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компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ВИКЛИКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

 

УДК 352:005.21(045) 

Аліна Бадьорна 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

СОЦІАЛЬНО−ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

У статті розглянуто теоретико-методологічні засади соціально-економічного 

розвитку об’єднаних територіальних громад. Зосереджено увагу на питанні 

розвитку територіальної громади як суб’єкта забезпечення економічного 

розвитку території.Обґрунтовано відповідні принципи управління реалізацією 

стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади. 

Ключові слова: територіальна громада,соціально-економічний розвиток, 

стратегічне планування, розвиток, громада. 

Реформа децентралізації влади надала широкі повноваження органам 

місцевого самоврядування новостворених територіальних громад, що за 

принципом субсидіарності вимагає переходу на якісно новий рівень 

відповідальності місцевої влади та передбачає вибір пріоритетних шляхів 

розвитку[1].  

Дослідженням питання сутності та особливостей функціонування 

територіальних громад як основних суб’єктів, що реалізують місцеве 

самоврядування в нашій державізаймалися такі науковці як Ю. Філіппов,                

О. Батанов, В. Кравченко, О. Штирьов, В. Кобець,О. Мороз, М. Баймуратовта 

інші. Але, незважаючи на досить широке коло наукових напрацювань з даної 

проблематики, існує ще багато питань, що вимагають подальшої розробки й 

обґрунтування. 

Найважливішим аспектом розвитку місцевої громади є чіткий розрахунок 

майбутньої ситуації та відповідне управління. Розробка стратегії активно 
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залучає громадян до вирішення місцевих проблем і, одночасно, визначає 

пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади. Безперервність та постійність процесу стратегічного 

планування забезпечується регулярним переглядом стратегій та внесенням 

відповідних коректив. Такий документ сприятиме створенню об’єднаної 

громади, у якій хочеться жити та працювати. 

Забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку 

територіальної громади і розробка відповідних адаптивних механізмів з 

урахуванням регіональних особливостей та процесів децентралізації виступає 

пріоритетним завданням національної економіки України. 

Характеризуючи територіальну громаду, переважна більшість соціологів і 

юристів сходиться на тому, що вона є необхідною демократичною противагою 

центральній владі, сприяє своєю легітимною діяльністю обмеженню 

можливостей свавілля з боку держави. Передача тих чи інших повноважень 

територіальним громадам дозволяє запобігти зайвій концентрації влади на 

центральному рівні, переобтяженню центрального апарату місцевими справами 

[2, с. 8-10]. 

З початком реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади органи місцевого самоврядування отримали повноваження, 

власні ресурси та додаткові зовнішні ресурси. Органи місцевого 

самоврядування є відповідальними перед мешканцями своїх громад, у першу 

чергу, за створення комфортного та безпечного середовища проживання, 

надання рівного доступу до якісних послуг. Звичайно, досягнення цих завдань в 

територіальній громаді, можливе за розумного стратегічного планування               

(рис. 1) та паралельного планування простору новоствореної громади [3]. 

 

Рисунок 1 − Процес стратегічного планування. 
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Стратегічне планування є одночасно процесом і результатом,оскільки в 

його основу покладено: 

− вибір цілей та завдань, що мають провести до кращого суспільства; 

− досягнення найдієвішого способу досягнення цілей та завдань: 

− встановлення пріоритетів; 

− пояснення майбутніх напрямків політики; 

− здійснення максимальну неперервність в організаційному контролі 

службовців; 

− організація команди виконавців та експертів; 

− оцінка результативності і ефективності використання ресурсів. 

Аналіз вищезазначених ознак свідчить про те, що територіальна громада є 

загалом складним і багатогранним явищем, особливою формою суспільної 

організації. 

Методологічні засади стратегічного планування мають вирішальний вплив 

на створення необхідних умов для розробки збалансованих взаємопов'язаних 

планів і програм. У першу чергу, це стосується цілей і методів планування, 

системи планових показників, поточних і перспективних видів плану, галузевих 

(за видами економічної діяльності) і територіальних планів.Методологія 

інтегрує ключові аспекти життєдіяльності і розвитку: економічні, соціальні та 

екологічні, підтримуючи їхню взаємодію [4]. 

Звідси, відповідно до самого поняття, методологічні засади стратегічного 

планування охоплюють: функції стратегічного планування; принципи; логіку, 

структуру; показники; цілі, орієнтири і заходи економічної політики; методи і 

моделі визначення способів досягнення цілей; прогноз розвитку економіки; 

інструменти реалізації стратегії. Методологія сприяє активній участі усіх 

зацікавлених і компетентних осіб у процесі стратегічного планування та 

реалізації планів розвитку відповідно до їхніх інтересів і можливостей, а також 

розглядає сталий розвиток і соціальну інтеграцію як основні принципи 

місцевого розвитку (табл.1). 

 



10 

Таблиця 1 − Основні принципи стратегічного планування розвитку громад 

Відповідальне управління навколишнім 

середовищем і раціональним 

використанням природних ресурсів 

Здорова і справедлива громада 

покращання обізнаності щодо обмежених 

природних ресурсів та небезпеки для 

середовища проживання; 

поліпшення середовища проживання, 

важливі природні ресурси зберігаються для 

майбутніх поколінь; 

гармонійне використання економічних, 

матеріальних і трудових ресурсів з 

орієнтацією на стабільне зростання 

соціальної ефективності 

забезпечення різних потреб усіх громадян 

через сприяння особистому благополуччю 

та соціальній інтеграції;  

забезпечення рівних шансів для всіх 

Стала економіка Практика належного управління 

забезпечення прибутковості; 

створення сильної, динамічної і сталої 

економіки, яка забезпечує процвітання; 

створення рівних економічних 

можливостей для всіх; 

максимальне сприяння місцевим 

компаніям 

ефективність використання оптимальної 

організаційної структури і раціональних 

методів управління; 

постійне вдосконалення ефективного 

управління із залученням творчості та 

енергії громадян; 

погодження інтересів споживачів, 

працівників та власників підприємств 

Правильне дотримання принципів стратегічного планування створює 

передумови для ефективної діяльності громади, сприяє її розвитку. 

Загальне уявлення про громаду та умови, в яких проживають її мешканці, 

про наявність поточних проблем та унікальність переваги, керівництво ОТГ 

дізнається на основі зібраних даних за останні 5 років. В результаті буде 

реалізований аналітичний звіт, який означатиме собою частину місцевої 

стратегії розвитку. Більш скорочений варіант оформляється окремим розділом 

стратегії та називається «Профіль громади». Формування його проводиться за 

результатами соціально-економічного аналізу [4]. 
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Профіль громади - це документ, який уособлює загальний висновок, 

оцінює фактичний стан та тенденцію щодо розвитку території. Даний документ 

формує найбільш кваліфіковані прогнози щодо соціально-економічного 

розвитку території ОТГ на найближчий час. 

Зазвичай, профіль громади слугує презентаційним матеріалом для 

представлення серед потенційних інвесторів в регіоні. Адже саме цей розділ 

стратегії слугує оціночним матеріалом, аби інвестори мали змогу достойно 

прорахувати можливості та потенціал регіону. А також прорахувати кількість 

вкладені в регіон. По закінченню аналітичної частини здійснюється так званий 

SWOT-аналіз, який визначає сильні та слабкі сторони, можливості та загрози. 

При перекладі з англійської на українську мову це означає Strengths (сильні 

сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities (можливості), Threats 

(загрози). 

Метод SWOT-аналізу використовують для знаходження та поєднання 

внутрішніх характеристик (сильні та слабкі сторони) та зовнішні умови за 

результатами досліджень (шанси та ризики). Аналіз сильних і слабких сторін 

об’єкта планування найбільш глибоко показує те, над якими якостями 

необхідно працювати та розширювати, а також ті тенденції, які потребують 

коригування. Дослідження зовнішніх факторів призначене на виявлення шансів 

та ризиків, які мають вплив на майбутнє громади та прогнозують можливу 

реакцію громади на такі виклики [5]. 

Зазвичай, під час процесу формулювання профілю громади фокус йде на 

визначення наявних потреб громади, при цьому не в достатній кількості 

проводиться визначення можливості. Слід знати, що всі потреби зводяться до 

визначення цілей та задач, які в свою чергу вирішуються швидко та які не 

мають стратегічного характеру. В цей час можливості громади є її майбутнім, 

засобом реалізації стратегічних напрямів розвитку. 

Одним із ключових інструментів ефективного управління територіальною 

громадою є розробка партисипативної моделі її стратегічного розвитку, яка є 

дієвим інструментом у вирішенні спільних проблем мешканців та реалізації 
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основоположних завдань щодо спроможності, економічного зростання, 

підвищення інвестиційної привабливості, якості життя у громаді через 

ефективне використання ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, 

громади та бізнесу. Суттєвими рисами такого успішного співробітництва і 

одночасно етапами його становлення є: наявність у потенційних учасників 

спільних інтересів; діалог для узгодження інтересів і визначення мети та її 

визнання учасниками; діалог для розробки способів досягнення спільної мети; 

розподіл цілей та обов'язків учасників; контроль погодження дій учасників для 

досягнення спільної мети оптимальними способами. 

Успішні стратегії місцевого розвитку характеризуються такими ознаками: 

− підхід на основі партнерства й широкої участі; 

− високий рівень громадського консенсусу, ефективність і діловий підхід; 

− залучення великої кількості зацікавлених сторін з усіх сфер 

життєдіяльності суспільства; 

− використання потужного аналітичного інструментарію; 

− усвідомлення того, що якість однієї завершеної фази процесу 

стратегічного планування впливає на успішність наступної фази; 

− загальна координація процесу [6]. 

Широке запровадження стратегічного планування в практику діяльності 

органів місцевого самоврядування розвиває стратегічне мислення управлінців, 

без зміни традиційної ментальності яких радикальні реформи неможливі. 

З метою реалізації стратегій в нових об’єднаних територіальних громадах 

слід ключову роль приділити громадському моніторингу: доки не буде реальної 

управлінської відповідальності за виконання стратегії перед громадянами, 

ступінь їх виконання не підвищиться, а стратегічні вектори залишаться 

обіцянками. 

Здійснення ефективної політики, націленої на вирішення проблем розвитку 

територій, є одним з важливих загальнодержавних завдань, і є одним із 

напрямів досягнення сучасних соціально-економічних стандартів життя 

суспільства, що склалися у світі. Ефективний розвиток може відбуватися за 

умови, якщо громада буде дієво використовувати політико-правові, соціально-

економічні та соціокультурні чинники розвитку. 
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Отже, територіальна громада в Україні виступає первинною ланкою 

системи місцевого самоврядування, яка покликана забезпечувати захист 

інтересів громадян, що проживають на певній адміністративно-територіальній 

одиниці. Від того, як розвиватимуться територіальні громади, в якій мірі будуть 

збалансовані економічні, соціальні та екологічні інтереси суб’єктів політики 

місцевого самоврядування та наскільки правильно та обґрунтовано будуть 

проведені процеси створення «спроможних» об’єднаних територіальних 

громад, і залежатиме побудова сучасної, конкурентоспроможної, ефективної 

держави. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОСВІТНІХ 

УСТАНОВАХ 

В статті розглядається питання менеджменту в освіті, що забезпечує 

координацію дій персоналу закладу на всіх його рівнях, щодо раціонального 

використання ним наявних ресурсів із застосуванням наукового підходу. 

Зазначено, що якщо менеджер освіти послідовно і цілеспрямовано впроваджує 

нові технології управління діловою кар’єрою, то і забезпечується оптимальна 

та ефективна діяльність освітнього закладу. Розглянуто перелік стратегічних 

орієнтирів розвитку конкурентоспроможності закладів освіти на ринку 

освітніх послуг.  

Ключові слова: система управління, проблеми управління, механізм управління, 

ринок освітніх послуг, менеджмент освіти, конкурентоспроможність. 

Особливості управління розвитком освітньої системи в нових економічних  

умовах зумовлюються, по-перше, місцем, яке займає освіта в сучасному 

суспільному розвитку, а саме тим, що освіта перетворюється в одну з 

найбільших й важливіших сфер людської діяльності, яка тісно пов’язана з 

іншими сферами людської діяльності: економікою, політикою, сферами як 

матеріального виробництва, так і духовного життя. 

По-друге, особливості управління сучасною освітою принципово 

визначаються тим станом, в якому в останні десятиліття знаходилась система 

освіти, а саме – станом експоненціального розширення, який супроводжувався 

гострими кризисними явищами та пошуками шляхів їх розв’язання. Ці пошуки 

мають як теоретичний, так і практичний характер. Ефективне функціонування 

будь-якої освітньої системи залежить від управління нею. Особливої 

актуальності проблеми удосконалення управління освітніми організаціями 

набули в останній час у зв’язку із суттєвими змінами в політичному та 
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суспільно-економічному житті суспільства. Стало очевидним, що управління, 

яке базується на традиційних засадах, не відповідає вимогам сьогодення і 

вимагає негайної перебудови. Більше того, рядом об’єктивних наукових 

досліджень і практичною діяльністю доведено, що збереження анахронічних 

підходів в управлінні освітніми системами є головною причиною повільних 

темпів їхнього реформування та адаптації до вимог сьогодення, нагальною є 

потреба використання теорії і практики освітнього менеджменту. 

Проблема сучасного освітнього менеджменту має різні аспекти і завжди 

була об’єктом вивчення багатьох українських і зарубіжних вчених, серед яких 

Л. Даниленко, Л. Карамушка, В. Крижков, О. Мармаза, Є. Хриков та інші, 

проте залишається відкритим питання особливостей управління закладами 

освіти у нових економічних умовах. Керівництво закладами освіти повинно 

здійснюватися відповідно до таких принципів управління, як: державотворення, 

науковості, демократизації, гуманізації, цілеспрямованості, плановості, 

компетентності, оптимізації, ініціативи й активності, об’єктивності в оцінці 

виконання працівниками закладу освіти своїх обов’язків, принципу поєднання 

колегіальності з персональною відповідальністю. 

Здійснити аналіз формування сучасного менеджменту в освітніх установах 

шляхом запровадження  управлінських інноваційних технологій та шляхів  

вдосконалення. 

На сьогодні у науковій літературі з позиції освітнього менеджменту досить 

ґрунтовно представлені теоретичні основи наукового управління освітою, на 

підставі яких слід розглядати розвиток освітніх систем, якість освіти, систему 

управління розвитком освіти, системно-цільове управління навчальними 

закладами, теоретичні основи та технології педагогічної освіти, теоретичні 

основи безперервної освіти тощо. Освітній менеджмент розглядається як 

специфічний вид і мистецтво управлінської діяльності, що включає в себе 

комплекс принципів, методів, організаційних форм і технологічних прийомів 

управління освітніми системами різних типів і видів, спрямованих на їхнє 

становлення, ефективне функціонування і розвиток . На цій підставі слід 
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приділити увагу оптимізації структури навчальних закладів як найбільш 

усталеної форми їх існування. З нашої точки зору, для коректного і ґрунтовного 

вирішення проблем сучасних навчальних закладів варто, у тому числі, 

зосередити увагу на розгляді питання про структуру освітньої організації як 

об’єкта системного управління. 

Управління – складний процес, який неможливо виконати успішно, 

керуючись завченими формулами і постулатами. Сутність сучасного 

менеджменту полягає в оптимізації конкретних завдань управління, завдяки 

раціональному та оптимальному використанню ресурсів: матеріальних, 

матеріально-технічних, кадрових, фінансових тощо. Тому однією з актуальних 

проблем сучасного керівника є проблема професійного росту, або професійної 

кар’єри працівників освітньої галузі як однієї із складових особистого розвитку, 

підвищення рівня знань, вмінь та компетентності, тобто постійного руху до 

успіху [1].   

Ситуація невизначеності, мінливості, агресивності зовнішнього соціально 

економічного середовища: зростаюча конкуренція на ринку освітніх послуг: 

низька мотивація освітян до роботи, зумовлена насамперед відсутністю 

адекватної заробітної платні та системи стимулів щодо розвитку творчо 

пошукової діяльності: зростаюча прагматичність батьківської громади стосовно 

освітян та нівелювання його значення – все це та багато інших факторів 

вимагають від сучасних керівників закладів освіти докладання величезних 

зусиль, професіоналізму в управлінській діяльності. 

 На початку ХХІ століття бажання, старанності та відданості керівника 

минулого століття вже недостатньо. Зокрема мова йде про якісно новий рівень 

компетентності, відповідно якісно нову підготовку до керівної посади, 

формування професійної управлінської культури. Треба прийняти як аксіому, 

що управління – це наука, діяльність і мистецтво. Щоб робити щось якісно, 

треба знати, що і як робити, а вже потім можна моделювати, творити. Нині 

виникає парадоксальна ситуація: керівник не має елементарних знань стосовно 

своїх обов’язків, про свою професію дізнається з науково-методичної 

літератури самотужки.  
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Сучасний менеджер у всьому світі сприймається як ефективний, і 

інноваційний керівник. Він повинен мати широкий кругозір і системне 105 

нестандартне мислення з питань внутрішнього зв’язку, чинників установи і 

взаємодії останніх із зовнішнім середовищем. Він повинен мати високі 

загальнолюдські якості та психологічні здібності, бути готовим йти на 

розумний і зважений ризик, уміти здійснювати бізнес – проектування, 

розробляти, корегувати і здійснювати бізнес – план, вміти виконувати 

маркетингові дослідження, прогнозувати розвиток організації з урахуванням 

потреб і зайняття нових ніш [2].  

Знання та усвідомлення всіх проблем, що виникають в процесі управління 

діловою кар’єрою являють собою потенціал для їх удосконалення, чому сприяє 

використання здобутків теорії та практики світового менеджменту, адаптації їх 

до управління закладами освіти.  

З поняттям «менеджмент» і «менеджер» сьогодні ми зустрічаємось на 

кожному кроці. Вони входять у нашу лексику, деякі елементи менеджменту ми 

уже використовуємо у своїй професійній діяльності. Класик менеджменту 

Пітера Друкера: «Рідко, якщо взагалі коли – не будь, який – не будь новий 

інстинкт так швидко доводив свою необхідність… як розвивався менеджмент 

на початку теперішнього сторіччя».  

Проте, спілкування з керівниками навчальних закладів, свідчить про їх 

поверхову уяву щодо змісту менеджменту. Вживаючи слово «менеджер», 

більшість людей ототожнюють його з образом керівника нового покоління, 

який використовує у своїй роботі сучасні гуманні методи управління. Загалом, 

це так і не зовсім так. 

 Давайте вияснимо суть поняття «менеджмент». Він трактується досить 

широко. «Менеджмент –це сукупність стратегій, філософії, тренінгів, методів, 

засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його 

ефективності та зростання прибутку». «Менеджмент – соціальний і технічний 

процес, за допомогою якого використовуються ресурси, відбувається вплив на 

людські дії та здійснюється сприяння змінам для досягнення цілей організації». 

«Менеджмент – це процес, за допомогою групи людей, що співпрацюють, 

спрямовує свої дії до загальних цілей» [3]. 
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 Важко сказати, яке з цих визначень є найбільш повним. З певним 

наближенням до істини можна сказати, що менеджмент – це система 

планування, організації. При цьому активно використовуються три обов’язкові 

складові менеджменту: інтелект, психіка та спроможність людини до 

продуктивної праці. Розглянемо менеджмент в освіті, який має свою специфіку 

та притаманні лише йому закономірності. Ця специфіка полягає в особливостях 

предмету, продукту, знарядь та результатів праці менеджера освіти.  

Предметом праці менеджера освітнього процесу є діяльність суб’єкта 

управління. Продуктом праці є інформація про навчально-виховний процес. 

Знаряддям праці є слово і мова. Результатом праці менеджера є рівень 

грамотності, вихованості та розвитку об’єкта менеджменту – учнів, студентів. 

Менеджмент в освіті – це комплекс принципів, методів, організаційних 

форм та технологічних прийомів управління освітнім процесом, спрямований 

на підвищення його ефективності. Визначимо основні функції менеджменту в 

освіті: − прийняття розумного рішення; − організація виконання прийнятих 

рішень, створення належних умов для ефективної роботи закладу освіти, 

кожного учасника освітнього процесу, забезпечення мотивів та стимулів їх 

діяльності; − контроль за виконанням рішень.  

Сучасний менеджмент в освітніх установах стає наукомісткою сферою 

діяльності і все більшою мірою вимагає високого професіоналізму і різнобічних 

знань. Підвищення ефективності навчального процесу зараз визначається 

формуванням сучасних управлінських відносин, зростання керованості цього 

процесу. Не можна керувати складними процесом за допомогою простих 

методів. Управлінські відносини, управлінські впливи, що виявляються у всіх 

функціях менеджменту, формують особистість учнів (студентів) ефективніше, 

ніж пасивне середовище. Тільки лише організовуючи навчальний процес або 

приходячи з черговою лекцією на заняття в навчальну групу, багато викладачів 

так і не стають керуючими навчальною діяльністю, залишаються елементом 

«керуючої підсистеми», звикнувши до режиму функціонування.  
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Інновації в освіті є введенням нового в цілях, змісті й організації 

керованого процесу з метою розвитку освіти й оптимізації освітньої системи. 

Менеджмент, спрямований на інновації, володіє рядом особливостей у 

порівнянні з менеджментом, метою якого є забезпечення стабільного 

функціонування установи [4].  

До особливостей інноваційного менеджменту, що здійснюється в освітніх 

установах, відносяться: − позитивне ставлення до нового; − новизна робіт, що 

виконуються; − невизначеність кінцевих результатів, підвищений ризик 

ресурсних витрат (практично неможливо наперед визначити, наскільки 

отримані результати виправдають те, що витрачують на їх досягнення – час, 

сили, матеріальні засоби тощо); − підвищене утруднення визначення 

параметрів як для освіти в цілому, так і для окремих її компонентів, процесів, 

суб’єктів, які залучені в освітній процес (параметрів зовнішнього середовища 

організації праці, оцінювання результатів тощо); − підвищений уплив 

дестабілізуючих чинників, що долаються завдяки високій адаптивності 

управління та дозволяють урахувати різноманітні, у тому числі й не 

передбачені наперед ситуації; − постійне очікування чогось нового (нових ідей, 

результатів розв’язання проблем, конкурентів тощо); − можливість досягнення 

в освіті значно більш високих результатів, ніж при стабільному 

функціонуванні; − можливість реалізації учасниками інноваційного процесу 

особистих потреб вищого рівня (соціальних потреб, потреб в самоактуалізації, 

самовираженні, високому творчому результаті); − необхідність постійного 

підвищення професійної компетентності учасників інноваційного процесу, як 

рядових співробітників, так і керівників усіх рівнів внутрішньоосвітнього 

управління; − розширення діапазону вимог до особистих якостей учасників 

інноваційного процесу; − почастішання кадрових перестановок, підвищення 

текучості кадрів [5].  

Управління інноваційним процесом припускає зміни як у керованій, так і в 

управляючій системі виділимо такі аспекти вдосконалення освітнього 

управління:  
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1) посилення ролі суб’єктів освітнього процесу в управлінні та формування 

у освітньому закладі сукупного суб’єкта управління інноваційним процесом;  

2) формування партнерських взаємостосунків між суб’єктами управління; 

3) урахування в управлінні специфіки умов протікання освітнього процесу, 

контингенту учнів (студентів) і кадрового потенціалу даної установи. Освітній 

менеджмент сьогодні покликаний вирішувати широкий спектр управлінських 

задач. Найбільш загальні задачі освітнього інноваційного менеджменту – це 

задачі пізнання та перетворення об’єкту управління. 

 Серед інших задач, що сприяють пізнанню та перетворенню, можна 

виділити задачі збору й обробки даних, вироблення управлінських рішень, 

формування та розвитку керованого процесу в організації, перетворюючої 

діяльності безпосередніх виконавців тощо.  

Розвиток теорії управління освітою викликав безліч нетрадиційних 

трактувань цього явища, як наслідок виникли такі поняття, як педагогічний 

менеджмент, дидактичний менеджмент, менеджери освіти, навчально-

пізнавального, навчально-виховного процесів. Педагогічний і дидактичний 

менеджменти, що розвиваються в мережах освітнього менеджменту, мають 

свою специфіку у зв’язку з виконанням особливої функції – створення систем 

управління педагогічними і дидактичними процесами.  

Менеджмент – це не фіксація існуючого положення, а створення 

необхідних умов для ефективної роботи. Не існує неживої експертної системи, 

що могла б замінити менеджера. Якщо процес прийняття і реалізації рішень не 

відпрацьований, у керівництва виникає спокуса знайти готові теоретичні 

рецепти й інструменти, за допомогою яких менеджерам можна діяти в будь 

яких ситуаціях. Але замість «інструментального підходу потрібно вчити 

менеджерів думати в конкретній ситуації». Тільки тоді менеджер зможе 

передбачати зміни й керувати ними, бути здатними до постійного відновлення. 

Менеджер повинен уміти обирати вірну стратегію і чіткий напрямок дій.  
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Очевидно, що система ринкових відносин накладає свій відбиток на 

управлінські процеси в закладах освіти. Економічна політика вишів напряму 

залежить від державної економічної політики в галузі освіти. 

Таким чином, оволодіння основами менеджменту допоможе підвищити 

ефективність педагогічної та управлінської діяльності. Методи та прийоми 

самоменеджменту дадуть змогу успішно вирішувати різні проблеми 

особистісного плану, навчитися володіти собою, визначати та формулювати 

чіткі особисті цілі та цінності, займатися саморозвитком, доцільно 

використовувати час. Запровадження елементів менеджменту буде сприяти 

процесу демократизації й гуманізації шкільного життя, ефективному 

управлінню закладом освіти, педагогічним та учнівським колективами.  
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Глобальна трансформація адміністративних перетворень в Україні вносить 

значні зміни у державне управління і відносини держави та громадянського 

суспільства. Зміни які відбуваються в суспільстві, супроводжується не лише 

стрімким кількісним і якісним перетворенням інформаційної сфери та 

виникненням і розвитком суто нового типу комунікативних структур і процесів 

в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Запровадження нової парадигми 

функціонування органів державної виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування потребує переорієнтації форм і методів їхньої діяльності на 

задоволення потреб споживачів публічних послуг, переосмислення концепції 

управління суспільною інформацією та забезпечення надійного зворотного 

зв’язку з громадськістю. 

Сьогодні у суспільному житті неможливо відшукати хоча б одну сферу, 

якої так чи інакше не торкався б управлінський вплив держави. Цей вплив 

реалізовується в життя відповідними органами влади у відповідних формах 

управління. Управління – це діяльність, яка завжди була і є необхідною. 

Головне полягає в обов’язкових змінах або вдосконаленні цієї діяльності, що 
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диктуються умовами сьогодення. Потреби в таких змінах найбільше заявляють 

про себе у кризові періоди, коли суб’єкти управління не можуть забезпечити 

ефективності управлінського впливу, не встигаючи адекватно реагувати на 

трансформацію соціально-економічних відносин. Як свідчить вітчизняна та 

зарубіжна практика, особливе значення для ефективної управлінської 

діяльності має значення забезпечення використання сучасних комунікативних 

технологій. 

Актуальність теми дослідження обумовлена стрімким розвитком 

суспільних комунікацій у всіх сферах життєдіяльності суспільства, потребою у 

впровадженні та вдосконаленні комунікативної системи публічного управління 

як способу забезпечення координованості діяльності  суб’єктів державної, 

самоврядної, громадської, медійної влад щодо управління суспільними 

процесами; визначення комплексу теоретико-методологічних засад становлення 

комунікативної системи публічного управління; розроблення її структурно-

функціональної моделі.   

Питанням використання комунікативних технологій в управлінській 

діяльності присвятили свої дослідження такі вчені як Арістова І., Бебика В., 

Безверхнюк Т., Берегова О., Висоцька О., Громова Т., Дибчинська Я., 

Драгомирецька Н., Дрешпак В., Єрмоленко А., Кандагура К., Кравцов О., 

Крутій. О., Купріяненко Л., Ладонько Л., Лашкіна М., Литвинова Л., Мазур В., 

Назарчук А., Пахнін М., Почепцов Г., Романенко Є., Шемшученко Ю. 

Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування напрямів 

удосконалення механізму комунікативної діяльності в сфері публічного 

управління. 

В умовах реформування державного управління в Україні одним із 

актуальних завдань є модернізація системи публічних комунікацій, наближення 

її до стандартів ЄС та передових країн світу, побудова ефективної моделі 

комунікативної діяльності органів державної влади. Важливою складовою 

цього процесу є створення дієвих механізмів координації комунікативних 

зусиль органів влади, що дасть можливість об’єднати зусилля у вирішенні 

спільних завдань, уникнути дублювання функцій та спростити організаційну 

структуру [1]. 
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Комунікація займає передову роль в сучасному житті суспільства та є 

смисловим аспектом взаємодії найбільших загальних характеристик будь-якої 

діяльності, з її допомогою відбувається процес розуміння і сприйняття 

інформації іншою стороною. 

Згідно Академічного тлумачного словника української мови: комунікація 

(латинське communicatio, від communico – «роблю загальним, зв'язую, 

спілкуюся») - 1) шлях повідомлення, зв'язок одного місця з іншим; 2) 

спілкування, передача інформації від людини до людини - специфічна форма 

взаємодії людей у процесах їхньої пізнавально-трудової діяльності, що 

здійснюється головним чином за допомогою мови (рідше за допомогою інших 

знакових систем. [2].  

 Так, комунікація характеризується наявністю двох або більше учасників 

комунікативного процесу, що володіють єдиним способом передачі інформації; 

ситуація, яку учасники намагаються осмислити; набір символів (тексти, слова, 

жести), за допомогою яких передається зміст ситуації. Комунікація являє собою 

всеохоплююче соціальне явище, яке в свою чергу може набувати різноманітних 

форм залежно від кількості учасників, цілей сторін-учасниць, комунікаційних 

каналів, засобів, стратегії.  

Управлінські комунікації - це стійкі соціальні взаємодії і взаємозв'язки 

учасників управлінської системи, що представляють собою комплекс 

комунікативного обміну повідомленнями, знаннями, інформацією для 

розв'язання управлінських завдань, цілей, стратегій. Це - універсальна система, 

що відтворює впорядкованість управлінського соціального процесу, 

організовує і актуалізує процес управління в комплексі взаємодії 

адміністративних і політичних організацій з соціумом. У межах комунікативної 

системи проявляються різні події, пов'язані з управлінською діяльністю, що 

розгортаються в рамках певного соціального простору. Результатом 

комунікативної взаємодії є створення основних адміністративно-політичних і 

управлінських інститутів, формування стилю управлінської взаємодії влади і 

населення, забезпечення якості управлінської культури та ефективності 
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управлінського процесу. Комунікація між органами державної влади та 

соціумом, запровадження комунікаційних стандартів у процесі обміну 

інформацією в суспільстві, що ґрунтується на принципово нових засадах 

рівного, взаємовідповідального діалогу в форматі суб‘єктно-суб‘єктних 

горизонтальних відносин, - невід‘ємна умова демократичного розвитку 

держави, становлення громадянського суспільства [3]. 

Стрімке поширення інформації впливає на специфіку спілкування, 

ціннісно-світоглядні настанови. Ці нові комунікативні форми створюють нове 

соціокультурне середовище. Інформація є своєрідним інструментом, що сприяє 

функціонуванню та розвитку культури. Вона забезпечує збирання, зберігання, 

переробку та поширення відомостей, що відтворюють культурні явища [4]. 

Діалог між владою та суспільством можна охарактеризувати як соціальний 

механізм вирішення складних  суспільних проблем, в основі яких лежать 

взаєморозуміння та партнерство. Діалог є найважливішим інструментом 

суспільного життя в громадянському суспільстві. Він виступає засобом 

досягнення згоди або нейтралізації опонента на основі  узгоджувальних 

процедур. Основна мета діалогу між владними  структурами та населенням 

полягає в зміцненні механізмів  громадянського партнерства і стабільності, в 

своєчасному  виявленні та усуненні всього, що може призвести до гострих 

конфліктів і дезорганізації в житті суспільства. Діалог завжди  націлений на 

зміцнення спільності людей та спільне вирішення проблем [7]. 

Спосіб державної комунікації через організації передбачає, що своєрідною 

сполучною ланкою між керуючими і керованими тут служать як інститути, як 

політичні партії, що покликані опосередковувати взаємовідносини між 

політичною системою і соціумом, артикулюючи та аґрегуючи групові інтереси. 

Ще один найважливіший канал державної комунікації представлений засобами 

масової інформації, що в сучасному суспільстві відіграють все більшу роль у 

поширенні політичної інформації. Характеризуючи канали інформаційної 

взаємодії вітчизняних владних інституцій, можна відзначити, що основним 

каналом інформування в системі державного управління стають саме засоби 
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масової інформації, тим самим перетворюючись, по суті, на потужний 

інструмент влади для цілеспрямованого конструювання політичного порядку. 

Державна комунікація є регулюючим і координуючим механізмом у 

взаєминах держави і суспільства, забезпечуючи стабільність і ефективність 

функціонування суспільного організму в цілому. Серед функцій державної 

комунікації доцільно зазначити наступні: 

- консервативна - спрямована на збереження статус-кво державної системи, 

яка сприяє стабільному існуванню соціального організму; 

- координуюча - покликана забезпечувати координацію владних впливів 

- суб'єкта управління у відповідності до параметрів об'єкта управління та 

їхніми можливими змінами; 

- інтегруюча - пов'язана із здійсненням такої державної політики, яка б 

враховувала інтереси всіх елементів соціальної системи, сприяла б виробленню 

та прийняттю узгоджених управлінських рішень; 

-  мобілізаційна - спрямована на забезпечення легітимності існуючого 

суспільного ладу, отримання підтримки і схвалення суспільства щодо 

ухвалених управлінських рішень; 

- соціалізуюча - пов'язана із засвоєнням у процесі інформаційного обміну 

соціально-політичних норм, цінностей і традицій держави, підвищенням рівня 

політичної компетентності громадян[3]. 

Останнім часом усе більше державних організацій України намагаються 

застосовувати проектний підхід до своєї діяльності і зіштовхуються зі 

складністю адаптації інструментів проектного менеджменту до українського 

державного управління сучасного стану та нестачею методологічних розробок 

проектно-орієнтованого розвитку регіонів. Крім того, існують деякі розбіжності 

в понятійному апараті. Так, у державному управлінні проект програми – це 

попередній текст якого-небудь документа; задум або розроблений план 

спорудження, якого-небудь механізму чи устрою. В управлінні проектами, 

проект – це одноразовий, унікальний комплекс заздалегідь спланованих 

взаємозалежних дій, спрямованих на досягнення конкретних результатів при 
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встановленому обмеженні на час та ресурсне забезпечення на основі 

специфічної організаційної структури. Відмінність проекту від традиційної 

функціональної діяльності, що багаторазово повторюється протягом досить 

тривалого часу діяльності організацій на основі серійного виробництва 

продукції чи послуг, полягає в тому, що проект є одноразовою, унікальною 

діяльністю, яка завершується після досягнення цілей [5]. 

На сьогоднішній день усе частіше органи державної влади відступають від 

командно-директивного стилю управління, перетворюючись в надавача послуг. 

Існує низка причин для такої трансформації і насамперед це – демократизація 

суспільства в цілому, розвиток місцевого самоврядування, курс на європейську 

інтеграцію, загальносвітова тенденція до глобалізації, становлення 

громадянського суспільства, зростання інформаційних потоків та, як насідок, 

підвищення рівня правосвідомості та самосвідомості громадян. Усе це 

обумовлює існування певного тиску на владні інституції, що примушує їх 

змінювати своє функціонування, оскільки дуже швидко змінюється 

середовище, в якому діє влада. 

Визначення та вивчення механізмів модернізації системи державної 

служби, виявлення результатів їх дії дозволяє розглядати об’єктивні тенденції в 

розвитку цієї системи та системи державного управління, знаходити 

оптимальні співвідношення між компонентами та елементами, між внутрішнім 

і зовнішнім середовищем, між лінійними і функціональними структурами та 

враховувати дію законів функціонування і розвитку систем при її 

реформуванні. Механізми модернізації системи державної служби являють 

собою сукупність законів, принципів, правил і процедур, які регламентують 

комунікативні, інноваційні, мотиваційні процеси, процеси управління якістю, 

організаційних перетворень та управління персоналом, а відтак забезпечують 

прийняття і реалізацію управлінських рішень щодо функціонування такої 

системи в період динамічних викликів зовнішнього середовища та подолання 

кризових явищ [6]. 
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В основі забезпечення ефективності комунікаційних процесів у  

організаціях лежить вироблення дієвих механізмів управління комунікаціями, 

які би передбачали: визначення цілей комунікацій; визначення шляхів  

досягнення цілей; планування з урахуванням ресурсів і ситуацій конкретних  

дій, спрямованих на досягнення цілей; організацію реалізації планів;  

координацію взаємодії компонентів комунікаційного процесу, а також дій  

безпосередніх виконавців; контроль процесу виконання; корегування процесу 

за результатами комунікацій. Працівники органів місцевого самоврядування 

набагато частіше, ніж звичайні громадяни, зустрічаються з різноманітними 

конфліктами інтересів і стають перед необхідністю їх розв’язання. Зробити це 

нелегко без зрозуміння механізмів, які керують такими конфліктами, а також 

без знання перешкод і пасток, які можуть зустрітися під час роботи над цими та 

іншими проблемами в громадах. 

 Попри різноманіття змістовної спрямованості даних нормативно-

правових актів, вони всі концептуально орієнтуються переважно на вчинення 

одностороннього інформаційного впливу на отримувачів інформації 

(громадян). Проте інформаційне суспільство неможливо розбудувати без 

поступового заміщення одностороннього інформування громадян про дії влади 

двосторонньою комунікацією «громадянин – державний орган». Подальший 

розвиток ідеї про необхідність налагодження комунікацій як двостороннього 

зв‘язку між органами влади та громадянами знайшов свій прояв у Концепції 

проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної 

політики», що можна розглядати як відправну точку для розробки відповідного 

Закону України, основні завдання якого можна сформулювати наступним 

чином: -забезпечення вільного доступу громадськості до рішень органів влади; 

-залучення громадськості до формування державної політики; - розробка 

механізмів участі громадськості в управлінні державними справами; - 

налагодження системи моніторингу органами влади запитів громадськості на 

певні державні рішення; - впровадження єдиних стандартів взаємодії між 

органами влади та громадськістю для всіх владних інститутів [3]. 
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 Системний аналіз теоретичних основ комунікативної діяльності 

українського суспільства дозволяє говорити про наявність різноманіття не 

тільки комунікативних процесів, але й сфер суспільного життя в яких вони 

застосовуються. Водночас, наразі набуває значної актуальності питання 

підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців, розробки 

ефективних стратегій налагодження комунікаційної діяльності в сфері 

державного управління та відносини держави і громадянського суспільства. 
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Важливим складовим елементом публічного управління, як і будь-якого 

іншого різновиду суспільного управління, є прийняття управлінських рішень. 

Проблеми прийняття і реалізації управлінських рішень як компонента процесу 

державного управління в нинішніх умовах розвитку України, для яких 

притаманні поглиблення демократизації, прямування до Європейської 

інтеграції, є актуальними і досліджуються багатьма вченими та науковцями. 

Особливістю системи публічного управління є значимість, масштабність та 

різноплановість рішень, які торкаються усіх суспільних сфер. Сьогодні наша 

держава, як ніколи, потребує змін в публічно-управлінської діяльності, й 

зокрема прийняття управлінських рішень. На рівні державного управління 

процес дослідження прийняття рішень набуває особливої актуальності, 

оскільки від своєчасності та обґрунтованості рішень залежить не тільки 

ефективність функціонування окремого органу влади, реалізації державної 

політики в окремій сфері або галузі, а також достаток громадян та стабільність 

у суспільстві.  

Вагомий внесок в розробку питання прийняття управлінських рішень 

внесли такі науковці: X. Райфа, Г. Саймон, О. Уайт, Р. Фатхутдінов, Б. Раппорт, 
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М. Мескон. Роботи цих дослідників привернули увагу українських вчених до 

проблем державного управління у сфері прийняття управлінських рішень, а 

саме - В. Бакуменко, С. Бир, А. Дєгтяр, О. Дейнеко, Н. Діденко, В. Долгальов, 

А. Ігнатьєва, Н. Карданська, Ю. Комар, С. Кузьменко, М. Максимцов,                

С. Марова, Е. Смирнов, В. Токарева, О. Черниш, А. Халецька, Д. Юдін та ін. 

Процес формування управлінських рішень органу публічної влади 

складний і багатосторонній. Він складається з ряду стадій і операцій. Однак, які 

стадії має пройти процес формування управлінських рішень орган публічної 

влади вирішуються керівником. Все залежить від його кваліфікації, стилю 

керівництва, ситуації і культури організації. Основне, щоб будь-який керівник 

побачив сильні сторони й обмеження кожного підходу та процес формування 

рішення і мав навики вибрати найкращий варіант залежно від ситуації і 

власного стилю управління. На формування управлінських рішень органів 

публічної влади має вплив багато різноманітних факторів. До найважливіших з 

них можна віднести:  

1) Ступінь ризику - фактор, завдяки якому існує імовірність прийняття 

неправильного управлінського рішення, яке може несприятливо вплинути на 

організацію.  

2) Час - фактор, з дефіцитом якого керівник обмежує свої можливості 

достовірно проаналізувати усі можливі альтернативи ухвалення управлінського 

рішення.  

3) Ступінь підтримки керівника колективом - цей фактор враховує те, що 

нових керівників сприймають не відразу. Якщо взаєморозуміння і підтримки 

підлеглих не вистачає, то проблему потрібно вирішувати за рахунок своїх 

особистих рис, які сприятимуть виконанню сформованих управлінських 

рішень.  

4) Особисті якості керівника - це здібності керівника для формування 

правильних управлінських рішень, незалежно від того, як приймаються 

рішення і як відповідає за них керівник.  
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5) Політика організації - вплив суб'єктивних факторів (статус, влада, 

престиж, легкість виконання) при формуванні того чи іншого управлінського 

рішення органу публічної влади. 

Кінцевим результатом формування рішення органу публічної влади є саме 

управлінське рішення, яке є базовим елементом процесу управління, завдяки 

якому функціонує організація за рахунок взаємозв’язку формальних та 

неформальних, інтелектуальних та організаційно-практичних аспектів 

менеджменту. Управлінське рішення органу публічної влади є інструментом 

впливу на об’єкт управління та окремі його підсистеми, складає основу 

реалізації кожної функції менеджменту, є важливою ланкою формування та 

реалізації відношень управління в організації.  

В теорії управління існують такі основні підходи до формування рішень:  

- класичний підхід;  

- поведінковий підхід;  

- ірраціональний підхід.  

1. Класичний підхід до формування управлінського рішення базується на 

понятті «раціональності» в формуванні рішень. Це означає, що особа, яка 

приймає рішення повинна: бути абсолютно об’єктивною і логічною; мати чітку 

мету формування рішення; володіти повною інформацією щодо ситуації 

формування рішення; володіти повною інформацією щодо всіх альтернатив і 

результату їх реалізації; максимізувати кінцевий результат діяльності 

організації. Класична модель передбачає, що при повній інформації, керівники 

можуть вибирати ту альтернативу, яка найкраще відповідає потребам 

організації. Тобто, умови формування рішення мають бути достатньо 

визначеними. Проте на практиці на формування управлінських рішень органу 

публічної влади впливають суб’єктивні та обмежуючі фактори.  

2. Сукупність таких факторів при формуванні рішень враховує 

поведінковий підхід, при якому особа яка формує управлінське рішення: не 

володіє повною інформацією щодо ситуації формування рішення; не має повної 

інформації щодо можливих альтернатив; не здатна чи не схильна передбачити 

наслідки реалізації кожної можливої альтернативи.  
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3. Ірраціональний підхід базується на формуванні управлінського рішення 

без дослідження альтернатив. Завдяки ірраціональному підході вирішуються: 

принципово нові, незвичайні рішення, такі, які важко піддаються вирішенню;  

проблеми в умовах дефіциту часу.  

Незалежно від підходу, який обрала особа органу публічної влади, що 

формує рішення, існує визначений механізм формування управлінських рішень 

органу публічної влади. Найпростіший є інтуїтивний механізм формування 

рішень, який у спрощеному схематичному вигляді представлений на рисунку. 

Рисунок - Послідовність етапів інтуїтивного механізму формування 

управлінського рішення 

 

Зміна стану висуває проблему, потреба її усунути вимагає сформувати 

рішення. За інтуїтивним механізмом накопичений досвід керівника в 

формуванні рішень в аналогічних подібних ситуаціях і визначає саме рішення. 

Перевага інтуїтивного механізму – це швидкість формування рішень, а 

основним недоліком є значна імовірність помилки при невеликому досвіді, 

відсутність гарантій успіху. 

На практиці формування рішень органу публічної влади неодноразово 

виникає питання про доцільність застосування групового або індивідуального 

підходу до процесу формування управлінських рішень.  

Для вирішення вибору підходу можна скористатись моделлю, 

розробленою Ріком Роскіним, що має форму дерева рішень і містить такі 

фактори:  
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 часовий фактор;  

 ступінь довіри менеджера до підлеглих;  

 важливість прийняття правильного рішення;  

 важливість отримати згоду підлеглих виконати рішення.  

Модель вимагає від керівника зважити кожен фактор і вибрати стиль 

формування управлінського рішення: індивідуальний чи груповий. При умові, 

коли критичним фактором є час, управлінське рішення має бути прийнято 

індивідуально у формі наказу. Керівник органу влади самостійно приймає 

рішення та повідомляє підлеглим про його зміст. Коли час не є критичним 

фактором, беремо до уваги – ступінь довіри керівника до підлеглих державних 

службовців. Коли він є достатньо високим, керівник має можливість 

використати стиль «консультації» - продемонструвати зацікавленість у думках 

підлеглих для вирішення проблеми. Коли довіра низька, то опиратись потрібно 

на якість рішення і ступінь згоди підлеглих виконувати рішення.  

Складність завдань органів публічної влади при формуванні управлінських 

рішень потребує застосування системного підходу тому, що він покликаний 

сприяти виробленню найефективніших методів планування і прийняття рішень 

в усіх сферах державної діяльності. Ставиться початкове завдання отримання, 

вимірювання і врахування всієї інформації в повному обсязі, яка б фіксувала 

стан зміни та шляхи розвитку об'єктів управління. Повинен бути взаємний 

зв'язок між інформацією та управлінським рішенням. Інформація є вихідним 

матеріалом для формування рішення. Кожне рішення потребує не простого 

збирання фактів, а й аналізу ситуації та можливого моделювання майбутнього 

стану. Важлива вимога, яка ставиться до управлінського рішення – це 

узгодженість з раніше прийнятими рішеннями, строге дотримання суб’єктом 

управління наданих йому повноважень і прав. 

Список використаних джерел: 

1. Гайдученко С.О. Прийняття відповідальних і своєчасних управлінських 

рішень органами публічної влади як виклик сучасності. Експерт: парадигми 

юридичних наук і державного управління, с. 202-213 URL: 

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2021-1(13)-202-213  



35 

2. ШВЕЦЬ О.В. Моделі прийняття управлінських рішень в органах 

державної влади. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. С. 295. URL: 

http://www.vtei.com.ua/doc/2020/23042020konf/10_90.pdf#page=295   

3. Колонюк Ольга. Моделювання систем підтримки прийняття рішень 

соціально-економічного розвитку регіонів. Актуальні проблеми математики, 

фізики і технологій: зб. наук. пр., 2020. Вип. 17. С. 49-54 URL: 

http://dspace.vspu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6000/зб_рник%20наукпрац

ь%20ФМФКНТ%202020-49-54.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

4. Щербина Д.І., ВЛАСЕНКО Т.А. Прийняття управлінських рішень у 

публічному адмініструванні. 2020. URL: http://dspace.khntusg.com.ua 

/bitstream/123456789/13573/1/202.pdf  

 

УДК 336.14-048.74(477) 

Юлія Васильєва 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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У статті охарактеризовано теоретичні аспекти щодо визначення понять 

«бюджетна децентралізація» і «децентралізація». Розглянуто важливу роль 

органів місцевого самоврядування, а також фактори, що зумовлюють 

передачу їм більшого обсягу відповідальності і повноважень. Визначено 

необхідність подальшого реформування та впровадження децентралізації для 

забезпечення фінансової незалежності місцевих органів влади. 

Ключові слова: децентралізація, бюджетна децентралізація, місцеве 

самоврядування, місцеві бюджети, Європейська  хартія місцевого  

самоврядування. 

Для України з початком розвитку економіки, актуальним є питання 

бюджетної децентралізації, так як вона є однією з базових умов ефективної, 
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незалежної та відкритої діяльності органів місцевої влади. Необхідність 

децентралізації зумовлена станом сучасного українського суспільства, оскільки 

ефективна система місцевого самоврядування дасть можливість гарантувати, 

що уряд здатний врегулювати велике коло економічних та соціальних питань, а 

саме проблему подолання бідності, гендерної нерівності, захисту 

навколишнього середовища, створення нових робочих місць, тим самим 

адекватніше реагувати на пріоритети та потреби громадськості. 

Концепції бюджетної децентралізації розглядаються в наукових працях 

таких дослідників, як І. Ніколіна [6], О. Бориславська [3], М. Буряк [4] та ін.. 

Метою роботи є удосконалення теоретичних основ бюджетної 

децентралізації в Україні. 

Основним завданням виробництва суспільних благ є задоволення потреб 

громадськості. Для підвищення результативності даної цілі важливим є 

зацікавленість та участь населення у формуванні бюджетів та розпорядженні 

коштами на місцевому рівні. 

Головною метою бюджетної політики є забезпечення гідного життєвого 

рівня населення відповідно до вимог, закладених у соціальних стандартах. 

Реалізації цієї мети підпорядковані основні завдання та пріоритети бюджетної 

політики, що розробляються урядом на конкретний період з огляду на стан 

економічного та соціального розвитку регіону. 

Бюджет – це головний інструмент реалізації соціально-економічної 

політики, а отже, бюджетна політика місцевих фінансів має сприяти сталому та 

ефективному економічному розвитку регіону. 

Важливу роль у вирішенні загальнодержавних та регіональних соціальних 

і економічних питань відіграють місцеві бюджети, а саме : розвитку 

інфраструктури, фінансування агропромислового комплексу, житлового 

будівництва, фінансування видатків на утримання соціально-культурної сфери. 

Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади мають здійснюватися на основі Конституції та законів України, положень 

Європейської хартії місцевого самоврядування з дотриманням таких принципів: 
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верховенства права; відкритості, прозорості та громадської участі; повсюдності 

місцевого самоврядування; субсидіарності; доступності публічних послуг; 

підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування територіальній громаді; підконтрольності органів місцевого 

самоврядування органам виконавчої влади у питаннях дотримання Конституції 

та законів України; правової, організаційної та фінансової спроможності 

місцевого самоврядування; державної підтримки місцевого самоврядування; 

партнерства між державою та місцевим самоврядуванням; сталого розвитку 

територій [1]. 

Реалії сучасності свідчать, що Україна потребує змін у всіх напрямах її 

існування. З погляду на це, особливого значення набуває необхідність реалізації 

Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні. Фундаментом цієї 

Хартії є концепція місцевого самоврядування, форми та методи його 

функціонування, нормативно-правова та фінансова основи. Європейська хартія 

закріпила, що місцева влада є однією з головних підвалин кожного 

демократичного режиму, основним принципом має стати право громадян на 

участь в управлінні державою в цілому і на місцевому рівні. 

У ст. 9 Хартії зазначено, що міська влада має право на свої власні ресурси, 

які використовують на свій розсуд згідно з програмою соціально-економічного 

розвитку [2]. 

Європейське співтовариство акцентує увагу на міцній фінансовій основі 

місцевих бюджетів, в основі яких покладено місцеві фінанси. Для наповнення 

фінансових фондів органи влади повинні більш активно впроваджувати 

інвестиційно-інноваційну політику. Також в Хартії зазначається, що регіони 

повинні мати доступ до національного ринку капіталу, а держава має створити 

всі умови для цього [2]. 

Економічна ефективність потребує проведення фінансової децентралізації, 

наслідком якої є створення фінансової бази органів місцевого і регіонального 

самоврядування, передача видаткових повноважень, розробка ефективної 

моделі фінансового вирівнювання, залучення жителів територіальних громад до 

вирішення місцевих завдань [5]. 
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Очевидно, що децентралізація влади не може мати абсолютний характер 

на користь органів місцевого самоврядування й інших уповноважених 

суб’єктів. Так, за місцевими державними адміністраціями, що входять до 

централізованої системи органів виконавчої влади, повинно бути збережено 

повноваження щодо контролю за законністю актів місцевого самоврядування та 

щодо координації діяльності територіальних органів виконавчої влади, що не 

входять до складу місцевих держадміністрацій. 

Децентралізація означає «знищення, скасування або ослаблення 

централізації і розширення прав низових органів управління». 

Децентралізаційна теорія в системі державного управління виникла під назвою 

decentralization, яка передбачає поділ усіх адміністративних прав, які 

відносяться або до компетенції держави, або до компетенції локальних  

територіальних громад [5].  

Щодо сучасних дослідженнях, то децентралізацію визначено як такий 

спосіб організації публічної влади в державі, за якого адміністративно-

територіальні одиниці або інші територіальні утворення мають право 

самостійно вирішувати питання місцевого значення і реалізувати власні 

завдання у межах, встановлених законодавством та під відповідальність 

уповноважених органів і посадових осіб, а втручання у їх діяльність може 

відбуватись винятково з метою нагляду за законністю в передбачених законом 

випадках і відповідних формах [4]. 

Децентралізація – це такий спосіб територіальної організації влади, згідно 

з яким держава передає право на прийняття рішень з певних питань або в 

певній сфері управлінським структурам локального чи регіонального рівня, 

органам місцевого самоврядування, що перебувають поза системою органів 

виконавчої влади і є відносно незалежними від неї [6]. 

Перевагами та позитивними наслідками децентралізації є [5]: 

 час і місце прийняття рішення відповідають очікуванням з боку 

громадськості (особи, колективу, громади тощо); 
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 реалізація рішення відбувається за участі суб’єкта прийняття 

рішення або під його відповідальність. Відтак час і місце прийняття рішення є 

адекватними часу і місцю його реалізації; 

 завдяки оптимальній структурі управління спрощується система і 

процедура прийняття рішення; 

 прозорість і відкритість процедур прийняття рішення та процесу 

його реалізації, що призводить до підвищення ефективності адміністративної 

діяльності, виявлення помилок, джерел їх походження тощо; 

 період часу для обміну інформацією значно коротший; 

 підвищення свідомості та загострення почуття відповідальності за 

здійснені заходи і прийняті рішення. Посадова особа в децентралізованій 

системі перестає бути безособовим елементом у незрозумілому їй апараті. 

 зміцнення інноваційного потенціалу при прийнятті владних рішень; 

 мінімізація бюрократизму. Зручність та відчуття безпеки і 

комфорту для фізичних і юридичних осіб. Взаємовідносини між особою та 

адміністрацією набувають ознак партнерства і породжують відчуття «спільної 

справи» в обох сторін; 

 гнучкість процесу виконання відповідних функцій, що дозволяє 

швидше пристосовуватися до зовнішніх чи внутрішніх змін; 

 підвищення ініціативності працівників нижчого рівня, більш повне 

та ефективне використання людського потенціалу, підвищення мотивації праці; 

 об’єктивна оцінка результатів прийнятих і реалізованих рішень. 

Потенційна гнучкість щодо їх покращання, вдосконалення, виправлення 

помилок тощо; 

 територіальна децентралізація передбачає наближеність до 

споживача публічних послуг тощо. 

За певних обставин децентралізація може мати ризики і небезпеки [5]: 

 автономізація цілей. Ризик виокремлення часткових цілей, що не 

покривають загальних цілей адміністрації та навіть можуть їм суперечити; 

 ризик реалізації одиничних амбіцій; 
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 загроза монолітності політики держави у відповідних сферах; 

 дезінтеграція діяльності публічної адміністрації щодо надання 

публічних послуг та прийняття управлінських рішень; 

 ускладнення координації, труднощі узгодження цілей; 

 зростання ризиків із впливу на прийняття рішень неналежної 

кваліфікації посадовців, оскільки свобода прийняття ними рішень є досить 

великою. В окремих випадках відповідальність вищих посадових осіб може 

бути обумовлена некваліфікованими чи невідповідними діями навіть інших 

суб’єктів відповідної галузі (сфери), хоча вплив таких суб’єктів на вищих 

посадовців є суттєво обмежений. 

Досвід багатьох країн світу, які перейшли до демократичної організації 

суспільства, доводить, що процес переходу супроводжувався надзвичайно 

важким пошуком таких варіантів управління закладами соціальної сфери, які 

найбільш ефективно забезпечували б для органів влади центрального рівня 

підтримку з боку місцевих органів влади та місцевих громад. Цим країнам 

доводилося відмовлятися від централізованого управління всією мережею 

закладів соціальної сфери і передавати відповідальність за ефективність їх 

функціонування місцевим органам управління. Тому децентралізація є 

найбільш очевидним і надійним засобом перенесення політичних дебатів про 

якість соціальних послуг в площину безпосереднього формування та реалізації 

політики на місцевому [6]. 

Успіх бюджетної децентралізації полягає в такому: 

1. В основі політичних рішень мають бути економічні критерії. Для цього 

необхідно провести функціональний розподіл повноважень органів державної 

влади та місцевого самоврядування. 

2. Необхідно впорядкувати комунальну власність, чітко визначати об’єкти, 

систему управління та перерозподіл між органами влади щодо надання 

суспільних благ і послуг. 

3. Необхідно закінчити передачу соціальної сфери та підприємств 

місцевим органам влади разом із джерелами та обсягами фінансування. 
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4. У дохідній частині місцевих бюджетів необхідно зменшити частку 

трансфертних платежів. Внести зміни у Податковий кодекс,що передбачали би 

встановлення справедливих норм їх розподілу [7]. 

На сьогодні місцеві органи залежать від державного бюджету, хоча і 

впроваджується бюджетна децентралізація. Щодо суб’єктивних факторів 

даного явища, то до них належать: недосконала нормативно-законодавча база 

та криза управління Кабінету Міністрів України, тіньова економіка, криза 

банківської системи; до об’єктивних: падіння темпів виробництва, спад 

економічного розвитку, політична нестабільність, війна, інфляція й т.д.. 

Україна за умови децентралізації має сприяти впровадженню європейських 

цінностей, підвищувати рівень життя громадян, впроваджувати в життя 

демократичні принципи суспільно-економічного розвитку держави так, як  для 

себе визначила європейський шлях розвитку. 

Саме децентралізація надає деякі можливості органам місцевого 

самоврядування, а саме для пошуку ресурсів, які є необхідними для виконання 

покладених на них завдань,  являє  собою  процес відповідного розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування, а також скорочення втручання 

уряду в процеси місцевого розвитку. 

Бюджетне реформування щодо децентралізації буде сприяти підвищенню 

ступеня фінансової спроможності місцевих бюджетів, забезпеченню стійкої 

дохідної бази, а також ефективного та прозорого використання бюджетних  

коштів, дієвого вирішення питань економічного і соціального розвитку 

регіонів. 
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У статті досліджено теоретичні аспекти соціально-економічного розвитку 

території. Встановлено, що визначення реальних територіальних інтересів 

вимагає вивчення різних факторів. Визначено основні проблеми соціально-

економічного розвитку території. Доведено, що реалізація управлінських 

завдань економічного розвитку території залежить від здатності 

відтворювати та залучати на територію всі види економічних ресурсів. 
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На сучасному етапі соціально-економічний розвиток України неможливий 

без урахування територіальних особливостей, які визначаються наявністю 

певних економічних та соціальних потреб. Саме на територіальному рівні 

відтворюються продуктивні сили та задовольняються потреби населення. 

Існуючі проблеми в управлінні соціально-економічним розвитком території 

пов’язані насамперед з невідповідністю підходів та інструментів управління, 

внаслідок чого процеси реформування та модернізації територій України та 

економіки держави загалом сповільнюються. Актуальність цих проблем 

визначала вибір теми та мети дослідження. 

Багато відомих вітчизняних учених присвятили свої праці дослідженню 

економічного та соціального розвитку територій. Серед них: 

 Н. М. Борейко, С. П. Параниця  [1], Н. Л.  Гавкалова, Л. Й. Аведян, 

Г. М. Шумська, В. Г. Игнатов, В. И. Бутов, І. В. Ксьонжик, Л. О. Потравка, 

В. М. Замковий [2], М. А. Літинін, Д. В. Іванов [3], О. Я. Маліновська [4], 

І. І. Ніколіна [5], О. А. Підлісна, М. В. Скиба [8]. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних аспектів соціально-

економічного розвитку території на основі використання збалансованого 

комплексного підходу до вирішення зазначених проблем. 

Термін «соціально-економічний розвиток» вміщує в собі три слова, що 

трактуються по різному, а саме «соціальний», «економічний» і «розвиток». Але 

ключовим терміном тут виступає слово «розвиток», а інші два характеризують 

шляхи його спрямування. Соціально-економічний розвиток – це непростий  та 

суперечливий процес, у якому поєднуються як негативні так і позитивні 

чинники, а періоди прогресу змінюються періодами регресу. Політичні і 

військові суперечки, соціальні конфлікти, природні катаклізми та інші фактори 

можуть призупинити розвиток економіки будь-якої країни, відкинути її на 

кілька десятиліть назад, а іноді призвести до остаточної загибелі, як це було з 

античними цивілізаціями.  
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Наприкінці XX- на початку XXI століття загальносвітове визнання нової 

наукової парадигми сталого розвитку, під якою в загальному вигляді 

розуміється стабільний соціально-економічний розвиток, не руйнує своєї 

природної основи. Парадигма орієнтує державу й українське суспільство на 

стратегію сталого розвитку, що забезпечує збалансоване вирішення соціально-

економічних завдань і проблем збереження сприятливого навколишнього 

середовища та природно ресурсного потенціалу з метою задоволення потреб не 

тільки нинішнього, а й майбутніх поколінь.  

В наш час, у зв’язку з залежністю рівня соціально-економічного розвитку 

країни від територіального розвитку, аналіз економічного розвитку територій в 

Україні є дуже актуальним. Реалізація завдань управління економічним та 

соціальним розвитком територій України залежить від можливостей 

відтворювати та задіювати  на своїй території різні види економічних ресурсів 

та з їх допомогою впливати на соціальний та економічний стан життя людей. 

Під час аналізу соціально-економічного розвитку територій України, 

можна виділити ряд проблем. (рис.) 
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Рисунок – Проблеми соціально-економічного розвитку території 

 

Взагалі, території та їх економічна діяльність є основою забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку країни за рахунок того, що на рівні 

території відбуваються початкове акумулювання та розподіл людського, 

інтелектуального та соціального капіталу, природних, матеріально-технічних, 

фінансово-кредитних та інших ресурсів. Таким чином, стратегічне значення 

територіального розвитку є одним із найважливіших чинників забезпечення 

соціально-економічного розвитку країни. 

Проблеми соціально-економічного розвитку 
території 

Невідповідність наявної в Україні системи 
адміністративно-територіального устрою 
сучасним умовам господарювання та вимогам 
ефективності публічної влади.  

Недосконалість механізмів фінансово-бюджетного 
стимулювання соціально-економічного розвитку 

регіонів 

Недостатній рівень кадрового забезпечення органів 
місцевого самоврядування 

Недосконала система територіального 
розміщення об’єктів інфраструктури. 

Недостатній рівень якості послуг, що надаються 
населенню органами місцевого самоврядування і 

об’єктами соціально-економічної сфери 
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До економічного розвитку території належать розвиток промисловості, 

транспортна інфраструктура, капітальне будівництво об’єктів промисловості, 

вплив науково-технічного прогресу на економіку території, фінансовий сектор 

в економіці території. 

Соціально-економічний розвиток територій створює базу і є важливим 

джерелом підвищення якості життя населення, оскільки в ході взаємозалежних 

процесів соціально-економічного розвитку створюються передумови для 

підвищення доходів громадян, споживання, рівня освіти і медичного 

обслуговування. А також створюються умови, які сприяють зростанню 

самоповаги людей в результаті формування соціальної, політичної, економічної 

та інституційної систем, орієнтованих на підвищення престижності особистості 

в суспільстві [2]. 

Розвиток завжди має спрямованість, визначену метою або системою цілей. 

Якщо ця спрямованість позитивна, то говорять про прогрес, якщо негативна, то 

про регрес, або про депресію. Іншими словами, природа розвитку регіонів 

завжди припускає певну мету або декілька цілей. «Розвиток регіону - 

багатовимірний і багатоаспектний процес, який розглядається з погляду 

сукупності різних соціальних і економічних цілей. Навіть якщо мова йде тільки 

про економічний розвиток, він розглядається спільно з розвитком соціальним. 

Соціально-економічний розвиток включає такі аспекти: зростання виробництва 

і доходів; зміни в інституційній, соціальній і адміністративній структурах 

суспільства; зміни в суспільній свідомості; зміни в традиціях і звичках». 

До об’єктів соціальної сфери загального призначення відносяться освітні, 

медичні, культурно-побутові заклади, а об’єктами спеціального призначення ті, 

що спеціалізуються на обслуговуванні непрацездатних осіб тощо та наданні 

соціальної допомоги.  

Стан суспільного здоров’я та системи його забезпечення – один з основних 

показників соціального розвитку, оскільки низька тривалість життя та висока 

захворюваність перешкоджають формуванню та реалізації можливостей 

людини, різко звужують, а часто позбавляють взагалі свободи життєвого 

вибору. В свою чергу, стан системи охорони здоров’я характеризує ставлення 

суспільства до проблеми запобігання хворобам [5] 
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Політика щодо розвитку соціальної сфери територій має базуватись на 

таких основних принципах соціальної політики:  

 справедливості (підтримку від держави отримують не всі, а лише ті 

люди, які справді її потребують);  

 адресності (на основі індивідуального підходу, а не всім порівну);  

 субсидіарності (механізм управління суспільством має будуватися «знизу 

вгору»: всі проблеми, які можуть ефективно вирішуватися на місцях, повинні 

перебувати в компетенції місцевої влади). 

На даний час, застосовується рейтинговий підхід до управління 

соціальним розвитком регіону. Необхідність використання рейтингового 

управління соціальним розвитком регіону об’єктивно випливає із складності, 

багаторівневості та різноякісності складу даної соціально-економічної системи. 

Метою рейтингового управління соціальним розвитком регіону є виявлення, 

попередження та нейтралізація різного роду соціальних регіональних 

диспропорцій, проблемних ситуацій, критичних явищ і процесів; забезпечення 

ефективного формування та використання регіонального потенціалу з метою 

стабільного, збалансованого та пропорційного соціального розвитку 

регіонів [6]. 

Аналізуючи досвід країн Європейського Союзу, можна побачити, що  він 

розвивається відповідно до центр-периферійної парадигми в економіці, яка 

була проголошена ще у 1950-х рр. Згідно з даною теорією саме територія, а не 

діяльність підприємств, є відправною точкою на шляху досягнення розвитку 

економічного потенціалу, і, відповідно, загального соціального розвитку. 

Територія як динамічна фірма володіє спроможністю впливати на різноманітні 

сектори економіки, на зниження і зростання обсягу промисловості. Відповідно 

до даної концепції, наявність певного сектору економіки на визначеній 

території, скоріш за все, стане причиною розвитку всього регіону, оскільки 

прибуткова галузь є залежною від ресурсів на місцях. Тому державне 

регулювання розвитку економічного потенціалу територій має бути 

спрямованим на пошук, формування і всебічну підтримку таких «полюсів 

зростання» з подальшим розширенням зони їх впливу. Саме місцеві економічні 

потенціали є основою для довгострокового регіонального розвитку [3]. 
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Вже тривалий час Україна тримає курс на проведення реформи 

децентралізації влади, яка передбачає передачу значних повноважень та 

ресурсів від державних органів місцевому самоврядуванню. Починаючи з 2015 

року система фінансового забезпечення місцевого розвитку значною мірою 

укріпилася за рахунок розширення переліку доходних джерел місцевих 

бюджетів та появи інших фінансових можливостей. На сьогоднішній день 

актуальними залишаються питання про шляхи вдосконалення механізмів 

формування фінансових ресурсів територіальних громад в умовах 

децентралізації [8] . 

Без перебільшення можна сказати, що матеріально-фінансова 

самостійність є необхідною умовою втілення принципів місцевого 

самоврядування. Від фінансових можливостей залежить виконання реальних 

владних функцій органами місцевого самоврядування. Фінансову незалежність 

місцевого самоврядування можна розглядати як можливість самостійного 

вирішення питань комплексного фінансового забезпечення економічного і 

соціального розвитку даної території, що входять до компетенції відповідного 

рівня місцевого управління [4]. 

На даний час фінансова спроможність будь-якої території покладається на 

ресурси внутрішнього характеру. Ресурси, а саме: інвестиції, благодійна 

допомога можуть бути одночасно і внутрішніми, і зовнішніми. Території також 

одержали доступ до інших зовнішніх фінансових ресурсів. Оцінка рівня 

спроможності проводиться на основі критеріїв, що характеризують основні 

соціально-економічні показники, які впливають на розвиток відповідної 

спроможної територіальної громади [7]. 

Окремим джерелом фінансування місцевого соціально-економічного 

розвитку є грантові кошти. В Україні в багатьох випадках грантові джерела 

відіграють вирішальну роль для фінансування різних проектів у сфері 

територіального розвитку. Грантова допомога може бути у формі грошових 

коштів (безповоротні гранти), консалтингових послуг, обладнання, які 

надаються українським реципієнтам на безповоротній основі. 
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Загалом на соціально-економічний розвиток територій вагомий вплив має 

загальна ситуація в країні, дається взнаки девальвація національної валюти, 

затяжна політична й економічна криза, зниження платоспроможності громадян, 

а також нестабільна ситуація на Сході України. За даними соціологічних 

опитувань понад 72,4 % громадян країни однією з найбільш небезпечних 

соціальних загроз вважають наявність затяжного збройного конфлікту на Сході 

країни, посягання та територіальну цілісність України, а також зниження 

економічного, науково-технічного потенціалу держави [1]. 

Отже, зважаючи на тісну взаємозалежність та взаємообумовленість 

соціальних й економічних процесів на всіх рівнях їх розвитку, переважна 

більшість вітчизняних та зарубіжних науковців розглядають соціально-

економічні процеси на рівні території як єдине ціле, не відмежовуючи 

соціалізацію як окремий об’єкт дослідження. У той  же час, результати 

проведених досліджень показують, що рівень соціалізації економічних процесів 

та їх вплив на показники соціального становища населення не завжди 

відповідають принципам сталого розвитку, а високі показники економічного 

зростання забезпечуються передусім за рахунок економії на соціальному 

забезпеченні, експлуатації дешевої робочої сили та нехтування соціальними 

стандартами. Така політика має негативні соціальні наслідки і у довгостроковій 

перспективі активізує міграційні процеси, призводить до зниження рівня 

трудового потенціалу (зокрема інтелектуального), скорочення попиту на товари 

та зростання соціальної напруги, що, у свою чергу, становить значні перешкоди 

для подальшого розвитку бізнесу та зумовлює економічний спад. 
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Прoаналiзoванo зарубiжний дoсвiд надання адмiнiстративних пoслуг 
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адмiнiстративних пoслуг.

В кoнтекстi реалiзацiї рoзпoчатoї в Українi адмiнiстративнoї рефoрми 

прioритетнoгo значення набувають питання пoкращення якoстi 

адмiнiстративних пoслуг, якi надаються грoмадянам oрганами державнoї влади 

та oрганами мiсцевoгo самoврядування. Система надання адмiнiстративних 

пoслуг сфoрмувалась в Українi прoтягoм oстаннiх дванадцяти рoкiв. Вoна 

такoж прoйшла рiзнi етапи свoгo станoвлення, щo пoв’язується з рiзними 

прioритетами дiяльнoстi урядiв. У цьoму зв’язку є важливим для теoрiї та 

практики державнoгo управлiння є грунтoвне вивчення питань виникнення та 

iстoричнoї евoлюцiї системи надання адмiнiстративних пoслуг в Українi.  

На сьoгoднi oдним з прioритетних напрямiв мoдернiзацiї державнoї служби 

та реалiзацiї адмiнiстративнoї рефoрми в Українi мoжна визначити питання 

удoскoналення якoстi надання грoмадянам адмiнiстративних пoслуг, зoкрема 

шляхoм пiдвищення квалiфiкацiї та ствoрення належних умoв для 

безперервнoгo прoфесiйнoгo навчання державних службoвцiв та пoсадoвих oсiб 

oрганiв мiсцевoгo самoврядування, узагальнення та пoширення кращих практик 

(вiтчизняних та зарубiжних) щoдo рiзних аспектiв надання адмiнiстративних 

пoслуг, а такoж рoзрoбку i впрoвадження у вiтчизняну практику зарубiжнoгo 

дoсвiду.
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Дoслiдженню питання адмiнiстративних пoслуг, а такoж рефoрми 

адмiнiстративнo-теритoрiальнoгo устрoю в Українi присвячують свoї рoбoти 

дoслiдники як з галузi публічного управлiння, так i екoнoмiчних, юридичних 

наук. Серед автoрiв, на рoбoти яких вартo звернути увагу, мoжна видiлити 

наступних: Т.O. Булкoвський, А.А. Гринькo, O.В. Гуненкoва, I.М. Дмитрук, 

Д.Ю. Записний, Т.В. Маматoва, O.М. Мердoва, O.В. Скрипнюк. Oднак, не 

зважаючи на значну кiлькiсть напрацювань, питання механiзму надання 

адмiнiстративних пoслуг на мiсцевoму рiвнi ще пoтребує дoкладнoгo 

дoслiдження та утoчнення. 
Метoю данoгo дoслiдження є аналiз зарубiжнoгo дoсвiду надання 

адмiнiстративних пoслуг грoмадянам. 

Oдним iз прoвiдних напрямiв мoдернiзацiї системи надання 

адмiнiстративних пoслуг населенню в Українi є забезпечення її адекватнoстi 

стану сучаснoгo українськoгo суспiльства - саме це дoзвoлить забезпечити її 

дiєвiсть. Сьoгoднi у свiтi таку адекватнiсть мoжна забезпечити виключнo через 

активне запрoвадження в дiяльнiсть oрганiв влади iнфoрмацiйнo-

кoмунiкацiйних технoлoгiй. 

У країнах Єврoпейськoгo Сoюзу питання надання публiчних пoслуг 

населенню є настiльки важливим, щo їх регулювання включенo дo 

закoнoдавства Єврoпейськoгo Сoюзу, зoкрема дo Дoгoвoру прo функцioнування 

Єврoпейськoгo Сoюзу (гл. 3 «Пoслуги» рoзд. 4) та дo Прoтoкoлу № 26 «Прo 

пoслуги загальнoгo iнтересу» [1, с. 68]. На цiй oснoвi у країнах Єврoпейськoгo 

Сoюзу ствoренo вiдпoвiдну правoву базу, рoзрoбленo кoнцепцiї та прoграми, якi 

не тiльки визначають загальнi засади дiяльнoстi державних oрганiв щoдo 

надання публiчних пoслуг населенню, але й визначають та закрiплюють 

стандарти якoстi їх надання.  

Наприклад, Дoгoвiр прo функцioнування Єврoпейськoгo Сoюзу пiдкреслює 

важливiсть пoслуг, щo забезпечують загальнi пoтреби людини. У ст. 14 

Дoгoвoру вказанo, щo Рада та Парламент встанoвлюють правoвi принципи 

щoдo надання державних пoслуг. Цi принципи мають визначатися шляхoм 

звичайнoї закoнoдавчoї прoцедури, щo в Єврoпейськoму Сoюзi oзначає надання 

прoпoзицiї Єврoпейськoю Кoмiсiєю, її ухвалення Радoю та Парламентoм. 
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Прoтoкoл № 26 дo Лiсабoнськoгo Дoгoвoру ствoрює прoзoру, надiйну i 

мiцну oснoву для надання ширoкoгo спектра пoслуг, щo станoвлять 

загальнoсуспiльний iнтерес включнo з екoнoмiчними та неекoнoмiчними 

пoслугами. У ст. 2 Прoтoкoлу зазначенo, щo пoлoження Дoгoвoру прo 

Єврoпейський Сoюз та Дoгoвoру прo функцioнування Єврoпейськoгo Сoюзу 

жoдним чинoм не впливають на пoвнoваження держав-членiв щoдo надання, 

дoручення викoнання та здiйснення oрганiзацiї пoслуг загальнoгo iнтересу.  

Крiм тoгo, ст. 56 Дoгoвoру прo функцioнування Єврoпейськoгo Сoюзу 

закрiпленo пoлoження щoдo забoрoни oбмежувати свoбoду надання пoслуг в 

межах Сoюзу грoмадянами держав-членiв, якi заснoванi у державiчленi, iншiй, 

нiж та, грoмадянам якoї призначенo пoслуги. Крiм тoгo, спiльна пoлiтика 

держав – членiв Єврoпейськoгo Сoюзу щoдo рoзбудoви єдинoгo ринку пoслуг 

визначена у пoлoженнях «Бiлoї книги прo пoслуги, щo станoвлять загальний 

iнтерес», ухваленoї Єврoпейськoю Кoмiсiєю у травнi 2004 рoку. Бiла книга 

визнає кoнструктивну рoль Єврoпейськoгo Сoюзу у сприяннi рoзвитку 

висoкoякiсних пoслуг, щo станoвлять спiльний iнтерес, та oкреслює oснoвнi 

елементи стратегiї, спрямoванi на забезпечення всiх грoмадян i пiдприємств 

Єврoпейськoгo Сoюзу висoкoякiсними i дoступними пoслугами. В «Бiлiй книзi» 

зазначенo, щo вiдпoвiдальнiсть за надання пoслуг, щo станoвлять спiльний 

iнтерес, рoзпoдiляється мiж Сoюзoм i йoгo державами-членами.  

Oтже, з’ясувавши oснoвнi правoвi засади спiльнoї пoлiтики держав-членiв 

Єврoпейськoгo Сoюзу щoдo рoзбудoви єдинoгo ринку пoслуг, прoпoнуємo 

звернутися дo дoсвiду oкремих країн Єврoпейськoгo Сoюзу щoдo фoрмування 

системи надання адмiнiстративних пoслуг oрганами публiчнoї влади.  

У Нiмеччинi iдея ствoрення oфiсiв для грoмадян («унiверсамiв пoслуг») 

виникла у 90-х рoках минулoгo стoлiття, кoли oргани влади були перетвoренi на 

заклади з надання пoслуг. З метoю oтримання грoмадянинoм без ускладнень, 

швидкo i, за мoжливoстi, в рамках oднoгo вiзиту адмiнiстративнoї пoслуги, в 

багатьoх єврoпейських країнах була рoзрoблена мoдель єдинoгo oфiсу для 

грoмадян («one-stop-shop»). Oфiси для грoмадян у Нiмеччинi набагатo 
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пoвiльнiше ствoрювалися у великих мiстах, анiж у малих. Прoте, наприклад, у 

Берлiнi нинi вже функцioнує пoнад 46 таких oфiсiв. Iнiцiативи зi ствoрення 

таких oфiсiв у Нiмеччинi були вiднесенi на рoзсуд мунiципалiтетiв, oскiльки нi 

спецiальнoгo закoнoдавства, нi урядoвих (федеральних чи земельних) прoграм 

iз цiєї тематики не булo. Oтже, бiльшiсть мiст запрoваджували такi устанoви на 

власний рoзсуд, i тoму практика має багатo oсoбливoстей [3].  

«Унiверсами пoслуг» в Нiмеччинi є вiзитнoю карткoю адмiнiстрацiї 

(вiдoбражають її iмiдж у грoмадськoстi), oскiльки саме в них вiдбувається дo 80 

% кoнтактiв адмiнiстрацiї з приватними oсoбами. Ствoрення таких унiверсамiв 

триває в середньoму oдин-два рoки (залежнo вiд тoгo, чи пoтрiбнo прoвoдити 

будiвельнi рoбoти). Важливими крoками у цьoму прoцесi є: дoбiр та перебудoва 

примiщень; визначення завдань унiверсаму пoслуг; пiдбiр персoналу на 

дoбрoвiльних засадах через пoдання заяв; визначення гoдин прийoму; 

налагoдження найсучаснiшoї системи iнфoрмацiйних технoлoгiй та 

кoмунiкативнoгo oбладнання. Кoжен «унiверсам пoслуг» ухвалює рiшення прo 

спектр пoслуг, якi ним будуть надаватися. У Нiмеччинi такий перелiк включає 

пoслуги, якi є частo затребуваними та надання яких не вимагає тривалoгo 

oпрацювання. Вартo пoстiйнo переглядати прийнятий перелiк, iз тим щoб 

iнтегрувати в «унiверсам пoслуг» функцiї iнших структур (наприклад, 

кoнсультацiйнi пункти для пенсioнерiв тoщo). Як правилo, 80 % пoслуг 

унiверсамiв складають видача пoсвiдчень oсoби та паспoртiв, реєстрацiя прo 

прибуття (вибуття), перереєстрацiя, надання пoдаткoвих картoк. У середнiх i 

невеликих мiстах (вiд 25 000 жителiв), у яких немає служби реєстрацiї 

транспoртних засoбiв, унiверсами частo надають такoж i пoслуги, вiднесенi дo 

кoмпетенцiї цiєї служби. Передача в oфiс для грoмадян цiєї служби 

здiйснюється на oснoвi адмiнiстративнoї угoди. Решта пoслуг (20 %), щo 

надаються в унiверсамах: загальнi дoвiдки та надання кoнсультацiй; видача 

фoрмулярiв заявoк iнших вiдoмств; засвiдчення дoкументiв; бюрo знахiдoк 

(прийняття загублених речей та їх прoдаж через аукцioни), прoдаж квиткiв та 

мiшкiв для смiття; iнфoрмацiя для туристiв та гoстей; надання iнфoрмацiйних 
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матерiалiв iнших устанoв, прoдаж карт мiст, книжoк, рекламнoї прoдукцiї тoщo. 

Слiд зазначити, щo в «унiверсамах пoслуг» Нiмеччини не надаються сoцiальнi 

пoслуги, дoзвoли на будiвництвo та пoслуги реєстрацiї актiв цивiльнoгo стану, 

щo пoяснюється oсoбливoстями закoнoдавства (за сoцiальнi питання вiдпoвiдає 

держава) та акцентoм на «швидкi» пoслуги. Специфiкoю Нiмеччини є те, щo 

для сoцiальних пoслуг та пoслуг у сферi будiвництва iснують спецiальнi 

аналoгiчнi за метoдами рoбoти устанoви [1].  

У Нiдерландах система «унiверсамiв пoслуг» вважається oднiєю iз кращих 

у Єврoпi. Прoпoнуємo звернути увагу на дiяльнiсть «унiверсаму пoслуг» 

мунiципалiтету мiста Гаага (Den Haag), який є oдним iз найкращих унiверсамiв 

у Нiдерландах, oсoбливo в частинi дизайну примiщення та oрганiзацiї рoбoти з 

вiдвiдувачами. Так, система «унiверсамiв пoслуг» у м. Гаага є двoрiвневoю: 

перший рiвень утвoрює центральний «унiверсам пoслуг» (oфiс для грoмадян) на 

загальнoмiськoму рiвнi; другий рiвень складається з 7 oфiсiв у рiзних райoнах 

мiста. Деякi пoслуги мoжна oтримати лише в центральнoму oфiсi, зoкрема 

вирiшення питань мiгрантiв тoщo. «Унiверсам пoслуг» здiйснює прийoм 

спoживачiв прoтягoм п’яти рoбoчих днiв на тиждень. Упрoдoвж чoтирьoх днiв 

устанoва функцioнує прoтягoм першoї пoлoвини рoбoчoгo дня (з 8:00 дo 14:00). 

Вoднoчас раз на тиждень кoжен iз унiверсамiв працює за спецiальним 

«вечiрнiм» графiкoм прийoму звернень: з 12:00 дo 20:00. Дo тoгo ж день 

«вечiрньoї» рoбoти у кoжнoму iз 8 наявних у мiстi унiверсамiв oбранo так, щoб 

цi днi у рiзних унiверсамах не збiгались. При цьoму у вiвтoрoк, середу та четвер 

«вечiрньoгo» графiка рoбoти дoтримуються oдразу декiлька унiверсамiв [4].  

У Пoльщi фoрмування єдинoї централiзoванoї системи надання публiчних 

пoслуг населенню пoв’язане iз адмiнiстративнo-теритoрiальнoю рефoрмoю, яка 

прoвoдилася у країнi в 2000-х рoках, вiдпoвiднo дo якoї oрганiзацiю надання 

публiчних пoслуг булo пoкладенo на oргани теритoрiальнoгo самoврядування.  

Теритoрiальне самoврядування є важливoю частинoю публiчнoї 

адмiнiстрацiї в Республiцi Пoльща. Вoнo пoдiляється на мiсцеве (рiвень гмiни 

та пoвiту) i регioнальне (рiвень вoєвoдства), якi не мають iєрархiчнoї 
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залежнoстi. Слiд вiдзначити дiалектичну єднiсть дiяльнoстi в Пoльщi урядoвoї 

та самoвряднoї адмiнiстрацiй. Якщo для oрганiв державнoї викoнавчoї влади 

характерне вертикальне пiдпoрядкування, тo oргани теритoрiальнoгo 

самoврядування всiх рiвнiв є незалежними як мiж сoбoю, так i вiд oрганiв 

державнoї викoнавчoї влади. Але ця незалежнiсть пoєднується iз неoбхiднiстю 

спiльнo вирiшувати прoблеми теритoрiй, щo неминуче веде дo спiвпрацi. 

Oснoвним завданням oрганiв теритoрiальнoгo самoврядування є oрганiзацiя 

надання публiчних пoслуг для мешканцiв. Цi пoслуги пoдiляються на 

кoмунальнi (енергiя, вoдoпoстачання та каналiзацiя, транспoрт, утримання дoрiг 

та зелених насаджень тoщo), сoцiальнi (навчання, oхoрoна здoрoв’я, сoцiальна 

дoпoмoга, безпека, культура, питання ринку працi тoщo) та адмiнiстративнi. 

Oргани самoврядування пoвиннi oрганiзувати надання пoслуг мешканцям, але 

не зoбoв’язанi їх самoстiйнo надавати. Як правилo, для цьoгo укладаються 

кoнтракти iз суб’єктами гoспoдарювання чи неурядoвими oрганiзацiями [2].  

У Варшавi, наприклад, ствoренo централiзoвану систему Вiддiлiв 

oбслугoвування мешканцiв (далi – Вiддiли) в усiх райoнах мiста задля 

забезпечення мешканцям належнoї якoстi пoслуг та прискoрення 

адмiнiстративних прoцедур. Зазначенi Вiддiли булo ствoренo як устанoви, де 

кoжен мешканець Варшави має мoжливiсть легкo вирiшити свoї справи в 

oфiцiйнiй сферi, зoкрема питання oбмiну ID-картoк, реєстрацiї транспoртнoгo 

засoбу, oтримання лiцензiї тoщo. Вoни прoпoнують спoживачам надiйнi, 

квалiфiкoванi та швидкi пoслуги: якщo ранiше спoживачам пoтрiбнo булo 

вiдвiдати декiлька кабiнетiв у примiщеннi устанoви, тo зi ствoренням Вiддiлiв 

адмiнiстративнi прoцедури булo значнo спрoщенo. Такoж oснoвним принципoм 

дiяльнoстi Вiддiлiв булo запрoвадженo вiдoкремлення прийняття звернення вiд 

тих пoсадoвцiв, хтo рoзглядає справу та винoсить рiшення. Це має гарантувати 

незацiкавленiсть та виключити кoрупцiю. Oкрiм реалiзацiї свoїх oснoвних 

завдань, Вiддiли такoж викoнують iнфoрмацiйну функцiю, а саме: запуск 

електрoннoї системи oбслугoвування мешканцiв, щo має скoрoтити абo ж 

цiлкoм виключити пoтребу викoристання паперoвих дoкументiв пiсля 

пoширення електрoнних пiдписiв [1]. 
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Перехoдячи дo вивчення дoсвiду надання публiчних пoслуг населенню в 

iнших країнах свiту, хoтiлoся б звернути увагу на центри oбслугoвування 

населення Бразилiї, якi стали oднiєю iз успiшних мoделей взаємoдiї держави i 

грoмадян пiд час надання державних i мунiципальних пoслуг, функцioнуючи за 

принципoм «єдинoгo вiкна». Бразилiя була в числi перших країн, якi ствoрили 

iнфраструктуру центрiв oбслугoвування населення, i найбiльш реалiзoваними 

прoектами у цiй сферi є прoграми «Пoупатемпo» в штатi Сан-Паулo i «SAC» 

(центри oбслугoвування населення) в штатi Бахiя.  

Якiсть державних пoслуг в Бразилiї в 90-х рр. минулoгo стoлiття 

характеризувалася низьким рiвнем внаслiдoк неефективнoстi, недoстатньoї 

oснащенoстi, слабкoгo iнфoрмацiйнoгo забезпечення oрганiв управлiння, 

вiдсутнiстю прoфесiйнoї мoтивацiї державних службoвцiв. Державнi пoслуги 

надавалися рiзними державними вiдoмствами в рiзних мiсцях i на oснoвi рiзних 

стандартiв надання. Персoналу не вистачалo iнфoрмацiї та кooрдинування у 

здiйсненнi свoїх функцiй. Внаслiдoк пoстiйних дoвгих черг в мiсцях 

oфoрмлення дoкументiв iснував «чoрний» ринoк мiсць в чергах, пoслуги 

надавалися привiлейoваними пoсередниками, якi встанoвлювали висoкi ставки  

[5]. 

Таким чинoм, вивчення дoсвiду зарубiжних країн (Нiмеччини, 

Нiдерландiв, Пoльщi, Бразилiї, Канади) у сферi oрганiзацiї системи надання 

адмiнiстративних пoслуг oрганами публiчнoї влади дoзвoляє дiйти таких 

виснoвкiв:  

1) oбслугoвування населення з надання адмiнiстративних пoслуг oрганами 

публiчнoї влади здiйснюється спецiальними устанoвами – «унiверсамами 

пoслуг» (Нiмеччина, Нiдерланди, Пoльща, Канада), центрами oбслугoвування 

населення (Бразилiя);  

2) дiяльнiсть спецiалiзoваних устанoв («унiверсамiв пoслуг», центрiв 

oбслугoвування населення) ґрунтується на принципi «єдинoгo вiкна», кoли в 
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oднoму примiщеннi зoсереджуються представництва рiзних oрганiв публiчнoї 

влади, а адмiнiстративну прoцедуру надання пoслуги здiйснює oдна oсoба, 

наприклад, адмiнiстратoр;  

3) в усiх рoзглянутих країнах ствoренo систему електрoннoгo урядування, 

щo забезпечує вiльний дoступ грoмадян дo так званих Єдиних пoрталiв 

державних (адмiнiстративних) пoслуг, якi мiстять iнфoрмацiю щoдo перелiку, 

умoв, пoрядку oтримання адмiнiстративних пoслуг;  

4) надання населенню адмiнiстративних пoслуг здiйснюється згiднo зi 

стандартами, за якими визначаються складoвi якoстi пoслуги: дoступнiсть, 

свoєчаснiсть, прioритет пoтреб грoмадян тoщo. 
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У статті розглянуто комплексне теоретичне дослідження інструментів та 

механізмів вироблення і впровадження публічної політики в Україні. Булo 

визнaчeнo, щo влaдa є oднiєю з фундaмeнтaльних зaсaд пoлiтичнoгo рoзвитку 

суспiльствa.   

Ключові слова: громадянське суспільство, публічна влада, держава, публічна 

політика, партнерські відносини.  

Перш за все, слід зазначити, що влада є однією з фундаментальних основ 

політичного розвитку суспільства. Він має правовий, економічний та 

ідеологічний характер та існує скрізь, де є стійкі об'єднання людей (сім'я, 

плем'я, держава), тісно пов'язаний з політичною сферою, є засобом здійснення 

та засобом утвердження тієї чи іншої політики. 

Крім того, влада є необхідним регулятором життєдіяльності суспільства, 

забезпечує його розвиток, єдність, управління, служить важливим фактором в 

організації і порядку суспільства. 

У сучасних умовах формування сучасної демократичної правової держави 

потребує ефективної взаємодії органів і структур влади на всіх рівнях та 

інститутів громадського суспільства. Соціальні процеси демократизації 

обов'язково повинні ґрунтуватися на ініціативах громадян відповідно до рішень 

влади і приводити до делегування влади інститутам громадського суспільства, 

що обов'язково створює конфлікт між суспільством і владою. 

Тому для України потрібне формування системи управління, заснованої на 

ретельному вивченні соціальних відносин із метою забезпечення стабільності 

суспільства, яка базується на встановленні демократичного регулювання 

взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства на 

державному рівні. 
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Досвід взаємовідносин інститутів громадянського суспільства та 

державної влади свідчить про відсутність спільних ефективних способів 

взаємодії цих інститутів, що пов'язано з Національною економічною, 

політичною і соціальною специфікою, що відображає культуру, традиції та 

історію країни. Через це виникає необхідність розгляду ефективних механізмів 

такої взаємодії та теоретичного обґрунтування шляхів встановлення відносин 

влади і суспільства в Україні, що і визначає актуальність даного дослідження. 

Держава та громадянське суспільство утворюють якусь певну діалектичну 

єдність. У процесі створення держави вона проявляється в тому, що чим більш 

розвинене громадянське суспільство, чим демократичніше держава, тим більше 

воно діятиме в інтересах громадянського суспільства і його інститутів. І 

навпаки, чим більш розвинене громадянське суспільство, тим сильніше держава 

і тим більше воно обмежуватиме можливості самоврядування і 

саморегулювання суспільства. Водночас розвиток громадянського суспільства 

та характер його відносин з владою залежать від умов, насамперед політичних, 

правових та економічних, які формує сама держава. 

Демократична і правова держава не зможе існувати без розвиненого 

громадянського суспільства. Особливість їх взаємодії при демократичному 

політичному режимі полягає в тому, що громадянське суспільство 

підпорядковує державу та контролює її діяльність. Зв'язок громадянського 

суспільства з державою та його вплив на нього ґрунтується насамперед на 

принципах демократії. В основі цього лежить принцип народного суверенітету, 

який проголошує, що народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

суспільстві. Це означає, що державна влада і її суверенітет випливають на 

суверенітет народу, що громадянське суспільство створює державу для 

задоволення своїх власних потреб, а не для себе. 

В демократичній державі громадянське суспільство через свої інститути 

активно впливає на вироблення політики інститутами влади, контролює їх 

громадську діяльність, спрямовану на здійснення розробленої політики, 

фактично спонукаючи чиновників служити інтересам людей. У цьому зв'язку 
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вкрай необхідно, щоб органи державної влади забезпечували ефективні форми 

своєї взаємодії з громадськістю, оскільки вони є важливим чинником створення 

умов для участі громадян у розробці та здійсненні державної політики, 

встановленні громадського контролю та зміцненні довіри громадськості до 

державних і місцевих органів влади, т. Аналіз взаємовідносин громадянського 

суспільства і демократичної держави свідчить про те, що в Україні, виходячи з 

використання більш досконалих норм міжнародної практики, в цілому 

формується нормативно-правова база для співпраці органів державної влади з 

інститутами громадянського суспільства в розробці і здійсненні державної 

політики. 

Органи державної влади, залучаючи громадськість до створення державної 

політики, поглиблюють процес політичної демократизації суспільства, 

прискорюють формування соціально-правової держави, формують правову 

незалежність людини від держави. При цьому процес формування основ 

соціальної правової держави на Україні, на відміну від її західноєвропейських 

моделей, має свої особливості. Складність і протиріччя державного процесу 

обумовлені занадто багатьма демократичними традиціями переходу 

суспільства, недосконалістю політичної системи, недостатньою участю 

державних інститутів у виробленні політики. 

Сьогодні в Україні особливого значення набуває практичний вимір 

взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства. 

Серед сучасних інституціоналізованих практик взаємодії органів публічної 

влади з громадськістю у виробленні й реалізації публічної політики, залежно 

від форм та функціональної мобілізації, можна виокремити дві основні групи. 

Перша група - використовує інституційні форми взаємодії де ініціатива 

належить громадськості: участь у розробленні і обговоренні проектів 

нормативно-правових актів; громадські бюджетні ініціативи; діяльність 

асоціацій, громадських рад, консультативно-дорадчих органів, експертно-

аналітичних структур, комісій, інноваційних платформ; функціональне 

представництво; громадський контроль за діяльністю влади тощо. Друга група - 
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використовує такі форми в яких ініціатива належить владним інституціям, 

зокрема: залучення представників громадськості до організації виборчого 

процесу; підтримка діяльності громадських організацій; організація діяльності 

державно-громадських фондів, залучення інститутів громадянського 

суспільства до правозастосовчої та правозахисної діяльності; залучення 

громадських об’єднань, на основі укладених з органами влади договорів, до 

надання соціальних послуг населенню; підтримка програм самозайнятості та 

дрібного підприємництва внутрішньо переміщених осіб у територіальних 

громадах; співпраця органів публічної влади і громадськості в процесі 

підготовки та перепідготовки публічних службовців та громадських діячів 

тощо. 

При цьому експерти відзначають, що в даний час взаємодія органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю при 

формуванні та реалізації державної політики залишається неефективною через 

недостатню прозорість діяльності цих органів і бюрократичних процедур такої 

взаємодії, низький рівень взаємної довіри. [3]   

З боку органів публічної влади при прийнятті управлінських рішень, 

мають місце випадки, коли думка громадськості (заперечення, пропозиції), 

висловлена на зборах, в процесі консультацій, при проведенні громадських 

експертиз, громадських слухань, не враховується. Немає системності та 

механізму зворотного зв’язку за наслідками консультацій, наявність 

консультативно-дорадчих органів не завжди сприяє максимальній залученості й 

поінформованості громадян, а партнерство як найвищий рівень взаємодії 

перебуває ще на ранніх етапах розвитку. [4]   

Дослідники, проаналізувавши стан діяльності консультативних рад при 

органах державної влади, відзначають, що "рівень ефективності їх роботи 

знижується через затримку в процесі формування і через негативні прецеденти 

використання громадських рад в інтересах окремих посадових осіб і політичних 

сил, що суперечить їх функціональному призначенню і дискредитує даний 

формат взаємодії". [5]   
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На жаль, поширення традиційних форм громадської участі у виробленні й 

реалізації місцевої політики здебільшого відбувається фрагментарно. Органи 

місцевого самоврядування фактично не забезпечують розвиток усіх форм 

участі жителів громад у вирішенні питань місцевого рівня. [6]   

Механізми громадських слухань, загальних зборів громадян за місцем 

проживання, впровадження іншого досвіду безпосередньої демократії 

реалізуються недостатньо. [7]   

Громадські експерти, які досліджували ефективність застосування 

інструментів партисипативної демократії у Вінницькій, Волинській, Сумській 

та Харківській областях України у рамках реалізації проекту ГО “Інститут 

аналітики та адвокації”, відзначають слабкий вплив консультативно-дорадчих 

органів на формування місцевої політики. До складу фактично всіх таких 

органів входять представники органів влади і майже не входять члени 

громадських об’єднань. Досить рідко використовуються громадські експертизи 

неурядовими організаціями для перевірки діяльності влади на відповідність 

вимогам чинного законодавства.   

Розвиток України як сервісної держави, спроможної надавати якісні 

послуги громадянам, є першочерговим завданням уряду. Безперечно, надання 

послуг є однією з базових функцій публічного управління, проте не менш 

важливою є функція вироблення та реалізації публічної політики. Нинішні 

реалії засвідчують появу нових суб'єктів, які прагнуть реалізувати власні 

інтереси, змінюються інститути (створюються нові об'єднання, установи, 

державні органи, структури) та інституції (впроваджуються нові стратегії, 

закони), - відповідно змінюється механізми та інструменти розробки політики. 

Децентралізація вказує на те, що місцевий та регіональний рівні стають 

базовими у виробленні політики, відповідно зростає роль громад у розвитку 

українського суспільства, у тому числі і держави. Передача повноважень 

органам місцевого самоврядування надала нові можливості та широкий простір 

для проведення різних місцевих політик. Щодалі все більше утверджується 

розуміння держави як інструменту досягнення цілей, а не монопольного 
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суб'єкту вироблення та реалізації політики. Як уряд, так і парламент та 

президент від імені держави здійснюють визначення та реалізацію публічної 

політики. Поява, внаслідок процесів децентралізації, нових суб'єктів 

вироблення місцевої та регіональної політики, актуалізує питання створення 

національних політичних рівнів, здатних забезпечити реалізацію урядової 

політики та вироблення регіональної місцевої політики, спрямованої на 

розв'язання проблем і забезпечення потреб громад. 

Впровадження політики через механізм багаторівневого управління, 

зумовлює появу низки управлінських задач пов'язаних з потребою адаптації до 

нових змін. У Білій книзі з багаторівневого врядування вказано, що 

багаторівнева система управління потребує встановлення політичних 

механізмів сприяння впровадженню та оцінці прийнятих політик; створення 

відповідних інструментів для підтримки демократії участі, посилення практик 

партнерства як вертикально - між "місцевими та регіональними органами влади 

– національними урядом та Європейським Союзом", так і горизонтально – між 

"місцевими та регіональними органами влади – громадянським суспільством".  

Загалом прийняття Закону України “Про засади державної регіональної 

політики” стало свідченням особливої ролі та значимості сфери розвитку 

місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів. Але законодавче 

закріплення механізму реалізації державної регіональної політики є лише 

частиною відповіді на те, як застосовується інструмент багаторівневого 

управління для реалізації політики на регіональному рівні. Проте питання його 

застосовування до формування внутрішньої політики держави в цілому 

залишається відкритим. Відповідно важливим є застосування механізмів 

взаємодії та координації при підготовці та виконанні програмних та 

регуляторних документів на всіх управлінських рівнях.  

Таким чином, в умовах подальшого розвитку України як демократичної, 

соціальної, правової держави особливої актуальності набувають питання 

необхідності вдосконалення існуючих та створення нових інституціональних 

основ участі громадськості у виробленні публічної політики та прийнятті 

управлінських рішень. 
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У статті розкрито початок реформи місцевого самоврядування. 

Проаналізовано процес об'єднання територіальних громад. Описано 

результати першого етапу реформи децентралізації в Україні, 

охарактеризовано усі її кроки. Досліджено основні завдання другого етапу 

реформи децентралізації. Підведено підсумок, що сьогодні в Україні проходять 

великі форуми з обговорення подальших змін і обробляються теоретичні та 

практичні рекомендації фахівців в галузі публічного управління та місцевого 

самоврядування. 
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Реформу місцевого розвитку та децентралізацію влучно називають однією 

з найуспішніших реформ в Україні за останні 5 років. Уряд отримав проект 

стратегічного і політичного документа для реформи «Концепція реформи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади», яку готували 

фахівці у цій справі, багато років. Концепція була розроблена робочою групою 

при Міністерстві регіональної політики в 2008-2009 роках. У складі робочої 

групи тих років були А. Ткачук, Ю. Ганущак, В. Воротін, В. Пархоменко,                 

В. Нудельман, Н. Пухтинський, Же. Марку та інші.  
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Варто зазначити, що проблему реформування публічної влади на місцях у 

своїх працях досліджували такі вчені: М.О. Баймуратов, О.В. Батанов,                 

В.І. Борденюк, В.П. Гробова, В.М. Кампо, М.І. Корнієнко, В.В. Кравченко,                

А.Р. Крусян, П.М. Любченко, Н.В. Мішина, М.П. Орзіх, В.Ф. Погорілко,                

О.В. Прієшкіна, Х.В. Приходько, М.О. Пухтинський, О.Ф. Фрицький,                

Ю.С. Шемшученко та ін. Праці цих авторів заклали теоретичне підґрунтя у 

вивченні суті місцевого самоврядування, механізму його функціонування. 

Разом з тим, пошук оптимальних форм здійснення права територіальних громад 

на місцеве самоврядування, перетворення місцевого самоврядування в окремий 

вид публічної влади на місцевому рівні триває й донині. 

У 2014 році в умовах внутрішньої агресії і внутрішньої нестабільності, 

Урядом було прийнято рішення про широку децентралізацію влади. Тому 1 

квітня цього ж року було затверджено розпорядження Кабінету Міністрів 

України № 333-р «Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні»  

Згідно з Концепцією, ключовим принципом для формування необхідної 

системи ефективних органів місцевого самоврядування повинен стати принцип 

субсидіарності, за яким повноваження повинні належати тому рівню 

управління, який знаходяться ближче до людини і на якому можливе виконання 

цих повноважень з точки зору ефективності. Саме тому, для передачі важливих 

для людини повноважень в територіальні громади було запропоновано на 

першому етапі сформувати громади через процедуру добровільного об'єднання. 

Адже до початку реформи, більшість територіальних громад в Україні була 

досить слабкою - низька чисельність населення, складна демографія, низька 

економічна спроможність. 

До початку реформи в 2014 році більше 40% територіальних громад мали 

менше однієї тисячі населення. Такі громади не здатні виконувати більшість 

повноважень, властивих органам місцевого самоврядування, а їх основні 

бюджетні витрати становила заробітна плата працівників селищної ради. 
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Саме тому нова реформа почалася з кроків, спрямованих на створення 

здатних територіальних громад шляхом добровільного об'єднання суміжних 

територій. 

5 лютого 2015 року було прийнято закон "Про добровільне об'єднання 

територіальних громад" та процес утворення об'єднаних громад стартував 

досить активно. За 2015-2020 роки в Україні добровільно створено                

1070 об’єднані територіальні громади (ОТГ). До складу цих ОТГ увійшли 

близько 4500 колишніх місцевих рад. 11 млн людей проживають в ОТГ. Такі 

темпи міжмуніципальної консолідації міжнародні експерти називають дуже 

високими.  

Закон «Про співробітництво територіальних громад». Створив механізм 

вирішення спільних проблем громад:  

• утилізація та переробка сміття,  

• розвиток спільної інфраструктури тощо.  

На кінець 2018 року реалізується вже 530 договорів про співробітництво. 

Цим механізмом скористалися 1188 громад. 

Пакет законів щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг - це дозволило 

делегувати органам місцевого самоврядування відповідного рівня 

повноваження з надання базових адміністративних послуг: реєстрацію місця 

проживання, видачу паспортних документів, державну реєстрація юридичних 

та фізичних осіб, підприємців, об’єднань громадян, реєстрацію актів цивільного 

стану, речових прав, вирішення земельних питань тощо. 

Нова законодавча база значно посилила мотивацію до міжмуніципальної 

консолідації в Україні, створила належні правові умови та механізми для 

формування спроможних територіальних громад сіл, селищ, міст, які 

об’єднують свої зусилля у вирішенні нагальних проблем. Також вже 

виправдала себе нова модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів, які 

отримали певну автономію і незалежність від центрального бюджету. 
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Перший етап реформи пройшов досить успішно - це свідчить про те, що 

Україна обрала правильний шлях і треба рухатися ним далі (рис. 1) 

Рисунок 1 - Результати першого етапу реформи децентралізації в Україні 2015-

2018 роки [3] 

 

Другий етап децентралізації в Україні відбувається з 2020 по 2021 роки. 

Кабінет Міністрів України визначив підтримку реформи децентралізації в 

Україні одним з пріоритетних завдань, що сприятиме розвитку місцевого 

самоуправління і економічного розвитку країни в цілому. Саме тому було 

визначено ряд основних завдань реформи на найближчих два роки (рис. 2). 

12 червня 2020 року Уряд затвердив новий адміністративно-

територіальний устрій базового рівня. Відповідно до розпоряджень Кабінету 

Міністрів, після місцевих виборів в Україні буде 1469 територіальних громад, 

які покриватимуть усю територію країни.  
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Рисунок 2 – Перелік основних завдань реформи децентралізації [3] 

 

15 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 3809 

«Про призначення чергових місцевих виборів (25 жовтня 2020 року)». 16 липня 

Верховна Рада України прийняла зміни до виборчого законодавства. 17 липня 

2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650 «Про утворення 

та ліквідацію районів». Згідно з документом, тепер в Україні 136 районів. Старі 

490 районів парламент ліквідував. 

Для подальшого розвитку реформи необхідно прийняти ряд важливих 

законів: 

 Про засади адміністративно-територіального устрою України. В 

рамках чинної Конституції визначає засади, на яких має ґрунтуватися 

адміністративно-територіальний устрій України, види населених пунктів, 

систему адміністративно-територіальних одиниць, повноваження органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з питань 

адміністративно-територіального устрою, порядок утворення, ліквідації, 

встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та 

населених пунктів, ведення Державного реєстру адміністративно-

територіальних одиниць та населених пунктів України. 

 Про службу в органах місцевого самоврядування (нова редакція). 
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Забезпечить рівний доступ до служби в органах місцевого самоврядування, 

підвищить престижність служби в ОМС, мотивацію місцевих службовців до 

розвитку громад та власного розвитку. 

 Щодо державного нагляду за законністю рішень органів місцевого 

самоврядування. 

 Про місцевий референдум.  

 Оновлення законів про місцеве самоврядування, про місцеві 

державні адміністрації тощо [3]. 

2020 рік став ключовим у питанні формування базового рівня місцевого 

самоврядування: більшість існуючих малочисельних місцевих рад 

об’єднаються, стануть спроможними перебрати на себе більшість повноважень, 

належним чином використовувати ресурси і нести відповідальність за свої дії 

чи бездіяльність перед людьми та державою. Це створить стійке підґрунтя для 

наступних кроків реформи місцевого самоврядування, а також сприятиме 

прискоренню реформ у сферах охорони здоров’я, освіти, культури, соціальних 

послуг, енергоефективності та інших секторах. 

1 березня 2021 року відбувся круглий стіл з презентацією редакції 

законопроекту «Нова редакція Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» через призму Європейської хартії місцевого самоврядування» від               

26 лютого 2020 року. Далі до 17 березня продовжується збір пропозицій до 

презентованої версії законопроєкту, після чого планується проведення 

додаткових консультацій [4]. 

Сподіваємось, що прийняття Нової редакції Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» призведе до подальшого просування реформи і 

врешті решт до її завершення. 
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Майбутнє національної системи охорони здоров’я та її постійний розвиток 

безпосередньо залежать від її фахівців, які використовують свої здібності та 

навички, намагаються досягнути самовдосконалення та є вмотивованими до 

успішної професійної діяльності, оскільки це є ключовим завданням політики 

управління персоналом у закладах охорони здоров’я сьогодні, що стало 

актуальним об’єктом відповідних досліджень цієї публікації. 

Ключові слова: менеджер закладу охорони здоров’я; професійна 

компетентність; медична галузь; система охорони здоров’я; психологічний 

портрет керівника. 

З моменту реформування системи охорони здоров’я активно ведеться 

дискусія щодо статусу керівного складу медичного закладу, а також наявність у 

них спеціальної освіти для займання керівних посад.  
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Робота організації залежить від ефективної управлінської діяльності, 

функції щодо забезпечення здійснення якої виконує керівник. Тому, роль 

керівника в організації діяльності закладів охорони здоров’я є надзвичайно 

важливою. Уміння та бажання керівництва створити сприятливий соціально-

психологічний клімат в колективі, застосовувати потрібні управлінські методи, 

вирішувати конфліктні ситуації залежать від обраного стилю керівництва і 

впливають на результативність роботи організації. 

Особливості формування професійної компетентності менеджера закладу 

охорони здоров’я та освітньої парадигми керівників різних рівнів та фахівців 

охорони здоров’я висвітлено в публікаціях вітчизняних та зарубіжних 

науковців: М. Банчука, М. Білинської, І. Бедрик, Ю. Вороненка, Т. Курило,                

В. Майбороди, В. Марценюка, В. Мегедя, Н. Мєзєнцевої, В. Москаленка,                

Я. Радиша, Р.Блейк, Д.Вэттэн, Р.Дафт, І.Демків, Ж.Крисько, О.Кузьмін, 

О.Овсянюк-Бердадіна, Л.Орбан-Лембрик, Х.Оуэн, В.Хайэм, В.Шейнов та ін.. 

Науковці розкривають не лише сутність поняття «керівництво», «стиль 

керівництва», а й види стилів керівництва, підходи щодо їх вибору в різних 

типах організацій. 

Різні проблемні питання управлінської еліти в організаціях різних типів, в 

тому числі, в сфері охорони здоров’я, досліджували: М.Асламова, Н.Гончарук, 

А.Гошко, Л.Кайдалова, Н.Кривокульська, Т.Федорів, М.Шкільняк, Г.Щекин та 

інші науковці. Саме питання формування соціально-психологічної і 

професійної моделей керівників є відображенням якісного наповнення 

управлінських еліт і вимагає детального вивчення з огляду на 

малодослідженість у науковій літературі. 

Процес прийняття управлінського рішення у сучасних закладах охорони 

здоров’я стає все більш ускладненим з огляду на наростання 

різноспрямованості аспектів, які визначають ефективність подальшої реалізації 

таких рішень у сучасних умовах. Реформування сучасної медицини, обмежене 

фінансування закладів охорони здоров’я, поширення прогресивних методик 

лікування та діагностування, зростання захворюваності населення та 

підвищення вимог пацієнтів до якості медичних послуг – чинники, які 

формують нові виклики до всіх учасників взаємовідносин у медичній галузі [5]. 
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Окрему увагу необхідно звернути на те, що управлінці в розвинених 

країнах світу – це фахівці з економічною чи юридичною освітою, так звані 

медичні менеджери, а в Україні велика частка управлінців у галузі охорони 

здоров’я – фахівці без досвіду та навичок з управління, які мають медичну 

освіту (лікарі-практики) і більшість з яких не мають правової чи економічної 

підготовки. 

З 1 січня 2019 року в дію вступив Наказ  МОЗ України від 31.10.2018                

№ 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників. Відповідно до якого, вводяться посади генеральних 

директорів та їх заступників, медичних директорів та завідуючих структурних 

підрозділів[2]. Крім того, відбулися розмежування їх функціональних 

обов’язків, ввелися критерії для керівників закладів охорони здоров’я 

національного, обласного та районного рівня, а також визначили освітні вимоги 

до директора, робота якого не пов’язана з організацією лікувального процесу. 

Генеральний директор відповідно має займатися стратегічним 

плануванням; формуванням бюджету; координацією роботи закладу; аналізом 

економічної ефективності; організовуватиме роботу та ефективну взаємодію 

всіх структурних підрозділів та забезпечуватиме залучення коштів на 

інвестиційні потреби закладу тощо. 

Медичний директор займається виключно питаннями медицини, зокрема: 

розробкою та впровадженням системи безперервного удосконалення якості 

послуг у медзакладі на основі принципів доказової медицини; організацією 

надання пацієнтоорієнтованих послуг; координацією зовнішньої та внутрішньої 

взаємодії підрозділів закладу охорони здоров’я; організацію безперервного 

професійного розвитку медичного персоналу; впровадженням сучасних 

методик діагностики та лікування; організацією медичної допомоги при 

надзвичайних ситуаціях; оцінкою якості надання медичної допомоги тощо. 

Відповідно до вищезгаданого документу, до категорії керівників віднесуть 

генеральних директорів, заступників генерального директора, медичних 

директорів, а також завідувачів (керівників) структурних підрозділів. 
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До завдань та обов’язків завідувачів (керівників) структурних підрозділів 

входять ряд організаційно-управлінських функцій, а саме: 

• керівництво структурним підрозділом закладу охорони здоров’я, 

діяльність якого безпосередньо пов’язана з наданням медичної допомоги 

(послуг), 

• організація лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської 

діяльності підрозділу, 

• співпраця з іншими підрозділами закладу охорони здоров’я, 

• забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню, 

• забезпечення своєчасного отримання та зберігання лікарських засобів, 

медичних виробів, 

• здійснення заходів щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних 

умов функціонування підрозділу, 

• здійснення контролю за правильним веденням медичної документації, 

підготовка та подача керівнику закладу охорони здоров’я звіти, 

• розробка та подача керівнику на затвердження графіки роботи 

працівників структурного підрозділу, 

• здійснення належної розстановки, використання медичних працівників і 

організація їх праці, 

• створення належних умов праці, забезпечення додержання працівниками 

правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного 

захисту, 

• забезпечення належних умов для досягнення працівниками закладу 

охорони здоров’я належного професійного рівня, включаючи організацію, 

• професійного навчання та забезпечення своєчасного підвищення їх 

кваліфікації, 

• аналіз показників роботи.  

Щодо освітніх вимог, то нормативним документом визначено ступенем 

магістра у галузі знань «Охорона здоров’я» на до дипломному рівні, а на рівні 

післядипломної освіти - проходження інтернатури за однією зі спеціальностей 



76 

медичного профілю з наступною спеціалізацією за профілем структурного 

підрозділу. Стаж роботи за фахом для претендентів на посаду має бути не 

менше 3 років. 

Ще одним напрямком в управлінні медичним закладом є активізація 

впровадження сучасних моделей (систем) якості в діяльність медичного 

закладу, що дозволить забезпечити пряму залежність якості медичної допомоги 

від системи управління. 

Такими моделями можуть стати: система міжнародних стандартів якості 

ISO 9001; Моделі досконалості (EFQM); системи якості Міжнародного 

товариства якості охорони здоров’я (ISQua); моделі спільної комісії з 

акредитації організацій охорони здоров’я (JCAHO); моделі постійного 

покращення (Associatesin Process Improvement) [4]. 

Але, обов’язковим для керівника у сфері якості є використання методу 

системного підходу для встановлення взаємодії всіх процесів у системі та 

запровадження елементів самооцінювання діяльності медичного закладу в 

контексті підвищення якості надання медичної допомоги [1]. 

Процеси системи управління якістю, згідно з міжнародними стандартами в 

адаптації до медичного закладу, можна розподілити на чотири групи: процеси, 

пов’язані з відповідальністю керівництва у сфері якості; з управлінням 

ресурсами для забезпечення лікувально-діагностичного процесу; процеси 

надання медичної допомоги (профілактичний, лікувальний, діагностичний, 

реабілітаційний, догляду за хворими та ін.); процеси моніторингу, вимірів, 

оцінки, аналізу та поліпшення кожного виду діяльності. Зауважимо, що 

зазначені групи процесів у певних межах відбуваються на кожному рівні 

управління: керівника закладу, його заступників, керівників структурних 

підрозділів, безпосередніх виконавців (рівень самоуправління) [3]. 

Менеджери закладів охорони здоров'я повинні дуже добре знати 

інфраструктуру своєї установи і відслідковувати ефективність її роботи. Також 

вони мають бути обізнаними щодо сильних сторін і перспектив розвитку 

закладу, володіти інформацією стосовно проблем і загроз, розробляти 
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превентивні напрями мінімізації ризиків установ системи охорони здоров’я [6]. 

Менеджери, володіючи інформацією стосовно ринку системи охорони здоров'я, 

прагнуть зберегти конкурентоспроможність на цьому ринку за рахунок 

поліпшення якості послуг і зниження їх собівартості. Саме тому вони повинні 

бути ініціаторами новацій в установі. 

Удосконалення системи управління кадровим потенціалом має йти в 

напрямку формування керівника нового типу, здатного успішно працювати в 

новому організаційно - правовому форматі. В управлінні персоналом від 

керівника вимагається гнучке використання мотиваційних механізмів і методів 

соціального захисту працівників, орієнтація на споживача медичної допомоги 

та послуг з тим, щоб забезпечити органи і установи охорони здоров’я кадрами, 

здатними на високому професійному рівні вирішувати завдання охорони і 

зміцнення здоров’я громадян, перспективного розвитку галузі, що відповідає 

потребам і запитам населення. 

Визначення психологічних характеристик керівників закладів охорони 

здоров’я різних рівнів управління, які впливають на успішність їх професійної 

діяльності, - одна із пріоритетних проблем ефективного управління галуззю. В 

Україні в жодній сфері господарювання подібні дослідження не проводилися, в 

світової практиці є поодинокі дослідження. Встановлено, що в період 

реформування системи охорони здоров'я вивчення індивідуально-

психологічних особливостей керівників і визначення психологічного портрету 

керівників різних посадових рівнів стає перспективним напрямком для 

удосконалення системи добору, підготовки і перепідготовки управлінського 

персоналу, оптимізації трудової діяльності керівників і підвищення 

ефективності роботи медичних закладів. 

Відомо, що основними психологічними факторами, які сприяють 

успішності управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров’я є: 

«управлінська майстерність», «лідерство», «інтелект», «орієнтація на 

виробничий успіх», «настанова на соціальне схвалення». А також психологічні 

особливості управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров’я: 
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головних лікарів, заступників головних лікарів, завідувачів відділень. 

Визначено, що для підвищення управлінської діяльності керівників необхідно 

сполучення психологічного добору керівників, формування і розвиток 

професійно важливих якостей керівників в період їх підготовки і 

перепідготовки та створення соціальних умов, які стимулюють ділову 

орієнтацію управлінського персоналу. 

Таким чином: нові умови функціонування організацій, вимагають не 

тільки зміни підходів до управління персоналом, а й вивчення особливостей і 

мотивів поведінки керівників, відшукування інтелектуально-психологічних 

резервів і використання професійного потенціалу для їх ефективної діяльності. 

Варто зауважити, що характерними ознаками професійної управлінської 

компетентності керівника є постійна зміна, орієнтація на майбутнє, уміння 

здійснювати вибір в конкретній ситуації; мотивація безперервної самоосвітньої 

діяльності. Професійні якості і різні види компетентності, що входять до 

структури професійної управлінської компетентності, в тому числі, керівника 

організації, становлять основу його особистісно-професійного зростання і 

професійного успіху. 
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У статті розглянуто варіанти удосконалення публічного управління  в Україні  

на державному рівні, регіональному та місцевому. Зосереджено увагу на 

питанні нагальних соціально-економічних проблем, підвищення рівня і якості 

життя населення.  Детально описано вивчення зарубіжного досвіду організації 

та функціонування систем публічного управління для визначення шляхів 

розвитку внутрішньодержавних реформ і перетворень в нашій країні. 
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Широкий інтерес вітчизняних і зарубіжних вчених до питань публічного 

управління обумовлений актуальністю даного питання, оскільки постійно 

зростаючі потреби населення територій вимагають від органів влади постійного 

вдосконалення форм і методів управління суспільними процесами на даних 

територіях. В світі існують успішні практики публічного управління, що 

забезпечують ефективне функціонування та розвиток держави. Можливість їх 



80 

адаптації та використання основних положень стосовно нашої території 

дозволить заощадити різні види ресурсів при розробці стратегії розвитку 

держави, знизити ризик провалу реформи публічного управління та 

забезпечити ефективне управління соціально-економічним розвитком всієї 

держави і окремих територій. Дана практика, заснована на принципах 

бенчмаркінгу, широко використовується в приватному бізнесі і довела свою 

ефективність. Таким чином, можна сформулювати гіпотезу, що вивчення і 

використання зарубіжного досвіду публічного управління матиме позитивний 

економічний і соціальний ефект в управлінні розвитком держави.  

У своїх роботах Кайль Я.Я. і Єпініна В.С. відзначають, що саме сьогодні в 

системі публічного управління відбуваються суттєві зміни, пов'язані з 

необхідністю підвищення ефективності та конкурентоспроможності системи 

державного управління [5,с.142] .  

Неефективність системи публічного управління, найчастіше, має загальну 

для різних держав основу. Серед загальних закономірностей можна виділити 

наступні:  

1) відсутність або недосконалість системи стратегічного планування в 

органах публічної влади;  

2) неефективна організація діяльності органів публічної влади; 

3) високий рівень централізації органів виконавчої влади;  

4) нераціональна організаційна система органів публічної влади на 

державному рівні;  

5) відсутність чітких розмежувань повноважень органів публічної 

влади на регіональному та місцевому рівнях;  

6) нераціональне адміністративно-територіальний устрій держави;  

7) відсутність механізмів ефективної організації діяльності державних 

службовців;  
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8) неефективні взаємини між органами публічної влади і суспільством 

в особі його окремих громадян [14,с.229]. 

Однак слід зазначити, що деякі держави успішно справляються з цими 

труднощами, а деякі ні. Деякі держави переходять від жорстких управлінських 

впливів на суспільство до політики активної взаємодії з суспільством, а деякі ні. 

Деякі вчені відзначають, що причина цього лежить в основі визначення форми 

держави, що є реальним відображенням його суті і форми. 

Різне поєднання форм влаштування, правління і режиму в державі надає 

йому різні можливості і використовує різні методи і інструменти для 

досягнення поставлених цілей державного розвитку. На визначення форм 

держави впливають ряд факторів, серед яких історичні традиції, особливості 

становлення національної державності, політико-правові ідеї, національний 

склад населення, міжнародне становище і ін. [16,с.120].  

Ще Аристотель, слідом за Платоном, аналізуючи різні форми організації 

державної влади в стародавньому світі, зробив спробу класифікації держав за 

критерієм суб'єктів правління і використовуваних ними методів, тобто за 

критерієм форми правління. Поклавши в основу систематизації способи 

організації державних органів влади, їх взаємодія та управлінські методи, він 

виділив такі форми правління: республіку, монархію і деспотію. Основна 

проблема сучасності - визначити, яке з поєднань зазначених форм є найбільш 

пристосованим до ефективної реалізації системи публічного управління і має 

великі результати в показниках якості життя населення та рівня соціально-

економічного розвитку держави. Для цього проведемо аналіз відповідності 

форм державного устрою, державного правління та державного режиму 

окремих країн (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Взаємозв'язок форми держави і результатів її діяльності [13] 

№ Країна Форма 
державног
о устрою 

Форма 
державного 
правління 

Форма 
політичного 
режиму 

Індекс 
якості 
життя 
населен
ня/ 

рейтинг 

Рейтинг 
за рівнем 
ВНД на 
душу 

населення 
($) / 

рейтинг 

Рейт
инг 

1 Ірландія унітарна парламентська 
республіка 

демократичний 8,333 / 1 46550/20 10,5 

2 США федеративн
а 

президентська 
республіка 

демократичний 7,615 / 
13 

55200/10 11,5 

3 Франція унітарна парламентсько-
президентська 
республіка 

демократичний 7,084 / 
25 

42960/23 24,0 

4 Велика 
Британія 

унітарна Конституційна 
монархія 

демократичний 6,917 / 
29 

43430/22 25,5 

 

Аналіз результатів дослідження закономірностей співвідношення форми 

держави і результатів соціально-економічної діяльності, наведений у табл. 1.1, 

показав, що пряма залежність в даному взаємовідносини відсутня. Іншими 

словами, унітарна держава з демократичним режимом правління може займати 

як вершини рейтингів соціального і економічного розвитку, так і бути 

аутсайдером. 

Таким чином, ефективність соціально-економічного розвитку держави та 

якість життя населення залежать від наступних факторів:  

1) нормативно-правова забезпеченість процесу публічного управління;  

2) розмір території та чисельність населення, що впливають на 

формування цілей і вибір організаційних структур управління;  

3) рівень довіри до влади і стабільність в суспільстві (соціальна, 

економічна, політична, екологічна);  

4) історичні, культурні, релігійні цінності і традиції; 

5) ресурсний потенціал держави;  
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6) зовнішні зв'язки (міжнародна діяльність);  

7) професіоналізм суб'єктів, які беруть управлінські рішення , і осіб, 

що реалізують їх; 

8) методи і стиль управління державою;  

9) застосування наукових підходів менеджменту в публічному 

управлінні; 

10) система мотивації та відповідальності в органах публічної влади;  

11) використання сучасних технологій. 

Розглянемо досвід в організації та функціонуванні системи публічного 

управління з позиції перерахованих вище факторів. 

Для опису я обрала країни з різною формою державного правління. 

Ірландія, що займає лідируючі позиції за показниками якості життя 

населення, характеризується появою в кінці ХІХ століття поняття «деволюція» 

[3]. Деволюція, як форма децентралізації, надає можливість в обмеженій мірі 

регіональним і місцевим органам влади приймати самостійні політичні рішення 

[31]. 

Система організації публічного управління повністю відповідає вимогам 

парламентської республіки: очолює державу президент, але він повноважний 

самостійно приймати тільки два види рішень, а саме запропонувати на розгляд 

Верховного Суду білль з метою перевірки його відповідності Конституції і 

відмовити Прем'єр-міністру в розпуск уряду, якщо той втратив підтримку 

більшості в нижній палаті парламенту. Всі інші рішення Президент приймає 

тільки спільно з іншими інститутами влади - Прем'єр-міністром, урядом і т. д. 

На початку 90-х ірландська економіка переживала бурхливий ріст, у 

зв’язку з цим сьогодні в Ірландії склалася стабільна система державного 

управління, обумовлена її економічної стабільністю. Однак політики не 

користуються особливою довірою серед населення. Для зміцнення іміджу 

влади державою витрачаються величезні кошти на розслідування інцидентів і 

боротьбу корупцією. 
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Система організації управління в Сполучених Штатах Америки 

характеризується широкою децентралізацією, певною незалежністю 

муніципалітетів від центрального уряду і навіть від штатів, відсутністю 

прямого підпорядкування органів самоврядування державної влади [19] . 

З кінця 1990-х рр. публічне управління стало розглядатися з трьох сторін, 

які в сукупності охоплюють взаємовідносин громадян і держави: публічна 

політика, публічне адміністрування та соціальні державні програми.  

На сучасному етапі громадське управління розглядає людей як активних 

учасників управління, а не як прості економічні одиниці [26]. Серед основних 

сучасних проблем регіональних і місцевих органів публічної влади в США 

можна віднести недостатню забезпеченість власними фінансовими ресурсами, 

недосконалу організацію системи органів влади муніципального управління, 

нерівномірність економічного і соціального розвитку міст [24].     

Франція - парламентсько-президентська республіка, при цьому Президент 

має ширші повноваження, ніж уряд. Управління в державі представлено 

наступними рівнями: комуни, дистрикти, Контон, округу та регіони. 

В Франції термін «самоврядування» не використовується взагалі, широко 

застосовується назва «муніципальна влада» і «децентралізація» . Французьку 

модель державного управління відрізняє розвинена етатистська традиція. В її 

основі лежить культ держави і принцип «адміністративної опіки» по 

відношенню до суспільства, що змінився після реформи 1982 на принцип 

адміністративного контролю. Як показує політична історія, без жорстко 

централізованої держави і авторитарної влади було неможливо формування 

французької нації, мови і культури. До останнього часу саме політика, держава 

та її інституції задавали напрямки розвитку французького суспільства. 

Державна система Франції сформувала таку собі «французьку модель 

суспільства», яку характеризують дві особливості: 

1) прагнення утримувати владу на відстані і не допустити її 

концентрації; 
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2) прагнення вводити знеособлені правила, які, забезпечуючи 

незалежність всіх, захищали б кожного від свавілля тих же самих влади [24]. 

Великобританія - унітарна держава, що складається з чотирьох історично 

сформованих територій - Англії, Шотландії, Північної Ірландії, Уельсу. 

Адміністративно-територіальний поділ у них по-різному: в Англії і Уельсі 

основними одиницями є графства, діляться на округи, в Північній Ірландії - 

округ, в Шотландії - область. 

Форма державного устрою Великобританії - конституційна монархія, на 

чолі з королевою, що має широкі повноваження. Однак, реально її 

повноваження здійснюються членами уряду, які підписують акти, які 

видаються королевою, і несуть за них відповідальність. 

Місцеве управління в Англії і Уельсі є результатом демократизації, а не 

децентралізації. Структура місцевої влади Великобританії має триланкову 

систему: графства, райони, парафії в сільській місцевості. У них свої 

представницькі органи влади самоврядування. Графства включають міста, 

статус якого можна отримати тільки округ по королівської хартії. Кожен 

десятий житель країни є службовцем місцевої адміністрації. Місцева влада 

змушена рахуватися з думкою громадських організацій і вести з ними 

постійний діалог. 

В свою чергу, в Україні публічна влада реалізується в двох формах: 

інститутами публічної влади (державне управління) і безпосередньо 

громадянами (місцеве самоврядування). Система публічної влади є чітко 

регламентовану, внутрішньо узгоджену систему взаємопов'язаних елементів. 

Органи публічної влади можуть класифікуватися за наступними 

критеріями[19]:  

1) приналежність до однієї з підсистем публічної влади - органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування;  

2) порядок формування - виборні і призначувані;  

3) порядок прийняття рішень - одноосібні і колегіальні;  
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4) предметна підвідомчість - органи загальної та спеціальної 

компетенції;  

5) територіальна підвідомчість - загальнодержавні та місцеві;  

6) внутрішня структура - централізовані і децентралізовані; 

7) час існування - постійні і тимчасові. 

Слід зазначити, що загальною світовою тенденцією до організації системи 

публічного управління сьогодні є його децентралізація. Надання більшої 

самостійності регіонам у питаннях ресурсного забезпечення територій і 

прийнятті управлінських рішень сприяє підвищенню ефективності 

функціонування і розвитку органів влади. Це проявляється в підвищенні 

показників соціального і економічного розвитку, підвищення рівня і якості 

життя населення. Дане твердження обумовлюється тим, що саме регіональні та 

місцеві органи влади мають найбільш повною, актуальною та достовірною 

інформацією про існуючі на місцях проблеми, також на даному рівні найбільш 

ефективна організація процесу зворотного зв'язку і механізму контролю. 

Корисним  для  України  також  може  бути  британський  досвід 

публічного управління. У Великобританії застосовуються методи взаємодії 

органів влади та громадянського суспільства з використанням ідей програм 

«Active Citizens»  і  «Citizens’ Jury».  Характерним  є  те,  що  ці  програми 

спрямовані  на  налагодження  ефективних  взаємовідносин  влади  з 

організаціями  громадянського  суспільства  шляхом  його  залучення  до 

розробки та прийняття соціально-політичних рішень на засадах політичного 

діалогу  з  представниками  інтересів  громадян. Концепція  цих  програм 

зобов’язує пересічного громадянина залучатися до прийняття та виконання 

владних рішень. 

Наразі  в  Україні  спостерігається  невідповідність  можливостей  

прийняття участі громадян у політико-владних відносинах задекларованих у 

Конституції України та відповідних законах прав і свобод. Це є наслідком 

досвіду тоталітарного режиму, який був закладений в 30-х роках ХХ ст. у 

Радянській  Росії  та  переходу  від  авторитарної  командно-адміністративної 
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системи до демократичної, плюралістичної. Політичні процеси, що діяли в 

пострадянські часи, мали суперечності. Багато чинників вплинули на досить 

низькі темпи розвитку демократичних форм  управління  в  Україні.  В  зв’язку  

з  цим  в  умовах  сьогодення спостерігається  розрив  між  прийняттям  

достатньо  обґрунтованого політичного  правового  рішення  за  участю 

громадян  та  подальшим  його виконанням. , в сфері публічного управління в 

Україні недостатньо розвинений механізм  зворотного  зв’язку  з  громадянами,  

що  не  сприяє  більш  чіткому  формуванню  рішень  суспільно-значущих  

проблем  у  соціальній  сфері. 

Натомість, досвід розвинених країн світу доводить, що комунікації між 

суб’єктами  й  об’єктами  публічного управління є  ефективними  та 

результативними в разі розвиненості демократичних відносин,  відкритості та 

прозорої  діяльності  публічно-владної  системи.   

Отже, вивчення зарубіжного досвіду організації та функціонування систем 

публічного управління має важливе значення для вдосконалення та 

реформування управління державою. Це обумовлено тим, що дослідження і 

порівняльний аналіз досвіду країн у реформуванні та апробації сучасних 

методів управління, є найважливішим завданням для становлення і поліпшення 

не тільки міжнародної взаємодії на різних рівнях, але і в першу чергу, для 

визначення шляхів розвитку внутрішньодержавних реформ і перетворень в 

нашій країні. Сьогодні йде фундаментальне реформування інституту 

державності. Найбільш відповідним і показовим для наших умов є досвід 

Франції. Розглядаючи її державне управління, можна відзначити певний 

економічний, політичний і соціальний ефект, що проводиться в країні реформи 

управління. Адміністративний устрій Франції представлено великою кількістю 

рівнів територіальних утворень і своїм централізованим характером. У той же 

час з початку 80-х рр. XX століття реалізується процес децентралізації, який 

веде до підвищення ролі територіальних утворень. У Франції реформи 

проводяться поетапно, і окремі її напрямки здійснюються до теперішнього 

часу. Тому, можна підвести підсумок вже здійснив реформу і розглянути 

напрямки проведених. 
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Анастасія Закутаєва 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІЙ 

Дослідження присвячене поняттю стратегічного планування розвитку 

територій. Наголошено, що в сучасному світі ми змушені повернутись до 

гармонійних засад розвитку цивілізації, адже за визначенням ООН, світ 

охопила глобальна катастрофа. Одним з основних завдань діяльності в рамках 

Порядку денного на період до 2030 року є досягнення економічного зростання 

без виснаження ресурсів і без шкоди для навколишнього середовища, зокрема 

шляхом підвищення ефективності використання ресурсів, при одночасному 

підвищенні добробуту людей.  

Ключові слова: стратегічне планування, розвиток територій, 

децентралізація, соціально-економічний розвиток, цілі сталого розвитку  

Стратегічний план розвитку територіальної громади є найбільшим 

адекватним в сучасних умовах інструментом реагування на невизначеність 
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зовнішнього середовища і формування сприятливого для розвитку економіки 

місцевого ділового клімату, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність і 

матеріально-фінансову самодостатність території замість орієнтації на 

державну допомогу, тому тема статті є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних дослідників 

сталого розвитку території можна назвати Васильєву О.І., Васильєву Н.В [1], 

Боголюбова В.М. [2], Бурик З.М. [3], Махначову Н.М. [4] та інших.  

Метою статті є наукове обґрунтування стратегічного планування 

соціально-економічного розвитку територій з урахуванням цілей сталого 

розвитку. 

Ефективний менеджмент соціально-економічними процесами, що 

протікають у національній економіці на різних ієрархічних рівнях управління 

(як на загальнодержавному – макрорівні, так і на місцевому – мезорівні) 

вбачається неможливим без стратегічного планування, реалізація якого 

покладена на органи державної влади та управління відповідного рівня, що 

відіграють роль потужної організації у країні, відпрацьовуючи та реалізуючи 

стратегію розвитку суспільства. Саме мінливе сьогодення змушує державні 

управлінські структури різних рівнів управління національною економікою 

орієнтуватися на довгострокову мету своєї діяльності, не випускати з поля зору 

стратегічні цілі та завдання свого господарювання, що, безумовно, сприяє 

підвищенню ефективності управління на відміну від діяльності, яка 

спрямовується лише на оперативне реагування на проблеми, що виникають, під 

час вирішення поточних справ. У цьому контексті з приводу доцільності та 

необхідності орієнтації органів державної влади та управління на стратегічне 

планування, доречним буде висловлювання науковців відносно того, що 

«використання інституту планування ставить владу у нову, більш міцну 

позицію, у якій можливий перехід від парадигми функціонування до парадигми 

розвитку». 

Забезпечення сталого майбутнього можливе шляхом вироблення та 

впровадження на загальнодержавному рівні стратегічних і цільових основ 
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державного регулювання сталим розвитком країни. Відповідно, дослідження 

концептуальних підходів до забезпечення сталого розвитку в Україні, 

визначення сучасних векторів сталого розвитку територіальних громад в 

умовах децентралізації набуває особливої актуальності [2, с. 74]. 

Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року», Цілі сталого розвитку України на період до 

2030 року є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних і програмних 

документів, проектів нормативно-правових актів, з метою забезпечення 

збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого 

розвитку України. В свою чергу, Кабінету Міністрів України доручено 

забезпечити проведення у двомісячний строк із залученням вчених, експертів, 

представників громадських об’єднань аналізу прогнозних і програмних 

документів з урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 

року та за результатами такого аналізу у разі необхідності вжити заходів щодо 

їх удосконалення. Також планується впровадження дієвої системи моніторингу 

реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та 

оприлюднення його результатів щороку до 1 березня року, який настає за 

звітним [4]. 

Варто зауважити, що указом рекомендовано Національній академії наук 

України, Національній академії аграрних наук України, Національній академії 

медичних наук України, Національній академії педагогічних наук України, 

Національній академії правових наук України, Національній академії мистецтв 

України враховувати Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року під 

час визначення напрямів наукових досліджень. 

Зважаючи на актуальність дослідження, наголосимо, що якість життя 

суспільства вирішальною мірою залежить від того, як це суспільство регулює і 

використовує наявні у нього природні ресурси. Саме тому, одним з основних 

завдань діяльності в рамках Порядку денного на період до 2030 року є 

досягнення економічного зростання без виснаження ресурсів і без шкоди для 

навколишнього середовища, зокрема шляхом підвищення ефективності 
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використання ресурсів, при одночасному підвищенні добробуту людей. У 

прогнозі Національної розвідувальної ради США щодо розвитку світу до                

2035 року зазначається висхідна роль саме місцевих органів влади в управлінні 

суспільними потребами в умовах глобальних економічних викликів [4]. 

В даному контексті ми визначаємо локалізацію ЦСР як процес адаптації до 

особливостей регіону (громади), її всебічне вивчення, виокремлення цінностей 

громади, адаптації цілей як способу вирішення проблем місцевого значення. До 

2030 року залишається менше 9 років, і ми зобов'язані усвідомити нагальність 

даних питань. Щоб вирішити грандіозні завдання, сформульовані в Порядку 

денному, необхідно здійснити ряд глибоких перетворень на всіх рівнях влади і 

управління.  

Значний внесок у подолання глобальних проблем зробили члени 

Римського клубу, створеного в 1968 р. Теоретична діяльність клубу охоплює 

глобальне моделювання, побудову комп’ютерних моделей світу, пошук засобів 

і шляхів гуманізації життя світового співтовариства і людини, збереження 

навколишнього середовища. Збереження миру та зміцнення міжнародної 

безпеки – головна мета діяльності ООН і необхідна передумова створення  

міжнародного «клімату» для подолання глобальних проблем. 

 Велику роботу з охорони довкілля проводить ЮНЕП – Програма ООН з 

навколишнього середовища. ПРООН є глобальною установою Організації 

Об’єднаних Націй у галузі розвитку, яка підтримує стратегічні ініціативи з 

розбудови спроможності, спрямовані на сталий людський розвиток та 

зростання, користь від якого отримають усі. Шляхом налагодження 

партнерства з національними, регіональними та місцевими органами влади, 

громадянським суспільством та приватним сектором ПРООН надає підтримку 

Україні у її зусиллях із викорінення бідності, підвищення потенціалу 

населення, забезпечення рівного доступу до результатів розвитку, збереження 

навколишнього середовища та сприяння демократичному врядуванню. 

Таким чином, важливою основою впровадження цілей є створення мережі 

партнерів та активістів, як на глобальному, так і на локальному рівні, які 
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активно долучаються до реалізації порядку денного у сфері сталого розвитку до 

2030 року в регіонах на рівні областей, районів та об’єднаних територіальних 

громад, формуючи таким чином ефективну стратегію розвитку своєї громади. 

Подальші наукові дослідження можуть бути пов’язані з потребою визначення 

конкретних показників (індикаторів) досягнення цілей сталого розвитку 2030 в 

українських громадах. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУ КАДРІВ НА ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

У статті розглянуто сутність і значення механізму добору кадрів у діяльності 

державних підприємств. Визначено основні методи пошуку кадрів, показано 

сучасні технології їхнього добору, серед яких виокремлено прямий пошук, 

хедхантинг, рекрутинг, скринінг та нетворкінг. Доведено можливість 

використання сучасних технологій добору кадрів, що використовуються в 

умовах ринкової економіки, у діяльності державних підприємств.  
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Сучасний етап функціонування підприємства характеризується високим 

рівнем динамічності його зовнішнього та внутрішнього середовища. Постійні 

зміни в системі управління підприємством мають стратегічний напрям та 

вимагають інновацій. Такі зміни викликані глобалізацією економіки, 

посиленням безробіття, орієнтацією на високі прибутки власників, швидкими й 

безперервними організаційними та технологічними перетвореннями, 

охоплюють не лише бізнес загалом, але й організацію кадрової роботи на 

державних підприємствах.  

Старі механізми формування кадрового потенціалу державної служби 

вичерпали себе. А це, у свою чергу, породжує певні проблеми і найголовніша з 

них – неефективність функціонування методів відбору на посади в органах 

державної влади та інших кадрових технологій. Тому Україні сьогодні, як 

ніколи, потрібна чітка, продумана система організації роботи з кадрами, 

спрямована на вдосконалення їх фахового потенціалу, підвищення моральних 

професійних якостей апарату як державних органів влади, так і місцевого 

самоврядування. У зв’язку з цим набуває актуальності проблема створення 

ефективної системи кадрового забезпечення владних органів, спрямованої на 

розвиток професійної, політично нейтральної та авторитетної державної 

служби. 

Дослідженню проблем, пов’язаних із визначенням ефективності 

управління і добору кадрів, присвячують свої наукові праці багато вітчизняних 

і зарубіжних учених. Це, зокрема, В. Бакуменко, К. Ващенко, В. Веснін,                

Т. Витко, Л. Гогіна, В. Данюк, Г. Десслер, Г. Дмитренко, А. Єгоршин,                

М. Івашов, А. Кібанов, Ю. Ковбасюк, А. Колот, О. Крушельницька,                 

М. Курбатова, Н. Лисюк, І. Лопушинський, М. Магура, В. Малиновський,                 

М. Масхма, П. Назимко, Ю. Одегов, О. Пархоменко-Куцевіл, С. Серьогін,                

Т. Стратієнко, Ю. Сурмін, В. Травін, А. Трошан, В. Трощинський, Д. Ульріх,   
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Ф. Хміль, С. Шекшня та ін. Але, незважаючи на безліч наукових робіт, які 

торкаються даної проблематики, виявлені напрацювання у даному напрямі 

потребують систематизації та узагальнення.  

Метою статті є висвітлення технологій пошуку кадрів вищої, середньої та 

нижчої управлінської ланки, їх основних видів, етапів здійснення, доцільності 

застосування в сучасній державно-управлінській практиці та розкриття сутності 

й значення добору кадрів у діяльності державних підприємств. 

Аналіз наукових праць з державного управління за тематикою нашої статті 

показав, що в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів недостатньо 

розкритими залишаються питання теоретико-методологічного обґрунтування 

шляхів удосконалення добору кандидатів, насамперед розробки алгоритму 

оцінювання відповідності кандидата характеристикам посади.  

Водночас в Україні сьогодні одним із пріоритетних завдань державної 

кадрової політики є якісне забезпечення кадрами всіх сфер життєдіяльності. 

Залежність державної служби від політичної ситуації створює ризик для 

стабільності держави, призводить до зниження продуктивності праці, зумовлює 

нераціональне використання людських ресурсів, істотно впливає на якість 

надання публічних послуг тощо. Оскільки добір кадрів – це процес ретельного 

їхнього вивчення з метою визначення придатності працівників виконувати 

управлінські функції на належному рівні, обіймаючи певні посади, то 

результативний процес добору кадрів – це забезпечення держави фахівцями, що 

здатні краще за інших виконувати складні службові завдання. Водночас 

відсутність об’єктивної системи добору кадрів, формальність та 

завуальованість процедур конкурсного відбору, зарахування до кадрового 

резерву та інших не дає можливості і не приваблює на публічну службу 

працівників, здатних успішно виконувати професійні завдання[1]. 

За визначенням Енциклопедичного словника з державного управління, 

кадри в широкому розумінні – це штатні працівники різних сфер суспільного 

виробництва, підприємств, установ, організацій, які мають відповідну 

професійну підготовку, практичні навички або досвід роботи в певній сфері 
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діяльності та забезпечують досягнення цілей організації, де вони працюють. У 

більш вузькому, професійному розумінні кадри – це частина найбільш здібних, 

професійно підготовлених працівників підприємств, установ, організацій, які 

наділені відповідним статусом і виконують як виробничі, так і розпорядчо-

управлінські й керівні функції [1]. 

Як зазначає О. Пархоменко-Куцевіл, однією з основних проблем 

формування кадрового потенціалу державних підприємств є визначення та 

застосування кадрових технологій. За їх допомогою здійснюється вплив на 

кадровий потенціал державної служби. На сьогодні, на думку вченої, під час 

відбору претендентів на державну службу застосовуються застарілі методи, які 

не дають дієвого результату у сфері залучення на державну службу 

професіоналів, підвищення професіоналізації державної служби. Унаслідок 

цього назріла нагальна потреба в перегляді методів відбору персоналу на 

державну службу, в обґрунтуванні впровадження інноваційних методів відбору 

на державну службу [4]. 

Робота будь-якої організації неминуче пов’язана з необхідністю 

комплектування штату. Добір нових працівників не тільки забезпечує режим 

нормального функціонування організації, але і закладає фундамент 

майбутнього успіху. Від того, наскільки ефективно поставлені робота з добору 

персоналу, у значній мірі залежить якість людських ресурсів, їхній внесок у 

досягнення цілей організації і якість виробленої продукції чи наданих послуг. 

Проаналізувавши визначення науковцями поняття «добір кадрів», доходимо 

висновку, що це процес вивчення психологічних і професійних якостей 

працівників з метою встановлення їхньої відповідності вимогам робочого місця 

і добору з наявних претендентів тієї особи, яка найбільше підходить на цю 

посаду, з урахуванням її кваліфікації, спеціальності, особистих якостей, 

здібностей, характеру та інтересів підприємства [4]. 

У цьому зв’язку застосування новітніх підходів до підбору працівників 

стає ключовим чинником успіху, оскільки жодне підприємство, якщо воно дбає 

про своє майбутнє, не може дозволити собі наймати випадкових людей як з 

погляду витраченого часу і зусиль, так і з погляду фінансових ресурсів. 
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Зважаючи на це, вагомого значення набуває вивчення, осмислення й 

упровадження перспективного досвіду добору кадрів, що вже міцно вкоренився 

в установах і на підприємствах, що функціонують в умовах ринкової економіки, 

насамперед приватних.У практику вітчизняного господарювання останнім 

часом усе впевненіше входять нові технології добору персоналу, технології, що 

з’явилися і набули свого розвитку в розвинутих країнах Заходу ще в середині 

50-х років ХХ століття. По мірі формування українського ринку праці, розвитку 

його інфраструктури ці технології стають усе більше затребуваними спільними 

підприємствами, іноземними компаніями, що прийшли в Україну, і зрештою 

вітчизняними підприємствами [3]. 

Існують три основних методи добору персоналу – хедхантинг, рекрутинг і 

скринінг. У сучасних умовах найбільш ефективним методом підбору є 

рекрутинг, оскільки за його допомогою можна дібрати висококваліфікованих 

працівників різних спеціальностей. Водночас аналіз практики реалізації 

процедури добору персоналу на вітчизняних підприємствах дозволяє зробити 

висновок про відсутність єдиного налагодженого механізму управління цією 

процедурою, що робить доцільною потребу дальшого, більш детального її 

дослідження. Підбором персоналу на практиці займаються рекрутингові 

агентства (від анг. recruiting – «наймання робочої сили»). Рекрутинг – це бізнес-

процес, що є одним з основних обов’язків HR-менеджерів – працівників 

кадрових служб (від анг. human resource – «людські ресурси») або рекрутерів. 

Рекрутинг належить до найбільш поширених методів добору кандидатів у 

практиці менеджера з персоналу. 

Рекрутинг здійснюється підприємством або рекрутинговим агентством на 

основі наявних баз даних кандидатів, відгуків на оголошення в ЗМІ або 

Інтернеті. 

Рекрутингове агентство – це посередник на ринку праці, організація, що 

надає послуги роботодавцям щодо пошуку й добору персоналу і претендентам 

у пошуку роботи та працевлаштуванні. 

Для пошуку фахівців вищої ланки застосовують метод хедхантингу. 
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Хедхантинг (анг. head hunting) – це один із методів пошуку та підбору 

персоналу, ключових і рідкісних як за фахом, так і за рівнем професіоналізму, 

фахівців. Найчастіше об’єктом уваги хедхантерів (фахівців, які займаються 

хедхантингом) стають керівники підприємств, бухгалтери, юристи, фахівці 

вузьких профілів. 

Хедхантинг реалізується у двох напрямках:  

1) нетворкінг – уміння налагоджувати взаємовигідні зв’язки між людьми 

(застосовується тоді, коли роботодавець знає, залучення яких людей є 

нераціональним на певне робоче місце і де ці люди працюють, але вважає, що 

не зможе провести переговори з цими кандидатами, у результаті яких досягне 

своєї мети, а тому рекрутингове агентство в певній професійній сфері залучає 

свої зв’язки і через знайомих виходить на потрібного кандидата);  

2) прямий пошук (анг. direct search) – напрямок, під час якого і 

рекрутингове агентство, і замовник визначають перелік підприємств, де можна 

віднайти потрібного працівника. Далі на цих підприємствах визначаються 

посади, які підходять під розроблену модель компетенцій, потім представник 

рекрутингового агентства робить пропозицію потенційним кандидатам 

Під добором управлінських кадрів звичайно розуміють діяльність, 

пов'язану з пошуком кандидатів на заміщення вакантної посади, оцінкою їх 

ділових і особистих якостей з метою обрання найкращого кандидата. 

Процедура добору кадрів передбачає такі операції: визначення числа вакантних 

посад; формулювання вимог до кандидатів; збирання інформації про 

кандидатів;порівняння ділових і особистих якостей кандидатів й обран-ня 

найкращого; укладення трудового контракту. 

Успішна діяльність підприємства багато в чому визначається правильним 

добором управлінських кадрів. Некомпетентний працівник, особливо 

менеджер, помилковими діями може дезорієнтувати колектив підприємства, що 

призводить до фінансових витрат, виникнення конфліктів тощо. Крім того, 

такого працівни-ка рано чи пізно доведеться звільнити, що також пов'язане з 

фінан-совими витратами. Тому відповідальність за добір управлінських кадрів 

покладається на керівника підприємства. 
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Потребу підприємства в управлінських кадрах визначають залежно від 

господарської діяльності з урахуванням обсягу чисельності персоналу, обсягу 

робіт відповідно до функцій управління, обсягу коштів на утримання апарату, 

на основі порівняння фактичної наявності управлінських кадрів з плановими 

показниками. 

Добір працівників на посади, що відносяться до нижчої управ-лінської 

ланки, здійснюється за двома напрямами: 

- висуванням осіб, які працюють на підприємстві; 

- шляхом залучення кандидатів зі сторони. 

Аналізуючи роботи з управління персоналом, можна зазначити, що одними 

з основних методів проведення відбору працівників є: психологічні методики 

(тести), співбесіда (як із працівником відділу управління людськими ресурсами, 

так і з керівником організації, установи, закладу), перевірка рекомендацій, 

безконтактне спілкування з претендентом, пробний іспит (направлений на 

дослідження професійних навичок, вмінь, знань, досвіду майбутнього 

співробітника), перевірка біографічних даних, спостереження, медичний огляд 

тощо. Кожний із цих методів можна застосовувати під час відбору кадрів 

державного підприємства. 

Під час проведення відбору враховуються формальні критерії (документи, 

які дають підстави брати участь у заміщенні певної посади: заява, трудова 

книжка, медичні документи тощо), соціальні, психологічні, професійно-

кваліфікаційні, комунікаційні. 

На підставі аналізу літератури з кадрового менеджменту можна виділити 

методи відбору кадрів, які можна застосовувати при здійсненні відбору кадрів 

на державному підприємстві: 

1. Описові методи, що передбачають вивчення кандидатів за 

біографічними даними, усними та письмовими характеристиками, за думкою 

співробітників та інших людей, що його знають, шляхом оцінки трудової 

діяльності співробітників за відповідний період, методом групової дискусії 

тощо. Особливо актуально застосовувати цей метод при підборі вищих 
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управлінців, а також політиків. Їхпопередній досвід, біографічні дані 

вливатимуть на імідж цих осіб, а загалом і на імідж того органу державної 

влади, який він буде представляти. 

2. Метод рангової системи, при якому якості співробітників оцінюються на 

базі певних критеріїв (які потрібно розробити для кожної посади). 

3. Метод вільної балової оцінки, суть якого полягає у присвоєнні певної 

кількості балів кожній якості за встановленої шкалою; оцінка відбувається 

спеціальними експертами або відповідним керівником. 

4. Оцінка рівня ділових якостей, що ґрунтується на системи коефіцієнтів, 

за допомогою яких вимірюються якості співробітника, інші. 

5. Використання професіограм (перелік та опис загальнотрудових і 

спеціальних вмінь та навичок, необхідних для виконання певної професійної 

діяльності), яка складається з 2-х блоків: психологічної професіограми як опису 

самої трудової діяльності і психограм до опису вимог щодо якостей людини 

певної професії, виду діяльності. 

6. Кваліфікаційні карти та карти компетенції (портрети або профілі 

ідеальних співробітників) [4]. 

Кваліфікаційна карта – це набір кваліфікаційних характеристик (загальний 

рівень освіти, спеціальна освіта, спеціальні навички – знання іноземних мов, 

вміння користуватися комп’ютером тощо), якими повинен володіти ― 

ідеальний співробітник, обіймаючи цю посаду. Оскільки у процесі підбору 

визначити наявність кваліфікаційних характеристик значно легше, ніж 

наявність здібностей виконувати певні функції, кваліфікаційна карта є 

механізмом, який полегшує процес підбору кандидата. Використання 

кваліфікаційної карти дає можливість для структурованої оцінки кандидатів (по 

кожній характеристиці) та порівняння кандидатів між собою [5]. 

Карта компетенції – це особистісні характеристики людини, її здібності до 

виконання тих чи інших функцій, типів поведінки та соціальних ролей, так, 

наприклад, вміння працювати у групі, напористість, оригінальність мислення. 

Важливим доповненням карти є опис компетенцій, тобто детальне пояснення 



101 

кожної риси ― ідеального співробітника. При оцінці кандидата карта 

компетенцій використовується також як кваліфікована карта – компетенції 

кандидата порівнюються з компетенціями ― ідеального співробітника [5]. 

При здійснення механізму відбору кадрів необхідно враховувати, що для 

державних підприємств характерна ієрархічна структура; кожний вищий рівень 

державних посад потребує набору вищих інтелектуальних, професійних, 

моральних якостей. 

Таким чином, для того, щоб зв’язок між основними функціональними 

напрямами процесу управління персоналом і роботою з пошуку та добору 

персоналу для заповнення вакансій, що маються в організації, не була 

декларована лише на папері, необхідна визначена структура служби управління 

персоналом. Ефективність діяльності по пошуку і добору нових працівників 

підвищується, якщо цей напрямок роботи здійснюється під єдиним 

керівництвом і координується з іншими сферами діяльності, пов’язаними з 

управлінням персоналом, починаючи від ведення кадрової документації і 

кінчаючи питаннями нормування і соціального захисту. Це дозволяє не тільки 

дотримуватися більш чітких критеріїв і процедур при пошуку і доборі кадрів, 

але і забезпечує високі результати в професійній та соціальній адаптації нових 

працівників. 
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У статті досліджено інформаційне забезпечення управлінської діяльності 

місцевих органів виконавчої влади, проаналізовано роботу органів публічного 

управління щодо інформаційного забезпечення зв’язків із громадськістю. 

Виокремлено та узагальнено основні завдання структурних підрозділів органів 

публічної влади щодо забезпечення їх інформаційної відкритості. Визначено 

основні функції управління інформаційною політикою в регіоні.  

Ключові слова: інформаційна відкритість, інформація, інформаційне 

забезпечення, органи  публічної влади, місцеві ради, інновації публічної влади, 

місцеві ради, інновації. 

Сьогодні зростає ефективний зворотній  зв’язок між органами публічної 

влади та громадськістю. Для його оптимізації необхідна розробка і 

використання низки методів, прийомів і засобів зв’язків із громадськістю, 

метою яких є встановлення стійкого діалогу між органом влади та громадою, 

врахування та цілеспрямоване формування громадської думки, розвитку 

громадянської співучасті у життєдіяльності територіальної громади та 

зростання довіри до органів публічної влади й управління та адміністрування 

загалом. 

Низка проблем інформаційного забезпечення органів публічної влади 

висвітлювалася у працях В. Бакуменка, Л. Донець, В. Дорофієнка, Я. Клейнера, 

Г. Климовицької, Т. Куценко, В. Степанова та інших науковців. Зокрема,                 
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Р. Абдеєв, Т. Дейнека, О. Іванов зауважують, що на сучасному етапі відсутнє 

чітке розуміння державної інформаційної політики взагалі й регіональної 

інформаційної політики зокрема, не вирішується питання створення дієвого 

інформаційного забезпечення органів публічної влади. До розроблення 

поставленого у статті завдання долучилися А. Дуда, О. Карпенко, А. Ліпенцев, 

Є. Нужний, О. Орлов, М. Пахнін, В. Степанов, В. Тронь, П. Шпига та інші 

дослідники. Серед зарубіжних науковців розробленню питань удосконалення 

функцій і організаційної структури зв’язків із громадськістю велику увагу 

надавали Г. Брум, Ф. Буарі, Дж. Груніг, Д. Карб, М. Кольєр, Л. Матра,                

М. Менчер, К. Спайсер, М. Томас, Р. Харлоу, Р. Хіт. Зв’язки з громадськістю на 

мікрорівні з погляду соціального підходу вивчали С. Банкс, Н. Дензін,                

Р. Пенман, Л. Путман та інші. 

Поняття «інформаційна політика» подається як певна сукупність дій, що 

вміщує зусилля з управління, контролю і сприяння процесам розвитку 

інформаційних відносин в Україні [8, с. 9]. Політичне, економічне й соціальне 

становище певної території чинить вплив на вибір принципів інформаційної 

політики. Основними функціями управління інформаційною політикою в 

регіоні, які здійснюють місцеві органи виконавчої влади, є моніторинг, аналіз, 

планування, організація, регулювання, контроль [7, с. 10]. 

Виникає потреба формування інформаційної системи управління, куди 

входить низка заходів і процедур, спрямованих на забезпечення керівництва 

системи управління інформацією. Вона є необхідною для прийняття рішень 

управлінським апаратом [1]. В. Авер’янов виділяє такі підходи до створення 

інформаційної системи управління, зорієнтовані на: реалізацію інформаційних 

потоків; аналіз розподілу рішень і процесів їх прийняття, на побудову 

мережевих моделей; поділ інтегрованої інформаційної системи на низку 

підсистем, кожна з яких зорієнтована на прийняття одного чи циклу 

управлінських рішень [1]. 

Можливість створення інформаційно-комунікативних підрозділів органів 

публічної влади прямо передбачена Законом України «Про порядок 
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висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування» 

[1]. Відповідно до статті 6 цього Закону інформаційно-комунікативні 

підрозділи в системі виконавчих органів рад можуть мати різноманітні форми: 

інформаційне управління, інформаційно-аналітичну службу, прес-службу, прес-

центр, управління чи центр громадських зв’язків, прес-бюро, апарат прес-

секретарів тощо. Назва може бути різною, але завдання однакові: збір, аналіз, 

обробка та оперативне надання інформації засобам масової інформації. Законом 

визначено, що для інформування про діяльність органів місцевого 

самоврядування відповідні служби мають право використовувати такі форми 

підготовки та оприлюднення інформації:  

- випуск і поширення бюлетенів (спеціальних бюлетенів), прес-релізів, 

оглядів, інформаційних збірників, експрес-інформації тощо;  

- проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв’ю з 

керівниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування для 

працівників вітчизняних і зарубіжних засобів масової інформації;  

- підготовка і проведення теле- і радіопередач;  

- забезпечення публікацій (виступів) у засобах масової інформації 

керівників або інших відповідальних працівників органів місцевого 

самоврядування;  

- створення архівів інформації про діяльність органів місцевого 

самоврядування;  

- інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать 

законодавству України [6]. 

Виконання функцій планування, організації, регулювання, моніторингу, 

аналізу та контролю в частині інформаційного забезпечення діяльності 

місцевих органів публічної влади передбачає таке:  

- інформаційний супровід – здійснення системи ідеологічної або 

інформаційно-пропагандистської діяльності;  
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- інформаційну підтримку – надання допомоги в одержанні конфіденційної 

інформації вищим посадовим особам і органам державної влади, яка необхідна 

для здійснення ними посадових обов’язків; 

- інформаційне обслуговування – виявлення й задоволення спеціальними 

структурами актуальних інформаційних потреб органів публічної влади;  

- інформаційну допомогу – надання своєчасної і кваліфікованої допомоги 

державним органам у доступі до необхідних інформаційних ресурсів для 

вирішенням складних завдань формування та реалізації державної політики;  

- інформаційний вплив через виробництво, поширення й використання 

спеціальної інформації спричиняти вплив на різні об’єкти, процеси і явища для 

вирішення політичних завдань держави;  

- інформаційну боротьбу як форму політичного суперництва у вигляді 

комплексу погоджених за метою, місцем і часом заходів, що спрямовані на 

досягнення інформаційної переваги;  

- інформаційне консультування – надання консалтингових послуг, 

експертних оцінок, розроблення рекомендацій і пропозицій для вирішення 

проблем у процесах інформаційно-комунікаційної взаємодії влади і громади; 

- інформаційну логістику – управління інформаційними потоками у 

процесах забезпечення політичної діяльності [8, с. 9].  

Застосування е-врядування передбачає: забезпечення повного доступу до 

інформації через Інтернет; створення можливостей для більш зручної 

комунікації з представниками публічної влади через електронні канали, 

(заповнювати документи в електронній формі; підвищення підзвітності через 

збільшення прозорості його рішень; зменшення часу та матеріальних витрат [2]. 

Але більшість органів публічної влади, на жаль, не мають інформаційного 

відділу у своїй організаційній структурі. Наприклад, у Вінницькій області   ці 

обов’язки здійснюють постійні комісії районних рад із питань розвитку 

місцевого самоврядування, територіального устрою, депутатської діяльності, 

етики, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю та 

інформаційної політики, а також організаційні відділи виконавчого апарату рад 
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і районних державних адміністрацій. Їх спілкування з громадськістю 

здійснюється через виїзд фахівців до сільських рад із метою вивчення місцевих 

проблем і надання консультативно-методичної допомоги [6].  

Ці зустрічі допомагають створювати реальне уявлення про інтереси, 

потреби та сподівання громадян, щоб спільно планувати та втілювати в життя 

суспільно корисні програми. 

Вкрай необхідним є нормативне регулювання доступу до інформації. На 

часі розвиток засад відкритості й прозорості, визначення реальних механізмів 

співпраці, залучення громадськості до процесів прийняття рішень, активізації 

інформування населення [4, с. 32]. 

Інформаційно-комунікативні підрозділи виконавчих органів місцевих рад 

готують матеріали та заходи, які умовно поділяються на іміджеві, інформативні 

та роз’яснювальні. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

містить норми про те, що рада сама формує структуру апарату виконавчих 

органів ради. Тому до виняткової компетенції ради належить створення 

інформаційного підрозділу, формулювання його назви та обрання 

організаційної форми. 

Так, департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради є 

виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до 

чинного законодавства 2011 року. Закономірно, що, спеціалізуючись на 

зв’язках із громадським середовищем, інформаційний підрозділ тісно 

співпрацює з різними інформаційними ресурсами, зокрема інформаційними 

матеріалами ЗМІ, політичних партій, громадських організацій та інституцій.  

Це не лише підрозділ вивчення зворотних зв’язків, а насамперед основним 

видом інформаційної роботи є забезпечення розвитку і впровадження сучасних 

інформаційних технологій, систем технічного захисту інформації в структурних 

підрозділах міської ради, бюджетних установах, комунальних закладах 

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, організація та виконання 

своєчасного ремонту, модернізації, сервісного обслуговування засобів і систем 

обчислювальної техніки, оргтехніки, та систем зв'язку в виконавчих органах 
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Вінницької міської ради. Забезпечення обчислювальною технікою, 

необхідними матеріалами, програмним забезпеченням структурних підрозділів 

міської ради, надання консультацій, роз'яснень, забезпечення навчання 

працівників структурних підрозділів міської ради. 

У рамках здійсненого дослідження проаналізовано особливості діяльності 

інформаційно-комунікативних підрозділів виконавчих органів місцевих рад, на 

основі чого визначено їх призначення та основні функції (інформаційна, 

аналітична, комунікативна), а також сформовано низку висновків, зокрема: 

обґрунтовано, що діяльність інформаційно-комунікативних підрозділів є видом 

управлінської діяльності, яка складається з моніторингу інформації, 

встановлення тенденцій суспільного розвитку, виявлення сфер інтересів 

громади, підготовки пропозицій до реагування місцевої влади на суспільні 

виклики, інформаційно-аналітичний супровід її рішень (прогнозування, 

планування, підготовка до прийняття), оцінки ризиків і здійснення відповідного 

методологічного забезпечення. На основі аналізу результатів попередніх 

наукових розвідок надано рекомендації щодо формування інформаційно-

комунікативних підрозділів виконавчих органів місцевих рад, а саме: у 

структурному підрозділі доцільно інтегрувати інформаційно-аналітичну та PR-

діяльність, що пов’язано із спільним предметом, суб’єктами та об’єктами їх 

діяльності, зокрема передусім із взаємодією з таким специфічним громадським 

інститутом, як засоби масової інформації.  
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забезпечення прав і свобод людини. Зосереджено увагу на принципах правової 

держави і державно-політичних аспектах прав і свобод людини. Доведено 
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Людина, її права і свободи становлять у правовій державі найвищу 

соціальну цінність, саме на їхнє забезпечення й найповнішу реалізацію у 

суспільному житті має бути спрямована уся державна діяльність і насамперед 

діяльність у сфері державного управління. Адже конституційний лад України 

ґрунтується на визнанні людини, її житті і здоров'ї, честі і гідності, 

недоторканості, пріоритету її прав і свобод. Гарантування прав і свобод людини 

є головним обов'язком держави, держава відповідальна перед людиною та 

суспільством за свою діяльність (ст. З Конституції України). Права ж 

громадянина визначаються державою. Головне завдання цих прав – 

забезпечити участь громадянина в державно-політичному житті шляхом 

надання йому відповідних юридичних можливостей.  
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Питання державної політики у сфері забезпечення прав і свобод людини 

досліджує низка як вітчизняних так і зарубіжних науковців В.Бакуменко, 

В.Дзюндзюк, В.Дрешпак, С.Дубенко, Ю.Кальниш, В.Купрій, О.Кучеренко, 

О.Лебединська, М.Лесечко, П.Надолішній, Ю.Полянський, Л.Приходченко, 

П.Рабінович, Я.Радиш, А.Рачинський, В.Ребкало, В.Романов, І.Розпутенко, 

О.Рудік, С.Серьогін, В.Тертичка, О.Тинкован, В.Токовенко, А.Чемерис, 

В.Шахов, Л.Шкляр. 

Розуміння проблеми прав людини невід'ємно пов'язане з розумінням самої 

людини як живої істоти, частини природи, суспільного явища, головного 

об'єкта і суб'єкта історичної дії. Це — проблема розумності і справедливості 

людських відносин, місця індивідуума і групи людей в них, відносин держави і 

суспільства до людини і навпаки. Права і свободи громадян  —  це  складний 

комплекс природних і штучно створених умов і факторів, необхідних для 

нормального функціонування індивідуума як творця, працівника, людини і 

громадянина.  

Всі права  людини взаємопов'язані і доповнюють один одного. Всі вони 

"витікають із достоїнства і цінності, які притаманні особистості, і …особистість 

є центральним суб'єктом прав людини і основних свобод і, відповідно, вона 

повинна бути основним користувачем цих прав і свобод, і активно брати участь 

в їх реалізації", — говориться в преамбулі Декларації Всесвітньої конференції з 

прав людини в Відні (червень 1993 р.) [3]. Мова йде, таким чином, про єдину 

систему прав і свобод, обумовлених всебічністю самого життя. 

Права і свободи громадян — це той аспект людського життя, головним 

джерелом загрози для якого є часто сама держава. Всім інститутам влади і, 

перш за все, державі, яка уособлює собою поличну владу, притаманні 

абсолютизація своєї влади, що можливо лише шляхом обмеження прав і 

свобод громадян. 

Виробити політичні засоби захисту конституційних прав і свобод 

громадян, накладати  на  їх  порушників санкції, винести рішення про 

виправлення помилок, виплачувати жертві правопорушення відповідну 
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компенсацію і створювати правові бар'єри на шляху порушення прав людини 

можуть лише інститути держави. І лише за умови, якщо вона сама 

функціонує в повній відповідності з інтересами громадянського суспільства і 

вробленими державою нормами. Ними є: 

— легітимність і стійкість права, демократичність державного ладу; 

— дієвість і загальність закону (закон єдиний для всіх членів 

суспільства); 

— чітка фіксація як прав і свобод членів суспільства, такі механізму 

їх реалізації; 

— неминучість покарання за відхилення від усталених норм права, 

незалежно від посади і соціально-політичного  статусу  правопорушника. 

Головним національним засобом захисту прав і свобод громадян є 

Основний закон — Конституція держави, яка і визначає форму політичного 

управління і співвідношення прав і обов'язків громадян і проголошеними ними 

держави. Вона розподіляє владу і владні повноваження між суб'єктами і 

інститутами політичного суспільства, встановлює процедури їх формування і 

способи взаємодії з тим, щоб жодний з них не виходив за рамки своїх, 

визначених законів, повноважень [4]. Чітко формується мета діяльності 

кожного інституту і обов'язки кожного суб'єкту складної системи політичних 

відносин. Якщо Конституція виступає дійсним вираженням всенародної волі, в 

якій закріплена найкраща для суспільства форма політичної організації і 

максимально враховано баланс інтересів, що формують політичне суспільство, 

воно дотримується всіма елементами політичної системи, а порушення її 

сприймається як тяжкий злочин.  

У внутрішньополітичній сфері в процесі державного управління має бути 

забезпечене неухильне додержання конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, захисту конституційного ладу, вдосконалення системи політичної 

влади з метою зміцнення демократії, духовних та моральних основ суспільства; 

підвищення ефективності функціонування політичних інститутів влади; 

створено дійові, у тому числі судові, механізми захисту конституційних прав 

людини ї її основних свобод тощо [5]. 
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Кожне людське право виражає невід'ємні потреби індивідуума, групи, 

суспільства, окремих народів і людства в цілому. При чому проблема прав і 

свобод людини не закінчується лише особистими інтересами і проблемами 

окремої людини, а охоплює ще й суспільний і державний лад, інститути влади, 

соціально-економічний і державний і духовний розвиток народів і суспільства. 

Становище з правами і свободами людини, ступінь їх реалізації, дотримання 

балансу інтересів всіх учасників  суспільних  процесів, поважне ставлення до 

прав кожної людини чи то безвідповідальне ставлення до права кожної людини 

чи ігнорування ними лежить в основі соціального клімату в державі, 

стабільності чи то нестабільності. Демократизація і постійне удосконалення 

політичної системи є умовою реалізації громадянських і політичних прав [3]. 

Економічні, соціальні і культурні права людини можна реалізувати шляхом 

подолання відставання і бідності. Забезпечення повного розвитку людини 

можливе тільки за умови, коли саме людина, громадянин є центром всіх 

процесів розвитку. Головна мета держави полягає в тому, щоб поставити 

людину в таке оточення, яке б гарантувало їй безпечне і повноцінне життя. 

Життєздатний розвиток спрямований, таким чином, на підняття на більш 

високий рівень людського достоїнства і реалізацію всіх його прав і свобод: як 

економічних, соціальних, культурних, так і громадянських і  політичних. А все 

це потребує забезпечення відповідного управління державними і суспільними 

справами, удосконалення інституту влади, забезпечення правління закону.  

Однак зв'язок між процесом державного управління та забезпеченням прав 

людини має ще один важливий аспект. Річ у тім, що права людини є не лише 

певною системою юридичних норм чи приписів, які фіксуються  на  рівні  

міжнародно-правових документів або конституційно-законодавчих  актів  

окремих держав, а й реальністю. На теоретичному рівні це фіксується як 

принцип реальності прав людини і громадянина. Його сутність полягає у тому, 

що права і свободи людини і громадянина повинні бути не лише задекларовані 

у законодавчих актах, а ще й гарантовані та забезпечені державою. Фактично 

принцип реальності прав і свобод людини і громадянина визначається 



112 

сучасними правознавцями та політологами як один з ключових у галузі 

державотворення (принаймні у разі, якщо мова йде про демократичну, правову, 

соціальну державу).  

Для того, щоб управлінські ланки активно діяли у цьому напрямі, а 

громадяни мали реальну можливість дієво впливати на забезпечення своїх прав 

і законних інтересів, необхідно реалізувати цілий ряд умов як з боку органів 

державного управління, так і з боку самих громадян. Ці умови, однак, не 

можуть розглядатися виключно у прагматично-практичному плані, оскільки 

розглядувана проблема має дуже важливий для її розуміння методологічний 

аспект. 

Саме у методологічному плані великого значення набувають підходи до 

вирішення більш загальних проблем, наприклад, про особистість як ціннісний 

орієнтир в організації та діяльності апарату державного управління, про 

співвідношення прав і обов'язків громадян з компетенцією органів державного 

управління, про критерій особистості у визначенні ефективності управлінської 

діяльності тощо. Без визначення цих підходів важко визначити й основні 

орієнтири для практики державного управління щодо охорони прав і свобод 

людини. Цілком зрозуміло, що ефективне забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів громадян може бути належним лише за умов, коли 

структура, форми діяльності, сам стиль праці, ставлення до людини в апараті 

державного управління у кожного працівника цього апарату будуть 

оптимальними у плані відчуття та швидкого реагування на будь-які  негативні  

моменти,  які стримують у тому чи іншому випадку практичне здійснення прав 

і свобод, а також законних інтересів членів суспільства. Те ж саме можна 

сказати про співвідношення прав, свобод і законних інтересів громадян з 

компетенцією органів державного управління.  У  чинному  законодавстві 

багато випадків, коли існує неузгодженість між відповідними правами й 

інтересами громадян та відповідними обов'язками тих чи інших управлінських 

структур, що дає останнім можливість не проявляти належної активності у 

реалізації прав громадян, за хисті їх від порушень. 
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Отже, відповідно до принципу реальності права, права і свободи людини і 

громадянина розглядаються державою як такі, що мають загальне  регулятивне  

імперативно-правове значення та виступають як базовий критерій в оцінці 

організації і діяльності всіх органів державного управління і держави в цілому. 

Звичайно, як пише А. Заєць, проголошення прав і свобод людини і громадянина 

на рівні Конституції не означає автоматичної реалізації цих прав, а створює 

лише передумови, що є першим кроком до втілення цих прав. Дійсно, така 

ситуація з економічними і соціальними правами, на відміну від політичних та 

громадянських прав, обумовлюється тим, що повнота прав, зафіксованих у 

таких статтях Конституції України, як 43, 47, 48 та 53, залежить не так від 

політичної волі держави і навіть не від рівня її політико-правового  розвитку, як  

від рівня  соціально-економічного розвитку держави. Як цілком справедливо 

зауважує М. Буроменський, "істотна відмінність соціальних прав від 

громадянських і політичних прав полягає в тому, що вони є "збитковими", 

тобто обсяг їх реалізації залежить від економічного розвитку добробуту 

держави".  

Однак не менш важливою метою державного управління є підвищення 

рівня економічного, матеріального, фінансового добробуту нації. Для того щоб 

продемонструвати зв'язок зазначеного напрямку реалізації процесу державного 

управління з забезпеченням прав людини, розглянемо таке конституційно 

проголошене право, як право на житло. 

З точки зору одних учених, право на житло полягає в тому, що кожний 

мешканець України має право побудувати, придбати чи взяти в оренду будинок 

(чи будівлю), а також має право на одержання у встановленому порядку 

житлового приміщення (квартири) у будинках державного житлового фонду, 

громадського житлового фонду чи фонду житлово-комунальних кооперативів. 

Інший підхід до тлумачення цього права полягає у тому, що конституційне 

право на житло означає гарантовану можливість для кожного громадянина 

держави бути забезпеченим постійним житлом [4]. Таким чином, обидва 

підходи передбачають існування певних фондів, які дозволяють забезпечити 
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житлом усіх бажаючих реалізувати це своє конституційне право. Тобто 

прописана в законі норма передбачає  існування певних  соціально економічних  

передумов, які уможливлюють її правозастосування. Якщо так, то хто має 

забезпечити ці передумови. Виходячи з тези, що управляти можна лише тільки 

тим, що є, слід відзначити, що необхідні соціально-економічні передумови 

забезпечення прав громадян України на житло мають з'явитись самі собою. Чи 

принаймні те, що державне управління за визначенням не може мати жодного 

впливу на цей процес. Щодо вищерозглянутого нами права на житло можна 

згадати хоча б Концепцію державної житлової політики. Зокрема, у ній було 

чітко окреслено коло дій, які мають бути реалізовані. До речі, про те, що 

забезпечення реальності конституційних прав є одним з базових завдань 

державного управління, свідчать численні  нормативно-правові акти та Укази 

Президента України. Таким чином, державна політика стосовно забезпечення 

прав людини і громадянина полягає у тому, що завдяки цьому конституційні 

права набувають своєї реальності. 

Зрозуміло, що лише проголошення прав і свобод людини в Конституції і 

інших правових актах недостатньо. Потрібно посилено працювати над 

створенням ефективних засобів захисту прав і свобод громадян. Одним з дієвих 

і надійних засобів є громадянське суспільство, члени якого добре знають всі 

свої права і свободи, здатні і готові їх захищати; створюються громадські 

організації з захисту прав і свобод громадян, а також по прикладу громадських 

— створюються державні комісії з різноманітних аспектів прав і свобод 

громадян [5].  

В якості загального висновку можна стверджувати, що в Україні існує 

конституційний механізм забезпечення реалізації свободи людини, але 

ефективність його діяльності недостатня. І саме з цією метою необхідна 

реалізація стратегії реформування органів державної влади та місцевого 

самоврядування, нормативне урегулювання їх повноважень, щоб досягти 

такого рівня, коли держава, її органи, посадові особи, органи і посадові особи 

місцевого самоврядування матимуть повністю урегульовані законами моделі їх 
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поведінки і діятимуть лише за принципом дозволено те, що прямо передбачено 

законом". Досягнення такої стратегічної мети сприятиме удосконаленню 

механізму забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина 

України. Наступним етапом має стати формування  відповідної  нормативно-

правової бази з регулювання системи забезпечення державними органами прав і 

свобод громадян, створення зовнішніх і внутрішніх механізмів цього процесу. 

Але все ж таки наша держава рухається до кращого. 9 квітня Президент 

України Володимир Зеленський підписав Указ № 152/2021 «Питання 

Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників 

України», яким затвердив Положення про Консультативну раду та її 

персональний склад. Консультативна рада займатиметься моніторингом 

додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів 

антитерористичної операції, військовослужбовців, які захищають національну 

безпеку і забезпечують оборону на Донбасі, а також волонтерів і 

правозахисників. 

Рада вноситиме пропозиції щодо захисту порушених прав згаданих осіб, 

помилування, забезпечення справедливого правосуддя та застосування амністії. 

Крім того, Консультативна рада працюватиме над удосконаленням 

законодавства у сфері забезпечення прав і основоположних свобод осіб, які 

захищали Україну [2].  

Список використаних джерел: 

1. Конституція України - Розділ II Права. Свободи та обов'язки людини і 

громадянина. URL: https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution 

/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii  

2. Глава держави затвердив склад Консультативної ради з питань 

забезпечення прав і свобод захисників України URL: 

https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-zatverdiv-sklad-konsultativnoyi-

radi-z-pitan-67901  

3. Дубчак Л.М. Державна політика України у сфері захисту прав людини в 

умовах подолання відкритої зовнішньої агресії. Публічне управління і 

адміністрування в Україні. №10. 2019. С. 60-64 



116 

4. Євген Захаров. День України від 11.11.2007 року 

5. Скрипнюк О.В. Забезпечення прав людини - головна мета державного 

управління. Бюлетень Міністерства юстиції України, № 5 (55). 2006.                

С. 59-69. 

 

УДК: 35.073.51 

Віталій Козар 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ 

Дослідження присвячене найбільш актуальним проблемам інституційного, 

правового та організаційного характеру, які негативно впливають на 

реалізацію державної політики зі збереження та актуалізації культурної 

спадщини. До таких можна віднести: відсутність єдиної системи державного 

управління охороною культурної спадщини; невиправдані обмеження 

повноважень органів охорони культурної спадщини; недосконалу систему 

обліку об’єктів культурної спадщини, яка до цього часу не змогла створити 

повноцінного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних 

цінностей; слабкість чинного законодавства у частині визначення 

відповідальності за порушення Закону  «Про збереження культурної 

спадщини» та інших нормативних актів у цій сфері.  

Ключові слова: державна політика, культурна спадщина, інституційний 

механізм. 

Важливою проблемою в галузі збереження культурної спадщини є 

узгодження інтересів, пов’язаних з її охороною, та інтересів, пов’язаних із 

розвитком населених пунктів та економічною діяльністю, зокрема, 

будівництвом і землекористуванням. Створювати баланс між цими інтересами 

покликане законодавство у пам’яткоохоронній сфері, зокрема, базові закони 

«Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», 
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ратифікована Україною у 2003 р. Європейська конвенція про охорону 

археологічної спадщини, ратифікована у 2006 р. Конвенція про охорону 

архітектурної спадщини Європи. 

Однак на практиці інтересами збереження культурної спадщини часто 

нехтують в інтересах забудовників та інших суб’єктів економічної діяльності, і 

відбувається це не лише шляхом порушення або маніпулювання чинним 

законодавством, а й шляхом його змін, спрямованих на створення обмежень 

для  пам’яткоохоронної та дослідницької діяльності [1]. 

Метою даної статті є формування інституційного механізму збереження 

культурної спадщини в Україні та напрацювання рекомендацій з його 

вдосконалення. 

Теоретико-методологічні аспекти розвитку та охорони культурної 

спадщини активно досліджуються вітчизняними і закордонними вченими. 

Серед яких О.О. Бейдик, Л.Д. Божко, В.Г. Герасименко, В.Ф. Семенов,        

Д.М. Стеченко, В.К. Федорченко, Л.М. Черчик. 

Законом України № 3038 від 17 лютого 2011 року «Про регулювання 

містобудівної діяльності» з Закону «Про охорону археологічної спадщини» 

було вилучено статтю 9-1 «Наукова археологічна експертиза», яка містила 

визначення цієї процедури, і якою передбачалося, що «проведення наукової 

археологічної експертизи передує погодженню комісіями з розгляду питань, 

пов’язаних із погодженням документації із землеустрою, проектів землеустрою, 

якими передбачається: відведення земельних ділянок у власність юридичним 

особам; використання земельних ділянок для проведення містобудівних, 

архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, земляних і підводних 

робіт, виконання яких може позначитися на стані об'єктів археологічної 

спадщини; зміна цільового призначення земельних ділянок для потреб 

будівництва та інших цілей, що може негативно вплинути на об'єкти 

археологічної спадщини». Також чітко вказувалося на те, що «відсутність 

висновку за результатами наукової археологічної експертизи є підставою для 

відмови в погодженні проектів землеустрою, зазначених у частині другій цієї 

статті». Відповідні зміни були внесені й до Закону «Про охорону культурної 

спадщини» [1]. 
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Також були внесені зміни до Закону «Про архітектурну діяльність», де, 

зокрема, третій абзац ст. 7 набув такої редакції: «Проектна документація на 

будівництво об'єктів, розроблена відповідно до містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки, не підлягає погодженню з відповідними 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами 

охорони культурної спадщин...»[8]. Ці зміни послаблюють контрольні функції 

органів з питань охорони культурної спадщини, оскільки саме під час 

погодження проектної документації можна встановити, наскільки вона 

відповідає «обмеженням забудови». 

Законом України № 365 від 2 липня 2013 року «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у сфері земельних відносин щодо 

спрощення процедури відведення земельних ділянок» були внесені зміни до 

ст. 1861 Земельного кодексу України, якими, зокрема, передбачалося, що 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, «розташованої на 

території пам’яток культурної спадщини національного значення, їх охоронних 

зон та охоронюваних археологічних територіях, підлягає також погодженню з 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони культурної спадщини», а «розташованої на території земель історико-

культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, 

їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях 

історико-культурного призначення... підлягає також погодженню з органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної 

спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи 

Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної 

спадщини». Ці зміни знайшли відображення і в Законі «Про охорону 

культурної спадщини» [1]. 

На думку фахівців-археологів, зазначеними змінами «встановлено повну 

заборону для органів охорони культурної спадщини залучати археологів при 

погодженні проектів землеустрою та загалом проводити будь-які обстеження 

чи експертизи земельних ділянок, що відводяться...., що призведе до 
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колосальних втрат як з погляду науки, так і з матеріального боку, оскільки 

держава нестиме колосальні збитки від знищення археологічних пам’яток».[10] 

Також вказувалося на те, що невиявлені археологічні пам’ятки можуть 

знаходитися й поза межами вказаних у ст. 1861 об’єктів, і на те, що, згідно з 

ст. 37 Закону «Про охорону культурної спадщини», відведення земельних 

ділянок здійснюється за погодженням відповідних органів охорони культурної 

спадщини «з метою захисту об’єктів археології, в тому числі тих, що можуть 

бути виявлені». Виявити ж ці об’єкти може лише попередня археологічна 

експертиза земельної ділянки, яка стала необов’язковою внаслідок згаданих 

вище законодавчих змін. 

На нашу думку, збереження культурної спадщини є важливим напрямом 

гуманітарної політики держави. Водночас воно є тією цариною культурної 

діяльності, де участь держави є найбільшою, а відповідальність – найвищою. 

Тому сучасна розподіленість функцій охорони культурної спадщини між 

різними органами виконавчої влади не виглядає виправданою, оскільки будь-

яка ефективна діяльність потребує єдиного центру прийняття рішень, 

координації зусиль і контролю за наслідками їх реалізації, а також повноцінної 

управлінської вертикалі. 

Необхідно створити єдину систему охорони культурної спадщини, а саме 

визначити в системі центральних органів виконавчої влади єдиний орган з 

питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони 

культурної спадщини з відповідною управлінською вертикаллю. До  

компетенції зазначеного центрального органу виконавчої влади та 

підпорядкованих йому органів обласних, районних державних адміністрацій і 

виконавчих органів міських рад мають входити не лише облікові, дозвільні та 

контрольно-наглядові функції, але й питання дослідження, реставрації, 

збереження і використання пам’яток. 

Необхідно подолати негативні наслідки законодавчих змін у сфері охорони 

культурної та археологічної спадщини, якими були невиправдано обмежені 
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повноваження органів охорони культурної спадщини і дослідницькі можливості 

науковців, а також поставлені під загрозу  об’єкти цієї спадщини. 

Система обліку об’єктів культурної спадщини є недосконалою, про що 

свідчить неприпустима повільність формування Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України і недостатність інформації, яку він містить. Також очевидно, 

що без ефективної, сучасної системи обліку цих пам’яток не може бути мови 

про ефективність їх збереження. Недосконалість обліку об’єктів культурної 

спадщини перешкоджає їх презентації у міжнародних інформаційних базах і 

популяризації за кордоном, що сприяло б збільшенню туристичного потенціалу 

України. 

Таким чином, головною проблемою узгодження інтересів збереження 

культурної спадщини та інтересів суб’єктів господарчої, зокрема, будівельної 

діяльності є не стільки відсутність чи недосконалість документації, яка 

визначає обмеження такої діяльності в історичних ареалах населених пунктів, 

скільки слабкість чинного законодавства в частині визначення санкцій за 

порушення Закону «Про охорону культурної спадщини» і нехтування окремими 

представниками органів державної влади та місцевого самоврядування 

інтересів збереження історичного та культурного середовища своїх населених 

пунктів. 
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У статті проаналізовано сучасний стан надання адміністративних послуг. 

Визначено головні завдання, які постають перед Україною під час реформи 

децентралізації влади. Результатом ефективної роботи органів місцевої влади 

стане створення більш дієвої організації роботи, виконання всіх обов'язків і 

функцій на високому рівні, зокрема в сфері надання адміністративних послуг. 

Проаналізувавши стан процесів надання адміністративних послуг, слід 

зосередити увагу на вирішенні деяких недоліків і проблем у цій сфері. Проблема 

якісного надання адміністративних послуг в умовах децентралізації є досить 

актуальною і привертає увагу вчених.  

Ключові слова: адміністративна послуга, децентралізація, органи місцевого 

самоврядування, нормативно-правові акти. 

Дослідження вчених показали, що більшість населення України не 

задоволені якістю адміністративних послуг, які були надані їм органами 

державної влади, через складність процедури надання послуг, довгих черг, 

територіальної розпорошеності адміністративних органів, брак необхідної 

інформації, незручних графіків роботи і багатьох інших причин. 

Для того, щоб змінити ситуацію, ще в 2012 році був прийнятий Закон 

України «Про адміністративні послуги» [1]. Цей нормативно-правовий акт 

визначив поняття категорії «адміністративна послуга», встановив і ввів 

інформаційні та технологічні картки з метою регулювання процедури і термінів 

надання адміністративної послуги та передбачив створення Центрів надання 

адміністративних послуг, які повинні були працювати за принципом «єдиного 

вікна». 
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Тільки на його реалізацію було здійснено ряд заходів організаційного та 

нормативно-правового характеру з метою реформування системи 

адміністративних послуг. Серед заходів, які сприяли спрощенню доступу 

громадян до адміністративних послуг, підвищення зручності їх отримання, 

поліпшенню якості адміністративних послуг, слід зазначити прийняття 

підзаконних нормативно-правових актів. Крім того, в травні 2014 року вийшло 

Розпорядження КМУ № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», яке 

врегулювало перелік найбільш поширених послуг, які повинні надаватися через 

ЦНАП. Це рішення було ще одним кроком до справжньої децентралізації 

державних органів влади і посилення функцій органів місцевого 

самоврядування [1]. 

На сьогодні українці починають поступово звикати до нової якості сервісу 

від держави. Так, «прозорі офіси» без закритих кабінетів, з електронною 

чергою, інформаційними терміналами, зручними залами для очікування і 

рецепцією вже поступово стають для громадян буденністю. Таких центрів 

надання адміністративних послуг з кожним роком стає все більше. Сьогодні в 

Україні функціонує майже 800 центрів надання адміністративних послуг, з яких 

148 відкриті в об'єднаних територіальних громадах. Варто зазначити, що такі 

центри не українське ноу-хау. Подібні офіси функціонують у багатьох країнах 

ЄС та Північної Америки. А починаючи з 2012 року, вони активно 

розвиваються і працюють в Україні [2]. 

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, станом на кінець 2020 року в Україні діє 796 центрів 

надання адміністративних послуг. Найбільшу кількість центрів надання 

адміністративних послуг утворено в Дніпропетровській області, адже там 

зосереджено 60 центрів надання адміністративних послуг. Найменша кількість 

в Чернівецькій області - 18. У великих містах працівники ЦНАПу надають 

понад 100 адміністративних послуг. В Івано-Франківську надають близько                

240 послуг, які можна замовити онлайн. Також додатково можуть надаватися 
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супутні послуги: копіювання, сканування, друк, виготовлення печаток, 

функціонує каса банку, є платіжні термінали самообслуговування і банкомат. 

Центр надання адміністративних послуг в Козятині Вінницької області 

інтегрував понад 330 послуг в одному спільному з райдержадміністрацією. 

Тепер понад 60 тисяч жителів міста і району мають доступ до найнеобхідніших 

послуг, включаючи реєстрацію актів цивільного стану, місця проживання, 

юридичних і фізичних осіб-підприємців, послугами соціального захисту, а 

також видачу закордонного паспорта і ID-картки. Чим більше послуг інтегрує 

місцевий центр з надання адміністративних послуг, тим зручніше це буде для 

жителів громади. Маючи центр надання адміністративних послуг в громаді, 

людям не треба їхати в районний центр, щоб подати заяву на отримання 

субсидії або отримати закордонний паспорт. Всі послуги, необхідні в різних 

життєвих ситуаціях (народження, зміна місця проживання, шлюб, реєстрація 

нерухомості, бізнесу і т.д.), можуть надаватися в центрі надання 

адміністративних послуг, що поруч. 

Станом на 2020 рік у зв'язку з ситуацією поширення захворювань вірусом 

COVID-19, Україна була змушена прийняти крайні заходи в боротьбі з цим 

захворюванням і на початку 2020 року перейти на тотальний карантин. Кабінет 

Міністрів України був змушений вдосконалити функціонування ЦНАПів і їх 

територіальних підрозділів, про це повідомила пресслужба Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 14 серпня 

2020 року Кабінет Міністрів України прийняв зміни в чинне законодавство з 

метою удосконалення роботи центрів з надання адміністративних послуг, їх 

територіальних підрозділів та віддалених робочих місць адміністраторів. 

Центри надання адміністративних послуг повинні стати ближче до людей. 

Не тільки в тому, щоб бути територіально близько до самого маленького села, а 

й щоб у них були інформаційні термінали, засоби для доступу маломобільних 

груп населення, наприклад, для пенсіонерів, батьків з дитячими колясками та 

інших. Тому варто звернути велику увагу на ефективність роботи віддалених 

робочих місць, які повинні бути повноцінними сервісними центрами для 

надання адміністративних послуг, особливо в ОТГ і віддалених регіонах 

України. 
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Прийнята Урядом постанова передбачає внесення змін до Зразкового 

положення і регламенту ЦНАП, зокрема, щодо введення норми обов'язкового 

облаштування їх інформаційними терміналами та іншими програмно-

технічними засобами самообслуговування громадян. Центр надання 

адміністративних послуг та територіальні підрозділи повинні розміщуватися на 

першому або другому поверхах будівель і облаштовуватися повним 

комплексом необхідних засобів доступу до приміщень маломобільних груп 

населення. Постанова Уряду врегулювала питання створення та 

функціонування територіального підрозділу, віддаленого робочого місця 

адміністратора центру, а також питання діяльності старост з надання ними 

адміністративних послуг в якості адміністратора віддаленого робочого місця. 

Так, зокрема, рішення про утворення територіального підрозділу або 

віддаленого робочого місця адміністратора центру приймається тим же 

органом, який утворював ЦНАП в залежності від потреб населення, які 

проживають на території населеного пункту або громади. Віддалене робоче 

місце адміністратора може бути мобільним - для можливості віддаленого 

прийому громадян адміністратор повинен бути забезпечений повним 

комплексом необхідних технічних засобів. Міністерство цифрової 

трансформації України надало рекомендації по роботі центрів надання 

адміністративних послуг під час карантину. 

Виконання таких заходів, як зазначає Уряд, значно може понизити 

виникнення захворювання працівників і відвідувачів ЦНАП. 

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило інформацію 

щодо подальшого функціонування центру надання адміністративних послуг. 

Моніторинг якості надання адміністративних послуг в такому центрі, які не 

користуються інформаційними системами або будь-якою автоматизацією для 

роботи адміністратора зараз відбувається шляхом періодичного звіту 

облдержадміністрацій/міській раді. Динамічний моніторинг розроблений саме 

для того щоб працювати в реальному режимі часу, тому була розроблена 

система «Вулик», яка є безкоштовною для всіх рівнів влади в Україні. Також, в 
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Центрі можливо отримати послугу комплексу «єМалятко» - державна 

реєстрація народження і визначення походження дитини. Додатково заявники 

можуть вибрати такі послуги: реєстрація в Держреєстрі фізичних осіб - 

платників податків, внесення інформації про новонародженого дитині до 

Єдиного державного демографічний реєстр з присвоєнням унікального номера, 

визначення надійності дитини до громадянства України, призначення допомоги 

при народженні дитини, призначення допомоги на дітей, які виховуються в 

багатодітних сім'ях [3]. 

Рівень розвитку ЦНАП по Україні дуже нерівномірний, є кілька добре 

організованих центрів, але є і багато інших, менш ефективних центрів, 

особливо на рівні району, де технічне та ресурсне забезпечення значно гірше 

порівняно з містами. У зв'язку з цим, на сьогоднішній день є Проєкти 

міжнародної технічної допомоги, які надають підтримку в створенні та 

удосконаленні центрів надання адміністративних послуг в регіонах (останнім 

часом Центри в ОТГ), щоб забезпечити розвиток реформи і дотримання вимог 

закону до діяльності центрів [5]. 

Процеси децентралізації, які проходять зараз в Україні, покликані 

поліпшити життя українців практично в кожній сфері і тому вони тісно 

переплелися з реформуванням системи надання адміністративних послуг, яка 

триває в нашій державі вже кілька років. Головна мета реформи дуже проста і 

точна - зробити послуги доступними, швидкими і якісними. Така мета може 

бути досягнута не тільки шляхом удосконалення системи через спрощення 

процедур отримання тієї чи іншої послуги, а й розвитку ЦНАП.  

Отже, можна зробити висновок, що сьогодні продовжують розвиватись 

центри надання адміністративних послуг в усіх регіонах України. З одного 

боку, в умовах децентралізації влади багато уваги зосереджено на створенні та 

організації роботи центру надання адміністративних послуг в ОТГ, але, з 

іншого - спостерігається ряд проблем і недоліків, які стримують розвиток цих 

центрів. Такими проблемами є: недостатнє фінансування, відсутність контролю 

якості послуг, що надаються, проблема черг до сих пір є невирішеною під час 
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діджиталізації, довготривалість терміну розгляду заяв суб'єктів звернення. Саме 

тому органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування слід 

проаналізувати всі недоліки і вжити необхідних заходів для оптимізації роботи 

центрів надання адміністративних послуг. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

У статті розглянуті питання розробки і реалізації регіональних програм 

соціального розвитку. Позначені і аргументовані основні цілі розробки та 

реалізації регіональних програм соціального розвитку. Виявлено проблеми, що 

знижують ефективність реалізації програм соціального розвитку на 

регіональному рівні та запропоновано заходи щодо їх вирішення. 

Ключові слова: програма, соціальний розвиток, регіон, бюджетні 

трансферти, міжбюджетне регулювання. 

Ефективність держави багато в чому обумовлена тим, якою мірою кожен 

його регіон може усвідомити і реалізувати свій потенціал. Основу потенціалу 

регіону утворюють наявні в його розпорядженні активи ендогенного розвитку, 

а також способи організації діяльності та управління, які переважають при 

прийнятті найважливіших рішень, з метою найкращого використання цих 

активів. Регіональна політика держави являє собою комплексний набір заходів, 

які спрямовані на максимально можливий розвиток усіх територій, при цьому 

сприяючи вирівнюванню рівня життя, збалансованого розселення людей і 

розподілу економічної активності. Це коло питань є актуальним для України, 

яка під впливом регіональної політики ЄС здійснює різнопланові кроки щодо 

запобігання негативним наслідкам загальносвітової економічної кризи, 

переглядає принципи територіального управління. Навіть непосвяченому в 

статистику спостерігачеві кидаються в очі відмінності в зовнішніх індикаторах 

рівня життя - якість доріг, зовнішньої доглянутості міст, щільності розселення 

між регіонами Латвії. (Glazychev 2011) Ще більше цю диспропорцію видно за 

результатами наукових досліджень.  
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Мета статті: дослідити особливості впровадження регіональної політики 

соціального розвитку. 

Питання розробки та реалізації програм соціально-економічного розвитку 

на регіональному рівні в сучасних умовах є одним з динамічних ділянок 

теоретичних досліджень в державному менеджменті. Значення програмно-

цільових методів в даному аспекті постійно зростає, оскільки їх застосування 

забезпечує тісний зв’язокміж коштами, що  виділяються бюджетними 

ресурсами і результатами їх використання відповідно до встановлених 

пріоритетів. Регулювання регіонального розвитку країни є однією з 

найважливіших функцій сучасної держави. Першочерговий інтерес при 

розробці програм соціального розвитку віддається, як правило, депресивних 

територій з однаково низьким доходом. Шляхом здійснення цілеспрямованої і 

послідовної регіональної політики держава прагне підвищити рівень соціально-

економічного розвитку території, згладити надмірну диференціацію регіонів за 

рівнем соціально-економічного розвитку, забезпечити хороший інвестиційний 

клімат в регіоні тощо. 

Програма соціально-економічного розвитку на регіональному рівні є 

одним з елементів безперервного планування розвитку регіону. Такий підхід 

дозволяє забезпечити спадкоємність виконавчої і законодавчої регіональної 

влади, раціонально формулювати пріоритети регіонального розвитку, 

спираючись на досвід розвитку регіону. 

Основною метою розробки і реалізації регіональної програми соціального 

розвитку є ефективне використання та розвиток природного, виробничого, 

трудового та інтелектуального потенціалу регіону, переваг його участі в 

національному і міжнародному поділі праці, і, отже, досягнення стійкого рівня 

розвитку території, забезпечення умов для повноцінного і всебічного розвитку 

громадян, які проживають на території регіону, підвищення рівня їх життя. 

В перелік основних завдань регіональних програм соціального розвитку 

входять: 

− організація оптимальної (прийнятної) територіальної і галузевої 
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структури економіки;  

− дієве використання природних, матеріальних і трудових ресурсів 

регіону;  

− бездефіцитне (збалансоване) господарювання; подолання результатів 

стихійних лих;  

− зміцнення культурного потенціалу;  

− ефективне інформаційне забезпечення органів управління і 

господарюючих суб’єктів [2] . 

Програма соціального розвитку служить дієвим інструментом 

регіонального розвитку, оскільки при розробці програми можна сформулювати 

перелік проблем регіону та провести структуризацію цих проблем з метою 

виявлення пріоритету розвитку. Соціально-економічне становище суб’єктів 

господарської діяльності України різниться, що зумовлено їх диференціацією за 

географічним положенням, наявними можливостями для нарощування 

економічного потенціалу, забезпечення комфортного середовища проживання 

для жителів [3].  

Розробка комплексної програми розвитку економічної та соціальної сфер 

регіону як цілісного утворення є найбільш складною проблемою через 

необхідність урахування специфіки природно-ресурсних (в першу чергу 

кліматичної особливості), соціально-демографічних (демографічні, соціальні та 

трудові характеристики населення), економічних (розвиток транспорту і 

кредитно-фінансової сфери регіону, купівельні спроможності населення і ін.) 

умов кожного регіону, яка визначає його власні соціально-економічні інтереси, 

що інтегрують соціально-економічні інтереси жителів цій території населення. 

Формування регіональної програми соціального розвитку являє собою 

послідовний процес акумулювання всіх можливостей регіону і передбачає 

розробку комплексу заходів, націлених на досягнення цілей і вирішення 

конкретних завдань (економічних, соціальних, екологічних та ін.), які 

вимагають узгодження дій органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання, які фінансуються повністю або 

частково з обласного бюджету [4] . 
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На відміну від державних програм регіональні програми соціального 

розвитку мають сувору цільову спрямованістю, точну адресність, мінімальний 

обсяг робіт і витрати ресурсів, конкретні обмеження часу реалізації і пов’язані 

як із загальнодержавною концепцією регіонального розвитку, так і з 

регіональною політикою країни.  

Фінансування програм здійснюється в основному за рахунок коштів 

відповідного регіону, а також за рахунок коштів держави, інвестицій і т.д. 

Відбір регіональних проблем проводиться територіальними органами влади, 

управління проектуванням і реалізацією програм забезпечується структурами 

виконавчої влади регіону.  

Комплексна система програмних і прогнозних документів по соціальному 

розвитку регіону (табл.1) включає стратегію соціально-економічного розвитку, 

саму програму розвитку і поточний план.  

 

Таблиця  – Система програмних і прогнозних документів по соціальному 

розвитку регіону  

Прогнозні документи  Програмні документи  Термін  

Довгостроковий прогноз 
(стратегічний)  

Стратегія  20 років  

Середньостроковий прогноз Програма 3-5років 

Короткотерміновий прогноз  План  1 рік  

Так, програма економічного і соціального розвитку регіону на 

середньостроковий період розробляється на основі стратегії його соціально-

економічного розвитку і, виходячи з основних напрямків діяльності.  Уряд на 

середньостроковий період, включає в себе перспективні напрямки розвитку 

регіону і показники розвитку на поточний момент. 

Нормативно-правова база розробки програм соціально-економічного 

розвитку на регіональному рівні представлена нормативно-правовими актами, 

які визначають загальні напрямки політики і встановлюють правила взаємодії 

різних інститутів  
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В процесі розробки і реалізації регіональних програм виділяються наступні 

суб’єкти: ініціатор постановки проблеми, розробник концепції обласної 

програми, державний замовник обласної програми, основні розробники 

обласної програми, виконавці обласної програми. Ініціаторами постановки 

проблем для вирішення їх програмними методами на регіональному рівні 

виступають органи державної влади (державні органи). Органи виконавчої 

влади  відповідають за розробку концепції та стратегічного плану розвитку 

регіону. Вони виробляють основні напрямки регіональної політики. Профільні 

міністерства і комісії при виконавчих органах влади займаються оцінкою 

розроблених програм та виносять свої рекомендації про доцільність прийняття 

програм. 

На підставі поданої концепції обласної програми з урахуванням висновку 

профільних міністерств і комісій голова приймає рішення про доцільність 

розробки відповідної обласної програми. 

Виконавцями регіональної програми можуть бути органи виконавчої влади 

(державні органи) органи місцевого самоврядування муніципальних органів, 

організації, на які покладено відповідальність за реалізацію заходів обласної 

програми, а також юридичні та фізичні особи, визначені відповідно до 

Бюджетного кодексу  і законодавства  про розміщення замовлень  для 

державних і муніципальних потреб незважаючи на всі переваги і більш ніж 30-

річний досвід розробки та реалізації програм соціально-економічного розвитку 

на рівні регіону в Україні існує ряд проблем, що знижують ефективність їх 

використання (рис.).  
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Рисунок – Проблеми, що знижують ефективність реалізації програм 

соціального розвитку на регіональному рівні 

Для подолання проблем, що знижують ефективність реалізації програм 

соціального розвитку на регіональному рівні потрібна комплексна і послідовна 

модернізація вже сформованої системи управління регіональним розвитком, 

внесення в неї в міру необхідності певних коригувань. Можна виділити 

наступні пріоритетні напрямки вдосконалення регіонального планування 

соціального розвитку: 

1. Розмежування системи повноважень регіональної, державної і місцевої 

влади і  створення узгодженої системи законодавчих актів: 

- розробка чіткої схеми і процедур роботи та функціонування органів 

влади щодо проведення регіональної політики; 
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- узгодження системи законодавчих актів з федеральним законодавством, 

його доповнення і конкретизація з урахуванням соціальних, економічних та 

інших умов конкретних регіонів;  

- створення на основі основних законодавчих актів і для забезпечення їх 

функціонування регіональної нормативно-правової бази. 

2) Глибока і детальне опрацювання механізмів оцінки стану регіону 

(поточні можливості, перспективні напрямки діяльності, оцінка потенціалу 

регіону тощо): 

- створення системи показників і методики оцінювання поточного стану 

регіонального розвитку для спрощення процедури виявлення регіональними 

органами влади проблем, що потребують першочергового вирішення; 

- створення індикаторів ефективності впровадження регіональних програм 

і розробка процедур звітності та відповідальності регіональної влади за 

реалізацію програми; 

- забезпечення повної прозорості процесу планування та реалізації програм 

соціально-економічного розвитку; 

- прискорення процесу розробки і впровадження регіональних програм 

соціально-економічного розвитку через спрощення процедур розгляду і аналізу. 

3. Удосконалення механізму фінансово-бюджетного процесу: створення 

законодавчих, інституційних та інфраструктурних механізмів і інструментів для 

більш ефективного вирівнювання диспропорцій у регіональному розвитку. 

4. Створення ефективної системи інструментів оцінювання і 

вдосконалення соціальних і економічних показників регіону: 

- розробка соціальних нормативів, які створять умови для планування 

соціального розвитку регіону, оптимального використання відрахувань до 

бюджету при укладенні тендерних угод; 

- впровадження жорсткого комплексу показників поточного стану 

економічного розвитку з залученням до його структурування експертів і 

консалтингових агентств.  
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Отже, незважаючи на наявність значної кількості стратегічних, прогнозних 

і програмних документів економічного і соціального розвитку, ефективність 

політики регіонального розвитку в Україні є низькою у зв’язку з відсутністю 

чітко визначеної ієрархії стратегічних документів, однозначного трактування і 

розуміння суті та призначення різних видів стратегічних документів тощо. 

Виконання запропонованих шляхів удосконалення інструментів соціально-

економічного розвитку надасть змогу задовольнити суспільні потреби з 

урахуванням обмеженості ресурсів держави та збалансувати соціально-

економічний розвиток територій. 
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Громадянське суспільство є критично важливим елементом забезпечення 

стійкої демократії в Україні, тож актуальними напрямками розвитку громад є  

допомога у підвищенні здатності громадських організацій спостерігати за діями 

влади, захищати права людини та забезпечувати громадянам власний голос у 

процесі прийняття державних рішень. Здійснюючи програми освіти та 

підготовки представників незалежних українських ЗМІ, USAID сприяє 

вдосконаленню професійного рівня журналістів, етичних стандартів роботи 

ЗМІ та їх здатності відслідковувати дії влади. Програми Агентства у сфері 

політичних процесів підтримують проведення вільних і справедливих виборів, 

та поряд з цим забезпечують вищий рівень підзвітності політичних партій і 

виборних посадовців перед їхніми виборцями [2]. 

За рахунок підтримки прозорих і підзвітних процесів врядування, які 

передбачають широку участь громадян, USAID допомагає Україні стати більш 

демократичною країною. У співпраці з українським парламентом Агентство 

сприяє вдосконаленню законодавчих процесів, вищому рівню підзвітності 

влади, активнішій участі громадян у законодавчій діяльності та зміцненню 

верховенства права на основі підвищення рівня підзвітності та  незалежності 
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судів. USAID допомагає створити основу для децентралізації влади, підвищити 

рівень підзвітності органів місцевого самоврядування, а також здійснює 

програми протидії торгівлі людьми та допомоги потерпілим від цієї злочинної 

діяльності [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних дослідників 

участі громади у вдосконаленні процесів демократичного врядування в Україні 

можна назвати Гука А., Колодія А.Ф., Махначову Н.М., Семенюк І.Ю. та 

інших.  

Метою статті є наукове обґрунтування участі громади у вдосконаленні 

процесів демократичного врядування в Україні та аналіз європейських 

тенденцій.  

Добре врядування (англ. Good Governance) – це новітня концепція та 

модель публічного управління. У фокусі доброго врядування реалізація 

повноважень органів державної влади і органів місцевого самоврядування у 

тісній співпраці з громадськістю та усіма заінтересованими сторонами з метою 

зробити добре громаді. В ряді видань термін good governance перекладається як 

«належне врядування» або «доброчесне врядування» [3]. 

Складові принципів доброго врядування є одночасно еталонами та 

індикаторами реалізації принципів і визначають набір цілей та інструментів по 

їх досягненню, які дозволять налагодити ефективне функціонування органів 

місцевого самоврядування на засадах демократії, верховенства права та 

дотримання прав людини, а також відслідковувати стан реалізації доброго 

врядування. Місцеві політики, базовані на принципах доброго врядування, 

засвідчили свою дієвість під час проведення адміністративних і територіальних 

реформ у Європі [3]. 

Для сприяння більш повній реалізації принципів доброго врядування та 

забезпечення можливості моніторингу стану їх впровадження Радою Європи 

було розроблено та запропоновано своїм державам - членам:  

– складові принципу – опис діяльності, що забезпечує можливість більш 

повно реалізувати положення кожного принципу;  
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– індикатори, які дозволяють оцінити ступінь впровадження складових 

принципу порівняно з існуючими на цей час кращими практиками;  

– опитувальники для представників громади і органів місцевого 

самоврядування, які дозволяють виміряти значення індикаторів.  

Зазначений інструментарій створив основу для проведення бенчмаркінгу 

доброго врядування. Для мобілізації діяльності усіх заінтересованих сторін на 

користь доброго демократичного врядування Рада Європи запрошує 

національні влади, органи місцевого самоврядування та їх асоціації в межах 

своєї компетенції та повноважень взяти на себе зобов’язання щодо діяльності, 

спрямованої на підтримку впровадження принципів доброго врядування на 

місцевому рівні шляхом ухвалення відповідних планів чи програм дій. Органи 

місцевого самоврядування запрошено добровільно взяти на себе зобов’язання 

перед населенням виконувати свої повноваження та обов’язки згідно 12 

принципам доброго врядування. Очікується, що вони публічно проголосять про 

такі свої зобов’язання та будуть підзвітні в їх реалізації. Добре врядування є 

свого роду вершиною еволюції публічного управління і увібрало у себе усе 

найкраще та найбільш результативне від попередніх теоретичних і практичних 

надбань демократичних реформ в країнах Європи, а впровадження принципів 

доброго врядування сприяє ефективній реалізації положень Європейської хартії 

місцевого самоврядування [3]. 

На виконання рішень ІІІ-го Варшавського саміту голів урядів та керівників 

держав-членів Ради Європи (далі - РЄ) Центром експертизи та реформування 

місцевого самоврядування РЄ було розроблено Європейську Стратегію 

інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, що здобула підтримку на 

15-й Європейській конференції міністрів, відповідальних за місцеве та 

регіональне управління (м. Валенсія, 15-16 жовтня 2007 року), і була 

затверджена Комітетом Міністрів РЄ у 2008 році. 

У Стратегії були визначені такі 12 принципів доброго демократичного 

врядування: 
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1) чесне проведення виборів, представництво та участь - для забезпечення 

реальних можливостей для всіх громадян мати право голосу у місцевій 

публічній діяльності; 

2) зворотний зв’язок, чутливість - для забезпечення того, щоб органи 

місцевого самоврядування реалізовували законні очікування та потреби 

громадян; 

3) ефективність та результативність - для забезпечення досягнення цілей 

при найбільш оптимальному використанні ресурсів; 

4) відкритість і прозорість - для забезпечення публічного доступу до 

інформації та сприяння розумінню того, як реалізується місцева публічна 

діяльність; 

5) верховенство права  - для забезпечення справедливості, неупередженості 

та передбачуваності; 

6) етична поведінка - для забезпечення того, щоб публічні інтереси 

переважали над приватними; 

7) компетентність і спроможність - для забезпечення того, щоб місцеві 

виборні представники та службовці могли добре виконувати свої обов’язки; 

8) інноваційність та відкритість до змін - для забезпечення отримання 

переваг від нових рішень та кращих практик; 

9) сталий розвиток та стратегічна орієнтація - для врахування інтересів 

майбутніх поколінь; 

10) раціональне управління фінансами - для забезпечення розсудливого та 

продуктивного використання ресурсів держави та територіальних громад; 

11) права людини, культурне різноманіття та соціальна згуртованість - для 

забезпечення того, щоб всі люди були захищеними та поважалися, щоб жоден 

не був дискримінований або виключений чи ігнорований; 

12) підзвітність - для забезпечення того, щоб місцеві (виборні) 

представники та службовці несли відповідальність за свою діяльність. 
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Програма «Підвищення сприяння активності громадян» (Enhance Non-

Governmental Actors and Grassroots Engagement – ENGAGE) є одним з ключових 

заходів USAID та сприяє кращій інформованості й активнішій участі 

суспільства у громадських діях на національному, регіональному та місцевому 

рівні.  До основних завдань програми належать такі:  

- вдосконалення громадської просвіти;  

- підтримка діяльності громадських коаліцій та ініціатив на національному, 

регіональному та місцевому рівні;  

- поліпшення організаційного потенціалу громадських організацій-

партнерів програми;  

- сприяння довготерміновій сталій участі громадян у здійсненні 

демократичних реформ.   

Програма розрахована на п'ять років та повинна забезпечити фінансування, 

заходи з розвитку потенціалу та налагодження контактів і співпраці між 

громадянами, громадськими організаціями та коаліціями у найважливіших 

сферах демократичних реформ з особливим наголосом на антикорупційну 

діяльність. Програма  ENGAGE розвиває здобутки попереднього проекту 

USAID у галузі зміцнення громадянського суспільства, який допомагав 

українським організаціям громадянського суспільства краще представляти 

інтереси громадян і сприяти впровадженню реформ завдяки більш ефективній 

правозахисній діяльності, моніторингу та громадській активності [2]. 

Таким чином, добре врядування необхідно для всіх рівнів публічного 

управління. На місцевому рівні це є фундаментально важливим, оскільки 

органи місцевого самоврядування є найближчим до людей (citizens) рівнем 

влади та забезпечують їх основними послугами. На цьому рівні люди можуть 

якнайкраще відчути причетність до публічної діяльності. 
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У статті розглянуто сутність та значення системи управління персоналом на 

державному підприємстві. Досліджено та проаналізовано сучасні наукові 

визначення системи персоналу та його управління, визначено головні аспекти 

управління персоналом державного підприємства у сучасних умовах. 

Розглянуто сучасний та традиційний підхід до організації управління 

персоналом з метою виявлення збалансованого об’єднання людських цінностей, 
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У сучасних умовах ринкової економіки є потреба в розробці принципово 

нових методів управління персоналом з розумінням того, що головний аспект  

якісної та безперебійної роботи підприємства є працівники, а за його межами – 

споживачі продукції, якість і конкурентоспроможність яких забезпечує 

персонал підприємства. Принципи, на яких базується система управління 

персоналом підприємства потребує постійних змін та оновлень, оскільки 

ринкове функціонування державних підприємств нестабільне, характеризується 

мінливістю та здатністю змінюватись. Динамічність інтеграційних процесів, що 

супроводжують діяльність сучасних підприємств, характеризується 

розширенням та удосконаленням  норм та установ до виробничої, 

інформаційної, науково-технічної та економічної господарських систем.  
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Проблеми управління персоналом, як одного з найголовніших аспектів 

підприємств, постійно привертають до себе увагу вчених економістів. 

Важливий внесок у дослідження та розвиток теорії управління персоналом 

зробили такі вчені як Дериховська В.І., Дмитренко Г. А., Мудра С. В., 

Іванченко Г.В., Соколовська В.В., Пєтков В. П., Торяник В. М. тощо.  

Основною метою дослідження є виявлення актуальних принципів 

формування системи управління персоналом на державному підприємстві.  

Система управління персоналом на сучасному підприємстві є 

наймогутнішим інструментом для розвитку та конкурентоздатності 

підприємства. Тому виникає необхідність у підвищенні ефективності системи 

управління персоналом з урахуванням сучасних ринкових умов. Ефективність 

діяльності сучасних підприємств, їх активна позиція на ринку все більше 

залежить від людського фактору. Зростання ролі людських ресурсів для 

підприємств прямо відображаються на ускладненні процесу управління 

персоналом, визначенні кола функціональних обов’язків працівників та рівня їх 

компетентності. Сучасні глобалізаційні умови потребують мобільності та 

лояльності персоналу, його прагнення до самовдосконалення та розвитку, 

постійне бажання навчатись, підвищувати рівень професіоналізму, розвитку 

інтелектуально-трудового потенціалу, дотримання корпоративної етики та 

культури, які впливають на рівень якості та конкурентоспроможності 

підприємства. 

Для підвищення ефективності системи управління персоналом необхідно 

аналізувати та враховувати специфічні умови розвитку ринкової економіки в 

Україні. Важливе значення для кожного підприємства, має розробка методики 

оцінки, що дозволяє визначити реальну наявну ситуацію на підприємстві в 

області управління персоналом, виявити слабкі місця і надати рекомендації 

щодо підвищення їх ефективності.  

Наявні підходи та концепції щодо визначення проблематики даного 

питання можна узагальнити певними тенденціями, які характеризуються 

методами підбору персоналу, розвитком системи менеджменту персоналу як 
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управлінського процесу, а не як науки, виокремленням елементів управління 

персоналом. Виявлені ключові тенденції доцільно враховувати під час 

здійснення загального управління підприємством як виробничо-господарською 

системою.  

Управління персоналом – стратегічна функція, що передбачає розроблення 

кадрової стратегії, підбір персоналу виходячи з філософії підприємства, 

заохочення колективних зусиль, спрямованих на його розвиток, стимулювання 

з урахуванням якості індивідуальної діяльності, мінімізацію трудових затрат і 

створення позитивного соціально-психологічного клімату на робочих місцях   

[1, с. 343]. 

О.В. Крушельницька зазначає, що управління персоналом ґрунтується на 

таких принципах: науковість, демократичний централізм, планомірність, 

єдність розпоряджень; поєднання одноосібного і колективного підходів, 

централізації та децентралізації, лінійного, функціонального і цільового 

управління; контроль за виконанням рішень. [2] 

Щоб адаптуватися до умов ринку, який розвивається, потрібно 

здійснювати перехід від традиційного управління персоналом до концепції 

сучасного управління персоналом. Традиційні системи управління були 

відповіддю на стандартну технологію та незмінне зовнішнє середовище, коли 

нові системи управління персоналом — це відповідь на швидкі зміни, на 

постійне вдосконалення технологій виробництва та турбулентність 

зовнішнього середовища. У таблиці наведено різні аспекти управління 

персоналом, які існують на підприємствах. Сучасний підхід до організації 

управління персоналом являє собою збалансоване поєднання людських 

цінностей, організаційних перетворень та постійної адаптації до змін 

зовнішнього середовища (табл.). Організація управління персоналом 

підприємства потребує цілеспрямованої адаптації сучасним правилам ринкової 

гри, оскільки саме адаптація системи управління персоналом допоможе 

підприємству вижити та розвиватись у сучасних умовах ринку [3]. 
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Таблиця  - Порівняння систем управління персоналом на підприємствах 

Традиційна система управління 
персоналом 

Сучасна система управління персоналом 

1. Орієнтація на оперативні питання 1. Орієнтація на стратегію 
2. Орієнтація на стабільність 2. Орієнтація на своєчасну адаптацію системи 

управління персоналом до змін у зовнішньому 
середовищі 

3. Організаційний імператив 3. Людський фактор 
4. Найважливіший ресурс — 
організаційна структура 

4. Найважливіший ресурс, який можна постійно 
розвивати, це працівники 

5. Максимальний розподіл робіт, 
прості та вузькі спеціальності 

5. Оптимальне групування робіт, багатоаспектні 
спеціальності 

6. Зовнішній контроль (керівники, 
штат контролерів, формальні 
процедури) 

6. Самоконтроль та самодисципліна 

7. Пірамідальна та жорстка 
організаційна структура, розвиток 
вертикальних зв’язків 

7. Плоска та гнучка організаційна структура, розвиток 
горизонтальних зв’язків, які забезпечують ефективну 
взаємодію підрозділів та працівників 

8. Автократичний стиль 
керівництва 

8. Стиль керівництва збудований на зацікавленості 
усіх працівників в спільному успіху підприємства у 
цілому 

9. Конкуренція та «політична гра» 9. Співробітництво 
10. Низька зацікавленість 
працівника підприємства в його 
успіху 

10. Висока зацікавленість працівників у спільному 
результаті 

11. Діяльність тільки в інтересах 
підприємства та його підрозділів 

11. Діяльність в інтересах суспільства 

12. Низька схильність до ризику 12. Орієнтація на інновації та пов’язана з цим 
схильність до ризику 

Сучасна система управління персоналом, яка склалась на провідних 

вітчизняних підприємствах під впливом запровадження прогресивних 

зарубіжних технологій управління персоналом та використані власного досвіду, 

включає такі підсистеми:  

− аналіз та планування персоналу; 

− підбір та наймання персоналу; 

− оцінювання персоналу;  

− організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу; атестація і 

ротація кадрів;  

− управління оплатою праці; мотивація персоналу; облік співробітників 

підприємства;  

− організація трудових відносин на підприємстві;  

− створення умов праці; 
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− соціальний розвиток; 

− кадрова безпека. 

Проаналізувавши основні соціальні параметри, можна надати 

характеристику підприємству та його управлінню. Цих параметрів може бути 

небагато або вони співвідносяться один з одним за різними критеріями: за 

ієрархією, ступенем важливості, значущістю для вирішення поставлених 

завдань [5-6]. 

Принципи управління персоналом – це фундаментальні основи управління. 

Найважливішими принципами управління персоналом державного 

підприємства є: 

− системність; 

− демократизація; 

− індивідуалізація; 

− інформатизація; 

− досягнення поставлених перед організацією цілей; 

− підбір працівників з урахуванням їх психологічної сумісності; 

− врахування побажань співробітників при виборі форм і методів їх 

перепідготовки та підвищення кваліфікації [1-3]. 

Принцип системності в роботі з персоналом державного підприємства 

припускає, що управління персоналом в організації повинна: 

− охоплювати не окремі категорії працюючих, а весь склад людських 

ресурсів;  

− вирішувати не одномоментні задачі, а безперервно проблеми, що 

виникають в діяльності робітника: від його прийняття на роботу, в період 

просування по службі і до останнього дня роботи в організації; 

− використовувати різні методи, засоби, прийоми роботи з персоналом, а 

не випадково прийняте під впливом настрою рішення. 

Принцип демократизації роботи з персоналом державного підприємства 

означає: 

− демократичність методи управління і стилі керівництва; 

− участь в оцінці кожного працівника колективу того підрозділу, в якому 

він працює; 
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− регулярне виявлення думки співробітників з найважливіших проблем 

діяльності організації і облік цієї думки при розробці заходів по вирішенню 

даних проблем; 

− впровадження нововведень за згодою людських ресурсів організації; 

− партисипативне управління, тобто залучення в процес управління 

організацією рядових працівників через їх участь у гуртках якості, громадських 

бюро економічного аналізу та ін.; 

− підвищення інформованості працівників про результати та перспективи 

виробничо-господарської діяльності організації [3]. 

Принцип індивідуалізації роботи з персоналом державного підприємства 

реалізується: 

− в індивідуальному плануванні професійного і посадового зростання 

працівників; 

− індивідуальному підході до мотивації праці виконавців; 

− персональний підбір складу працівників з урахуванням здібностей та 

індивідуальних особливостей особистості. 

Принцип інформатизації роботи з персоналом передбачає застосування 

сучасних засобів обчислювальної техніки для процедур збору, передачі, 

обробки, зберігання, видачі інформації з метою оперативного прийняття 

обґрунтованих кадрових рішень. Цьому сприяє оснащення кадрових служб 

персональними комп’ютерами і створення на їх базі автоматизованих робочих 

місць працівників кадрової служби. 

Отже, загальною та головною метою системи управління персоналом 

державного підприємства є забезпечення відповідних якісних та кількісних 

характеристик персоналу цілям державного підприємства. Тобто, управління 

персоналом, в першу чергу, повинне здійснюватися через управління його 

трудовим потенціалом, що оцінюється як за ефективністю реалізації, так і за 

ефективністю розвитку трудового потенціалу персоналу. Сучасні принципи 

організації роботи працівників, оптимальні системи та процедури відіграють 

дуже важливу роль, але реалізація усіх можливостей, які закладені в нових 

методах управління, залежить вже від конкретних працівників та їхніх знань, 

компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності розв’язувати 

проблеми та сприймати навчання. 
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У статті зроблено аналіз і оцінку впровадження цифрової взаємодії як 

необхідної умови розвитку цифрового урядування. Проаналізовано 

впровадження міжнародної допомоги щодо цифрової взаємодії, вивчено 

особливості закордонного розвитку цифрової взаємодії. Узагальнено тенденції 

розвитку електронної взаємодії. 

Ключові слова: цифрова взаємодія, органи публічної влади, адміністративні 

послуги, е-ідентифікація, е-взаємодія. 

Суспільство стрімко розвивається у напрямку інформаційно-комп’ютерних 

технологій, які стали невід’ємною частиною сучасної людини. На сьогодні уся 
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інформація про людину зберігається в електронному вигляді, що скористатися 

будь-якими побутовими і державно-адміністративними послугами можна в 

режимі онлайн, а роль усіх паперових документів, враховуючи навіть паспорт, 

свідоцтво про народження чи несудимість, водійське посвідчення тощо – 

виконуватиме електронна ID-карта, що і є інструментом ідентифікації 

особистості.  

Дослідження загальної теорії, інструментів та проблем впровадження 

цифрового урядування в Україні, оцінюванню цифровізації відводилось чільне 

місце в багатьох працях вчених, зокрема: експерти Департаменту з економічних 

і соціальних питань ООН (UNDESA)  [2], І. Ніколіна [7, 6],  М. Януш [7], 

Н. Храмцовская [18],  Н. Ляшко [5], C. Пішковцій [9]. 

Запровадження електронної взаємодії органів державної влади як 

складової електронного урядування є одним із основних пріоритетів і повністю 

відповідає державній політиці, яка на сьогодні формалізована в таких 

нормативно-правових актах як Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» [17], 

Коаліційна угода [11], Програма діяльності Уряду [16], Угода про Асоціацію 

між Україною та ЄС [14], Стратегія розвитку інформаційного суспільства [10], 

Національна програма інформатизації [8] тощо.  

В Україні виклики цифровізації публічного управління та адміністрування 

знайшли своє відображення в низці нормативно-правових актів Кабінету 

Міністрів України: «Про схвалення Концепції розвитку системи електронних 

послуг в Україні» від 16 листопада 2016 р. №918-р. [12], «Про схвалення 

Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 20 вересня 2017 № 

649-р [13] та інших. 

Зауважимо, що створення умов для «стрибкоподібного» розвитку 

цифровізації галузі державного управління (публічного управління та 

адміністрування) закладено у проекті закону України «Про цифровий порядок 

денний України» [15, 12], розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про 

План заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки» від 17 січня 2018 р. №67-р [13]. 
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7 листопада 2018 р. вступив в дію закон України «Про електронні довірчі 

послуги» [3], який спрямований на реформування національної нормативної 

бази у сфері кваліфікованого цифрового підпису шляхом імплементації 

законодавства Європейського Союзу. Він реалізує право на сервіси Mobile ID – 

перспективної цифрової технології, яка уможливлює зростання швидкості 

розвитку цифрового врядування з обов’язковою соціально-політичної 

інклюзією та відповідальною участю громадян, тобто цифровою партисипацією 

(digital participation) [1]. 

Цифрове урядування – форма організації державного управління, яка 

сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян.  

Важливим кроком щодо створення ЄСЕВ є затвердження Урядом 

Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних 

ресурсів та перелік пріоритетних державних електронних інформаційних 

ресурсів для запровадження електронної взаємодії. Держателем та замовником 

системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 

визначено Міністерство цифрової трансформації України. 

Поряд з терміном «електронна взаємодія» часто, особливо в західній 

літературі, використовується більш ємний термін «інтероперабельність», тобто 

здатність до взаємодії, зокрема, до обміну даними, інформацією. 

Інтероперабельність як можливість взаємодії між відомствами є важливим 

елементом результативного використання інформаційних ресурсів електронної 

держави. 

Європейські рамки EIF визначають 5 рівнів інтероперабельності, які 

повинні бути реалізовані в Україні при впровадженні концептуальної моделі 

електронної взаємодії: політичний, правовий, організаційний, семантичний і 

технічний (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Рівні інтероперабельності 

 

Наразі в Україні електронні послуги запроваджено на різних порталах 

органів влади, з різними інтерфейсами, стандартами та засобами е-

ідентифікації, що є вкрай незручним для громадян. Крім того, не було 

проведено належного реінжинірингу послуг при їх автоматизації та не 

забезпечено достатньої зручності.  

Суть реформи полягає у забезпеченні доступу громадян і бізнесу до 

якісних та зручних публічних послуг без корупційних ризиків. 

Цифровізація адміністративних послуг – один із пріоритетів Уряду 

України. Вони не просто оцифровують послуги – у процесі вони повністю 

переосмислюють їх: як зробити логічними, зручними, зрозумілими. 

Підхід Уряду – не оцифровувати хаос і бюрократію. Це непросто й 

потребує докорінних змін: потрібно налагодити взаємодію між міністерствами, 

змінити алгоритми надання послуг, сформулювати й описати всі процеси 

доступною мовою, спроєктувати й протестувати новий сайт і навіть змінити 

деякі закони. 

На сьогодні в Україні впроваджується система електронної взаємодії між 

державними реєстрами «Трембіта» [19], що базується на Естонській платформі 

X-Road і є децентралізованою системою. Ця система – ключ до проведення 

  Правовий рівень інтероперабельності 
стосується регулювання 

інформаційного обміну між 
відомствами, а також при взаємодії з 

громадянами і бізнесом. 

 Політичний - передбачає формування 
узгодженого між партнерами 

інформаційного обміну, бачення на 
шляхи досягнення загальних цілей. 

 

Організаційний рівень вимагає 
прозорого представлення діяльності та 

узгодження окремих її етапів для 
продуктивного міжвідомчого обміну 

інформацією. 

 

Семантична інтероперабельність 
забезпечує однозначне розуміння 
інформації із зовнішніх / вторинних 
джерел, що дозволяє сприймати та 

обробляти дані. 

 На технічному рівні вузьким місцем є 
організаціявзаємодії із закритими 
системами, які були створені для 
вирішення локальних завдань і не 
припускали активної взаємодії із 

і і



150 

глобального моніторингу всіх адміністративних процесів країни і де-факто 

держави. Система стане головним інструментом реформ у багатьох сферах 

життя [4]. Проаналізувавши проблеми щодо запровадження електронної 

взаємодії органів публічної влади в Україні, головні з них наведено на рис. 2. 

Окремо можна відзначити проблеми, пов’язані з нормативною 

невизначеністю процесів зберігання (архівування) електронної інформації, 

відомчою закритістю та небажанням приєднувати свої системи до системи 

електронної взаємодії. Поряд з існуючими проблемами можна виділити такі 

тенденції, які сприяють розвитку електронної взаємодії в Україні (рис. 3). 

Загалом, електронна взаємодія органів публічної влади передбачає як 

обмін електронними документами, так і можливість отримання (обміну) 

електронних даних з інформаційних систем органів влади в автоматизованому 

режимі відповідно до запитів і повноважень органів влади. Необхідною умовою 

створення системи електронної взаємодії органів публічної влади в Україні є 

запровадження європейських норм і стандартів реалізації державної 

інформаційної політики, використання вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Рисунок 2 – Головні проблеми щодо запровадження електронної взаємодії 

органів публічної влади 

 1. Низька якість інформаційних систем органів влади. 

2. Відсутність єдиних ідентифікаторів, які пов’язують однотипну інформацію в 
різних державних інформаційних ресурсах.  

4. Невизначеність єдиних вимог до електронної взаємодії державних інформаційних 
ресурсів (формати, стандарти, порядок).  

3. Брак мінімальних вимог до інтероперабельності (здатності до взаємодії) 
державних інформаційних ресурсів. 

5. Єдина функціонуюча система електронної взаємодії державних інформаційних 
ресурсів знаходиться на початковому етапі впровадження  

6. Нестача базових державних електронних реєстрів, таких як демографічний реєстр 
та реєстр адрес. 
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Отже, цифрова взаємодія органів публічної влади передбачає як обмін 

електронними документами, так і можливість отримання (обміну) електронних 

даних з інформаційних систем органів влади в автоматизованому режимі 

відповідно до запитів і повноважень органів влади.   

Рисунок 3 – Тенденції розвитку електронної взаємодії 

Підсумуємо, що відсутність системи цифрової взаємодії органів публічної 

влади суттєво уповільнює розвиток електронних адміністративних послуг в 

державі. А такі фактори, як запровадження європейських норм і стандартів 

реалізації державної інформаційної політики, використання вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, виступають необхідною умовою для створення системи 

цифрової взаємодії органів публічної влади в Україні. 
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СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ ТА АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ 

У статті розглянуті характеристики змісту таких категорій як 

«інвестиційний потенціал», «інвестиційний клімат», «інвестиційна 

привабливість» і їх ролі в розвитку територіальних громад. Виділено основні 

фактори інвестиційної привабливості  територіальних громад.  

Ключові слова: територіальна громада, інвестиційна політика, інвестиційний 

потенціал, інвестиційна привабливість. 

Інвестиційна сфера відноситься до числа найбільш важливих сфер 

економіки. Проведення грамотної інвестиційної політики передбачає 

управління інвестиційними параметрами економічного розвитку, одним з яких 

є інвестиційний потенціал. 
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При оцінці інвестиційного потенціалу територіальної громади необхідно 

враховувати безліч факторів, як інфраструктурна освоєність території, 

інноваційний потенціал, інтелектуальний потенціал населення і ресурсна 

складова. Тому потрібен комплексний підхід до вивчення інвестиційних умов 

ТГ з метою приведення їх у впорядковану систему взаємозв'язків, а також 

визначення їх впливу на рівень конкурентоспроможності і затребуваності  

економіки на ринку капіталу. Все це актуалізує дослідження проблем оцінки 

інвестиційного потенціалу ТГ, що є основою для прийняття управлінських 

рішень. 

Мета статті – є теоретичне і практичне обґрунтування необхідності 

наявності реального механізму управління інвестиційними процесами і 

функціональне відокремлення окремих їх складових, що забезпечують 

підвищення інвестиційної привабливості об’єднаних територіальних громад. 

Однією з ключових проблем інвестиційної політики для всіх об’єднаних 

територіальних громад став пошук джерел фінансування. В даний час існує 

досить багато потенційних варіантів залучення інвестицій в інвестиційні 

проекти ТГ, але необхідно відзначити той факт, що не всі вони можуть змінити 

ситуацію.  

С.І. Воскобійник відзначає, що залучення інвестицій на рівень 

територіальної громади є показником стабільності й успішності її розвитку. В 

такому разі роль органів місцевого самоврядування полягає у створенні: 

привабливого інвестиційного клімату території; сприятливих умов для 

надходження та використання  інвестиційних  ресурсів,  в  тому  числі  самими 

органами місцевого самоврядування; інформаційного та аналітичного 

забезпечення інвестиційних процесів на рівні громади [2,с.399]. 

Автори Бак Н. А.[1] та інші зазначають, що досить ефективним 

механізмом залучення інвестицій у розвиток територіальних громад є 

корпоратизація комунальних підприємств шляхом передачі корпоративних 

прав на унітарне комунальне підприємство (або частини таких прав) приватним 

інвесторам і його перетворення на корпоративне.  
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Інвестиційний потенціал об’єднаних територіальних громад  П.В. Жук 

пропонує розглядати як ресурси і можливості, які можуть бути мобілізовані для 

формування потоку інвестицій у створення та розвиток насамперед 

підприємств та інфраструктурних об’єктів комунальної власності (власності 

громади), а також підприємств інших форм власності, які здійснюватимуть 

виконання робіт і надання послуг на засадах публічно-приватного  партнерства, 

забезпечуючи реалізацію повноважень і завдань територіальних  громад  як  

адміністративно-територіальних утворень у сфері комунального господарства, 

освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, екологічної безпеки 

тощо [4,с.17].  

Натомість  З.О. Сірик  інвестиційний потенціал територіальної громади 

визначає як об’єкт управління з боку органів місцевого самоврядування, що має 

базуватися на тому  реальному  соціально-економічному становищі, у якому на 

певний момент часу перебуває територіальна  громада і може передбачати  як 

більш ліберальні інструменти та механізми, так і імперативні методи.  Автор  

пропонує  стимуляцію  розвитку  інвестиційного потенціалу територіальної 

громади шляхом упровадження ефективного перерозподілу бюджетних 

надходжень, самофінансування за рахунок розвитку комунальних  підприємств 

з їх подальшою корпоратизацією, формування такого  інвестиційного клімату в 

межах повноважень органів місцевого  самоврядування, який забезпечить 

необхідний рівень стимулюючого впливу на інвесторів [6,с.126]. 

Одним з головних показників, що визначають інвестиційну привабливість, 

є інвестиційний потенціал територіальної громади. Інвестиційний потенціал 

розглядається як сукупна можливість галузевих непостійних ресурсів, що 

дозволяють збільшувати капіталоозброєність праці і здатність господарюючих 

суб'єктів, що оперують запасами цих ресурсів, забезпечувати в часі стійкий 

економічний прибуток. Таким чином, інвестиційний потенціал ТГ – це сукупна 

можливість власних і залучених  економічних ресурсів забезпечувати при 

наявності сприятливого інвестиційного клімату інвестиційну діяльність з 

метою і масштабах, визначених економічною політикою територіальної 

громади [7,с.151]. .  
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Інвестиційний потенціал територіальної громади складається з наступних 

потенціалів:  

− ресурсно-сировинного (середньозважена забезпеченість запасами 

основних видів природних ресурсів);  

− трудового (трудові ресурси і їх освітній рівень);  

− виробничого (сукупний результат господарської діяльності в ТГ);  

− інноваційного (рівень розвитку науки і впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу ТГ);  

− інституційного (ступінь розвитку провідних інститутів ринкової 

економіки);  

− інфраструктурного (економіко-географічне положення 

територіальної громади і її інфраструктурна забезпеченість);  

− фінансового (обсяг податкової бази і прибутковість);  

− споживчого (сукупна купівельна спроможність населення).  

Ресурсно-сировинний потенціал являє собою сукупність накопичених 

запасів основних видів природно-сировинних і матеріальних ресурсів, яка має 

можливість інвестиційної сфери забезпечити процес відтворення капіталу.  

Трудовий потенціал характеризує можливості інвестиційної сфери в 

заповненні вибуваючих трудових ресурсах з метою забезпечення 

інвестиційного процесу.  

Виробничий потенціал тісно взаємопов'язаний з ресурсно-сировинним 

потенціалом і являє собою сукупність засобів виробництва, які не 

використовуються в даний момент часу (законсервованих), які інвестиційна 

сфера може виділити в якості інвестицій для відтворення капіталу. Ці два 

потенціали можна об'єднати в один - виробничий.  

Інноваційний потенціал характеризує рівень розвитку наукових знань і 

ступінь впровадження у виробничо-технологічні процеси досягнень науково-

технічного прогресу.  
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Інституційний потенціал являє собою ступінь розвитку провідних 

інститутів ринкової економіки, що сприяють забезпеченню функціонування 

механізмів інвестиційного ринку.  

Інфраструктурний потенціал має взаємозв'язок з інституційним 

потенціалом і являє собою сукупність виробничої і соціальної інфраструктури, 

здатної створити необхідні умови для нормального функціонування 

інвестиційного процесу.  

Під фінансовим потенціалом розуміється сукупність накопичених 

фінансових ресурсів, виражених у формі грошового капіталу, яку 

господарюючий суб'єкт може виділити з метою забезпечення інвестиційного 

процесу [5,с.131].  

Споживчо-збутовий потенціал характеризує потенційно можливий обсяг 

продажів певних Товарів в межах конкретної інвестиційної сфери протягом 

заданого періоду. Обсяг продажів залежить від величини попиту на товар, 

загальної кон'юнктури ринку, доходів населення і ділової активності. 

Інвестиційний потенціал територіальної громади складається під впливом 

наступних груп факторів, які можна класифікувати за такими ознаками: 

наявність інвестиційних ресурсів, об'єктивність факторів, ступінь змінності.  

Відомо, що на готовність інвестора здійснити вкладення великий вплив 

робить інвестиційна привабливість об'єкта інвестування.  

Інвестиційна привабливість територіальної громади - це інтегральний 

показник, який визначається за сукупністю її економічних і фінансових 

показників, показників державного, громадського, законодавчого, політичного і 

соціального розвитку. Інвестиційна привабливість визначає вектор руху 

фізичного, фінансового, інтелектуального і людського капіталів. 

Інвестор оцінює інвестиційну привабливість територіальної громади по 

руху капіталу, рівнем інфляції, політичної, економічної, законодавчої та 

соціальної стабільності, а також за рівнем і якістю людського капіталу. 

Інвестиції самі по собі не працюють без фахівців, без людини і людського 

капіталу належного рівня і якості. І тому в даний час основні інвестиції в 

розвинених країнах спрямовуються саме в розвиток людського капіталу.  
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Інвестиційна привабливість – один з результуючих показників оцінки 

інвестиційного клімату. Інвестиційний клімат включає об'єктивні можливості  

територіальної громади (інвестиційний потенціал) та умови діяльності 

інвестора (інвестиційний ризик) і дозволяє зіставити ці показники. У тому 

випадку, якщо інвестиційний потенціал перевищує інвестиційний ризик 

територіальної громади, можна говорити про її інвестиційну привабливість. 

Інвестиційний клімат територіальної громади можна розглядати як 

«систему відносин, які формуються під впливом широкого кола 

взаємопов'язаних процесів і сукупності умов інвестиційної діяльності 

політичного, соціально-психологічного, фінансово-економічного, 

законодавчого, нормативно-правового, екологічного, кримінального, ресурсно-

сировинного, виробничого, інноваційного, трудового, інфраструктурного, 

споживчого та інституційного характеру, що підрозділяються на свої макро-, 

мікро- і власне регіональні рівні управління, що відображають як об'єктивні 

можливості територіальної громади до розвитку і розширенню інвестиційної 

діяльності, що характеризують її інвестиційний потенціал, так і умови 

діяльності інвесторів (інвестиційний ризик), створюють передумови для появи 

стійких інвестиційних мотивацій, що роблять істотний вплив на прибутковість 

інвестицій і рівень інвестиційних ризиків і визначають доцільність і 

ефективність інвестицій» [3,с.162].  

Основним інструментом, що забезпечує підвищення інвестиційної 

активності в ТГ, стає комплексний механізм управління інвестиційними 

процесами, який структурно включає в себе мотиваційний, економічний, 

організаційний і правовий механізми. Завдання кожного з названих механізмів 

полягає в забезпеченні таких умов діяльності, при яких додаткові надходження 

інвестиційних ресурсів виглядали б природним процесом в інвестиційній 

системі територіальної громади, а заходи щодо підвищення інвестиційної 

активності не викликали б суперечливих почуттів у всіх без винятку учасників 
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суспільного виробництва. Саме цьому повинна сприяти синхронізація основних 

функцій окремих механізмів управління інвестиційними процесами в ТГ, яка 

реально можлива на основі підвищення ефективності інвестиційних процесів 

або використання єдиних (загальних для всіх учасників інвестиційної 

діяльності) критеріїв цієї ефективності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглянуто визначення сутності поняття лідерства.. Державний 

службовець повинен бути наділений лідерськими якостями, які дозволять йому 

ефективно виконувати свої обов`язки та нести гідну службу в Україні. 

Керівник державної служби повинен бути не тільки керівником для своїх 

підлеглих, але і лідером, який буде ефективно працювати та надихати колег на 

продуктивну працю.  

Kлючoвi cлoвa: потенціал, особистість, лідер, ефективність, управлінська 

діяльність. 

Актуалізація лідерства як нової управлінської парадигми, сутність якої 

відповідає сучасним реаліям, детермінується наявними суспільними 

тенденціями, трансформацією цінностей та організаційних структур і кризою 

панівної адміністративно-менеджерської моделі управління. До основних 

парадигмальних змін, притаманних сучасним підходам до розвитку 

управлінської компетентності слід віднести: трансформацію змісту 

управлінської компетентності керівників у напрямку розвитку лідерського 

потенціалу, що спричинено еволюцією теорії та практики управління; 

імплементацію компетентнісного підходу в  управлінні, що детермінує 

актуалізацію діагностики, формування й оцінювання поведінкових компетенцій 

(якостей) керівників організацій. 

На сучасному етапі історії людської цивілізації інтегративні процеси 

розвитку суспільства впливають на закономірності функціонування системи 

управління та професійної підготовки її кадрового забезпечення. Ці процеси, 

посилюючи тенденції глобалізації, розширюють і поглиблюють економічні, 

політичні та духовні зв’язки. З метою посилення активності та професіоналізму 
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фахівців новітні тенденції соціокультурних трансформацій передбачають 

впровадження таких форм і методів управління, які сприятимуть створенню 

єдиного ініціативного організму серед співробітників будь-якої організації чи 

іншої дієвої структурної одиниці суспільства.  

Для цього необхідною умовою є дотримання двох вимог: створення 

команди, здатної не лише функціонувати в межах природного для її існування 

середовища, але і спроможної адаптуватися до нестандартних форс-мажорних 

змін, що відбуваються за короткий термін; виділення з-поміж її членів 

життєздатного та спроможного здійснювати соціокультурні трансформації 

лідера або впливати на них за допомогою розширеного спектру власних 

складових одиниць, введених під час модернізації його структури, що 

здійснено під час його професійної підготовки.  

Феномен лідерства висвітлено у працях зарубіжних  дослідників,  зокрема 

Б. Аволіо, Дж. Бернса, К. Бланшара, Р. Болдена, Дж. Грайєна, Д. МакГрегора, 

Х. Мескона, П. Нортхауза, Р. Стогділла, М. Уль-Бійєн, Ф. Фідлера, П. Херсі. 

Український доробок проблематики лідерства презентують праці Ю. Бєлікової, 

Д. Волківської, О. Дяків, С. Прохоровської, І. Чистякової. Теоретичні та 

прикладні аспекти розвитку компетентностей персоналу розкрито в 

дослідженнях Р. Бояциса, Д. Гоулмана, Р. Грінліфа, Ю. Д’яченко, Р. Ейчінгера, 

Д. Кірпатрика, М. Ломбардо, М. МакКола, Д. Сєрікова, Д. Ульрайха..  

Водночас наукові і прикладні результати українських та іноземних 

дослідників збагатили сучасну теорію і практику управління персоналом та 

управління людськими ресурсами здебільшого на індивідуальному рівні, без 

урахування проектно-командного типу діяльності сучасних підприємств та 

проблематики кадрового менеджменту щодо виявлення і розвитку внутрішніх 

лідерів. 

Визначено особливості впливу потенціалу особистості лідера на 

ефективність управлінської діяльності як одного з перспективних напрямків 

модернізації для підвищення конкурентоздатності організації. 
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Задля переорієнтації з аутсорсингової на продуктову модель бізнесу 

українським  підприємствам необхідно розвивати серед своїх фахівців лідерські 

форми поведінки, які характеризуються ініціативністю, розширенням 

масштабів відповідальності, продуктовим баченням. Відтак нагальним є 

переорієнтування домінуючої управлінської практики зовнішнього задоволення 

кадрових потреб на виявлення власних високопотенційних неформальних 

лідерів і розвиток їх лідерських компетентностей. Це потребує розробки 

відповідного методичного забезпечення оцінювання рівнів сформованості 

лідерських компетентностей фахівців та менеджерів підприємств, а також 

урізноманітнення прикладного інструментарію їх розвитку. 

До теоретико-методологічних засад розвитку лідерського потенціалу 

віднесемо: базові поняття, закономірності та принципи цього процесу. До 

базових понять належать: 

– професіоналізація управління, лідерство,  

– компетентність, професійна, фахова, управлінська компетентність, 

розвиток управлінської компетентності;  

– компетенції знаннєві, вміннєві, поведінкові;  

– профіль компетентності керівника-лідера;  

– лідерський потенціал, діагностика лідерського потенціалу;  

– психологічне забезпечення розвитку лідерського потенціалу й 

управлінської компетентності керівника.  

Професіоналізація управління визначається нами як процес, метою якого є 

вдосконалення управління (підвищення його якості та ефективності). Останнє 

досягається шляхом: професійної підготовки управлінців; розроблення, 

запровадження і модернізації інструментів управління (управлінської 

інфраструктури); формування світогляду (філософії управління) задля 

визначення орієнтирів щодо реалізації управління. 

Інтегральний характер професіоналізації управління виявляється в тому, 

що детерміновані в його структурі процеси – професійний розвиток 

управлінців, створення управлінської інфраструктури та формування філософії 
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управління – є, з одного боку, взаємопов’язаними (оскільки впливають на зміст 

один одного) складовими одного явища. З іншого боку, ці процеси 

реалізуються окремо і паралельно один з одним, що означає їхню певну 

автономність. Лідерство визначається як соціально-психологічний феномен, 

який пов’язаний з динамічними процесами у малій групі; це поняття, яке 

характеризує відношення домінування і підпорядкованості.  

Ефективне лідерство сприяє досягненню групових цілей в оптимальні 

терміни з максимальним ефектом. Лідерство є результатом дії як об’єктивних 

чинників (мети та завдань групи в конкретній ситуації), так і суб’єктивних 

(потреб, інтересів, індивідуально-психологічних особливостей членів групи), а 

також дій лідера як ініціатора й організатора групової діяльності [1]. Лідерство 

є одночасно положенням (статичний аспект) і процесом впливу 

(динамічний/процесуальний аспект), в основі якого – вияв лідерських якостей 

особистості. Наявність статичного аспекту продукує процесний аспект 

лідерства.  

Отже, лідерство може розглядатися як: – провідне положення особистості 

чи соціального утворення, що обумовлене наявністю відповідних якостей 

(лідерських компетенцій), які спричиняють якісну та ефективну діяльність                

(у тому числі й управлінську); – процес впливу особистості чи соціального 

утворення на власну діяльність або діяльність інших на основі особистих 

якостей (лідерських компетенцій).  

Компетентність – здатність людини ефективно виконувати певну (у тому 

числі професійну) діяльність. Компетентність є результатом набуття певних 

якостей (компетенцій), тобто, складовими компетентності є компетенції 

(якості) [2]. Виокремлюються різні види компетентностей, зокрема: професійна, 

фахова й управлінська.  

Професійна компетентність – специфічно-фаховий, системний, практично 

спрямований комплекс рис, розвиток яких обумовлюється особливостями 

функціонування стильової, мотиваційної та інструментальної сфер особистості. 

Фахова компетентність – інтегративне особистісне утворення, що має 



164 

відповідні психологічні складові і закономірності та механізми розвитку і 

формується під впливом певних детермінант у процесі професійного навчання. 

Управлінська компетентність – здатність людини ефективно виконувати 

управлінську діяльність.  

Розвиток управлінської компетентності розглядається відповідно як 

покращення здатності людини ефективно виконувати управлінську діяльність 

через удосконалення відповідних якостей (компетенцій). Компетенція                

(у множині – компетенції) – особиста якість людини, яка визначає її поведінку 

та впливає на рівень виконання певної (у тому числі професійної) діяльності. 

Використовуючи модель компетенційСпенсерів і модель компетентності 

Леклерка виокремлюємо три основні види компетенцій: знаннєві – у формі 

наявних знань; вміннєві – у формі наявних умінь (навичок); поведінкові – у 

формі наявних мотивів, психофізіологічних якостей, цінностей, установок [3]. 

Профіль компетентності (рамка компетенцій) керівника-лідера організації  – це 

стандартизований набір знаннєвих, вміннєвих та поведінкових компетенцій, 

необхідних для якісного виконання лідерських функцій.  

Функції лідера визначаються відповідно до ролей – архітектор, учитель і 

служитель Виокремлюють такі основні якості (компетенції) керівника-лідера 

навчального закладу [4]: 

 1. Прагнення вести за собою. “Бути лідером означає вказувати шлях 

іншим – найкращий, найкоротший, найбезпечніший”. Лідер не лише спрямовує 

та веде своїх послідовників, але й прагне вести їх за собою, а послідовники не 

просто йдуть за лідером, а й хочуть йти за ним.  

2. Мотивація першості. Для того, щоб стати лідером недостатньо прагнути 

бути першим. Першість передбачає кращі, ніж в інших, життєві результати, що 

є наслідком зусиль людини, які демонструють її професіоналізм, 

компетентність, здібності, таланти та інші видатні якості. 

3. Впливовість. Бути лідером і вести людей за собою означає – бути 

впливовою людиною (авторитетом для інших). 

 4. Заглибленість та закоханість у свою справу, коли “мотив діяльності 

відповідає самій діяльності” [2].  
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5. Професійність і креативність. Лідером стає людина, яка добре 

розуміється на своїй справі і використовує творчий підхід у вирішенні 

проблемних питань та ситуацій.  

6. Психологічна надійність – здатність підтримувати необхідну рівновагу 

між “Я хочу”, “Я можу” і “Я повинен” у різних, особливо напружених 

ситуаціях життєдіяльності.  

7. Адекватна самооцінка та саморегуляція. В особистості лідера зазвичай 

поєднуються високий рівень домагань, висока самооцінка з високою 

вимогливістю до себе і до всього, що стосується групових цінностей та цілей.  

8. Самовдосконалення. Справжній лідер хоче вчитися, набувати досвіду, 

удосконалювати свої вміння і навички кожного дня. Лідерський потенціал є 

соціально-психологічною властивістю особистості, яка відображує як 

ситуаційно обумовлену, так і незалежну від ситуації здатність індивіда до 

успішного здійснення лідерства.  

Рівень лідерського потенціалу визначається ступенем розвитку його 

індивідуальної (здібності, особистісні риси, цінності) та універсальної (досвід, 

навички, стилі лідерства, рольовий репертуар) складових. Лідерський потенціал 

також являє собою сукупність внутрішніх потреб, можливостей, засобів, 

ціннісного ставлення, які сприяють досягненню такого рівня інтеграції 

компетентності, відповідальності, активності і комунікабельності, що 

забезпечує провідний вплив на членів групи при спільному вирішенні завдань у 

різних видах життєдіяльності та задає позитивну спрямованість процесу 

професійного становлення [3]. 

Таким чином, лідерство як конструкт поведінки є багатогранним явищем і 

потребує комплексного описового інструментарію, який рекомедовано 

імплементовувати у діяльність підприємств за рахунок використання моделей 

лідерських компетентностей. 

Проте модель лідерських компетентностей (МЛК) може 

використовуватися не тільки як інструмент оцінки виключно менеджерів, але й 

як базовий елемент багатофункціональної роботи з формальними та 
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неформальними лідерами підприємств усіх рівнів ієрархії. Процескомплексного 

використання МЛК як базису для процесів управління персоналом зображено 

на рис. 1. Застосування МЛК може позитивно впливати на об’єктивізацію 

організаційної культури. 

 

Рисунок 1 – Використання моделі лідерських компетентностей персоналу 

 

Зауважимо, що використання моделі лідерських компетентностей може 

впливати на рівень розвитку організаційної культури та культури управління 

знаннями на підприємстві лише у випадку її комплексного застосування в 

основних HR-процесах [2]. Практика успішних підприємств незаперечно 

свідчить, що одним з найскладніших викликів при практичній реалізації такого 

завдання менеджерів підприємств як підвищення рівня культури управління 

знаннями, є вибір інструментів, які будуть взаємодоповнювати та посилювати 

дію один одного[3]. 

Виділено десять кроків у процесі моделювання лідерських 

компетентностей персоналу, які подані на рисунку 2. 

Існує неменше десятка загальновідомих і широковживаних методів збору 

інформації для моделювання компетентностей. При цьому емпірично доведено, 

що використання декількох різних методів одночасно дає більш валідні 

результати [2].  

Рекрутинг та внутрішній 
підбір 

Оцінка лідерів 

Розвиток 
лідерів 

Модель лідерських 
компетенцій 

Ідентифікація 
лідерів 

Планування кар'єри та 
просування лідерів 
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0. Визначення бізнес-стратегії, стратегії управління персоналом, цінностей 

1. Визначення цілі моделювання компетентностей 

2. Відбір підрядника 

3. Складання план-графіку проекту 

4. Визначення методологічного забезпечення моделювання 

5. Визначення лідерських компетенцій 

6. Визначення рівнів розвитку компетентностей 

7. Побудова профілейкомпетентностей 

8. Валідизація моделі та профілей лідерських компетентностей 

9. Інтеграція моделі в HR-процеси 

9. Інтеграція моделі в HR-процеси 

Рисунок 2 - Алгоритм формування моделі лідерських компетентностей 

персоналу підприємства 

 

Таким чином, феномен лідерства зарубіжні та вітчизняні вчені визначають 

як дію, процес, поведінку, сукупність особистісних рис, уміння переконувати, 

диференціацію ролей та як здатність створювати системи відносин. Відзначено, 

що у поведінковому вимірі лідерські компетентності – це прояв здатності 

створювати контекст, в якому інші працівники можуть розкрити свій потенціал 

задля служіння місії підприємства.  

Отже, враховуючи постійну невизначеність зовнішнього середовища та 

командоцентричність здійснення діяльності фахівцями, важливим для 
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менеджерів вітчизняних підприємств постає впровадження принципів 

компетентнісного підходу до розвитку персоналу. Слідуючи алгоритму 

моделювання лідерських компетентностей, вітчизняні підприємства зможуть 

створювати валідні моделі лідерських компетентностей задля 

ідентифікації,оцінки, просування та розвитку високопотенційних фахівців та 

менеджерів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В 

ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

У статті висвітлені теоретичні, методичні та технологічні аспекти 

цифровізації публічного управління та адміністрування і комунікативного 

процесу в публічному управлінні. Здійснено аналіз комунікативної діяльності 

публічного інституту влади Вінницького регіону в цифровому середовищі. 

Запропоновані шляхи вдосконалення публічних комунікативних практик в 

цифровому середовищі на регіональному рівні. 

Ключoві слoвa: цифровізація публічного управління, комунікативна взаємодія, 

цифрові технології, цифрові комунікації, цифрове середовище. 

В умовах інтенсивного становлення та розвитку цифрового суспільства, 

соціально-політичних трансформацій у системі публічного управління в країні 

та ситуації, спричиненої пандемією COVID-19, особливої актуальності 

набувають питання забезпечення прозорості й відкритості діяльності органів 

публічного управління з використанням новітніх форм і методів 

комунікативної діяльності. Такі виклики потребують переосмислення концепції 

управління суспільною інформацією та забезпечення надійного зворотного 

зв’язку з громадськістю, удосконалення комунікативних процесів і процедур в 

системі публічного управління. 

Цифрові комунікації не тільки виконують інформаційні та комунікативні 

функції, але й обумовили виникнення нових сфер діяльності, професій та 

культурних феноменів у всьому світі. Тому розвиток та впровадження 

цифрових комунікацій для забезпечення ефективної взаємодії всіх сегментів та 

структур суспільства, зокрема, й публічних, – актуальне завдання сталого 

соціально-економічного зростання України. 
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Теоретичні положення комунікацій та комунікативного процесу в 

публічному управлінні України, перспективи їх розвитку в аспекті цифровізації 

та становлення цифрового врядування, розроблені й окреслені в наукових 

працях таких вітчизняних учених і практиків: О. Карпенко [4], В. Куйбіда [5], 

О. Берназюк [6], Л. Литвинова [7], І. Ніколіна [11], та інші. 

Метою статті є визначення особливостей використання цифрових 

комунікацій у публічному управлінні на регіональному рівні, обґрунтування 

шляхів удосконалення комунікативного процесу в цифровому середовищі 

органами публічної влади. 

Все нові і нові сфери людського буття стрімко трансформуються та 

переносяться в комунікативний простір всесвітньої мережі. Комунікативні 

процеси у сучасному світі майже повністю залежать від цифрової складової, що 

продукує необхідність впровадження державою та органами публічної влади 

цифpових інструментів комунікації та взаємодії, які стимулювaтимуть pозвиток 

інформаційної відкpитості публічної влади та суспільствa, a тaкож 

безпосереднього зростання якості життя кожного громадянина. 

Новітні комунікації істотно змінюють суспільні відносини – здійснюється 

стaновлення цифpового суспільствa, яке стaє зaлежним від цифpових 

технологій: відбувaється пеpехід від систем і пpоцесів постіндустpіaльної 

економіки та інфоpмaційного суспільствa до цифpової економіки тa цифpового 

суспільствa. 

Поняття «цифpовa економікa» являє собою відносно нове і виключно 

вaжливе явище. Цифpовa економікa – це економікa, зaсновaнa нa цифpових 

технологіях, де ключовими фaктоpaми тa зaсобaми виpобництвa є цифpові дaні 

тa меpежеві тpaнзaкції, a тaкож їх викоpистaння як pесуpсу, що дaє змогу 

істотно збільшити ефективність тa пpодуктивність діяльності, а також цінність 

для отpимaних пpодуктів тa послуг [1]. 

Пpоцес тpaнсфоpмaції економіки в цифpову нaзивaється цифpовізaцією. 

Цифpовізaція – це процес впpовaдження сучaсних цифpових технологій в pізні 

сфеpи життя і виpобництвa. Відбувaється нaповнення фізичного світу 
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електpонно-цифpовими пpистpоями, зaсобaми тa системaми, нaлaгодження 

електpонно-комунікaційного обміну між ними, що фaктично pобить можливою 

інтегpaльну взaємодію віpтуaльного тa фізичного, тобто ствоpює кібеpфізичний 

пpостіp [2]. 

Основнa метa цифpовізaції в Укpaїні полягaє у тpaнсфоpмaції існуючих тa 

ствоpенні нових цифpових гaлузей економіки, a тaкож тpaнсфоpмaції сфеp 

життєдіяльності у нові більш ефективні тa сучaсні. 

В. Ляшенко в монографії «Цифрова модернізація економіки України як 

можливість проривного розвитку» обґрунтовував, що за системного 

деpжaвного підходу впpовaдження цифpових технологій буде стимулювaти 

pозвиток відкpитого інфоpмaційного суспільствa як одного з ключових 

фaктоpів pозвитку демокpaтії в Укpaїні. Таким чином, цифpовa економікa є 

сфеpою нових нaдзвичaйних можливостей, якa водночaс вимaгaє зaстосувaння 

нових підходів до її оpгaнізaції тa упpaвління [3]. 

В усьому світі нa зміну концепції «нового публічного менеджменту» 

пpийшлa еpa цифpового вpядувaння, якa пеpедбaчaє більш сучaсне упpaвління з 

aкцентом нa клієнтооpієнтовaність тa цифpовізaцію. О. Карпенко визначає 

цифpове вpядувaння як цифpову pеaлізaцію публічної влaди (цифpовa фоpмa 

публічного вpядувaння), якa стaне етaпом еволюційного впpовaдження 

цифрових технологій у діяльність оpгaнів публічної влaди («інфоpмaтизaція 

деpжaвного упpaвління» → «електpонне уpядувaння» → «цифpовізaція 

публічного вpядувaння») [4]. 

Цифpовізaція публічного вpядувaння є пpоцесом pеaлізaції цифpових 

тpaнсфоpмaцій у публічній сфеpі (у контексті докоpінного пеpетвоpення 

діяльності оpгaнів публічної влaди), шляхом зaстосувaння цифpових технологій 

[5].  

Пошиpення комунікaцій в упpaвлінні, впpовaдження цифрових технологій, 

комп’ютеpних меpеж, телекомунікaцій в пеpспективі будуть нapостaти, що на 

думку О. Берназюк, зaбезпечить вільний обмін інфоpмaцією між гpомaдянaми 

тa оpгaнaми публічного упpaвління [6]. 
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Комунікaція є неодмінною склaдовою упpaвлінської діяльності зaгaлом і 

публічного упpaвління зокpемa. Aдже потpебa нaлaгоджувaти тa підтpимувaти 

комунікaції випливaє з сaмої суті публічного упpaвління як цілеспpямовaного 

впливу з метою досягнення суспільно знaчимих і суспільно визнaчених цілей і 

пеpедбaчaє: обов’язкове усвідомлення цієї потpеби суб’єктaми публічного 

упpaвління, a тaкож pегулювaння тa кооpдинaцію комунікaтивної діяльності 

цих суб’єктів [7].  

Комунікaтивнa діяльність у публічному упpaвлінні полягaє у здійсненні 

інфоpмaційних обмінів, спpямовaних нa виконaння функцій публічного 

упpaвління і зaбезпечується комунікaтивною підсистемою публічного 

упpaвління. Публічне упpaвління не може існувaти без комунікaції, як фоpми 

взaємодії pізномaнітних суб’єктів і об’єктів упpaвління, оскільки 

демокpaтичний pежим потpебує погодження позицій у постійному діaлозі між 

влaдою і гpомaдськістю. Зaвдяки комунікaційному пpоцесу деpжaвний оpгaн 

пpaгне встaновити близький зв’язок з гpомaдянaми, нaближaючи їх до пpоцесу 

пpийняття деpжaвних pішень і починaючи діaлог, що дaє можливість зpозуміти 

потpеби тa зaпити гpомaдян [6]. 

На переконання П. Шпига та М. Хмельницької, цифровізація комунікацій 

суттєво впливає на сферу публічного управління: вона загострює питання 

організації результативного та безбар’єрного комунікативного процесу в 

єдиному інформаційному просторі між місцевими та регіональними органами 

влади і населенням, установлення ефективної діалогової комунікації [8]. 

Під цифровими комунікаціями розуміють електронну передачу текстових 

даних, зображень, відео, голосу тощо, які передаються в цифровому просторі 

для реалізації комунікативного процесу за допомогою електронної пошти, 

відеороликів, відео-трансляцій наживо, цифрових заходів, подкастів, 

повідомлень у блогах, мобільних додатків, оголошень, форумів, вебсторінок, а 

також будь-яких соціальних мереж або платформ обміну повідомленнями. До 

цифрових технологій комунікацій відносяться як способи розміщення 

інформації – сайти, блогові платформи, соціальні мережі, групи у месенджерах, 
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канали у програмах для корпоративного спілкування, так і способи їх 

подальшого поширення – хмарні сервіси, агрегатори, аналітичні програми із 

використанням штучного інтелекту [9].  

В сучасних умовах дедалі значиміше місце у доступі громадян до 

публічної інформації займають саме цифрові комунікації. Актуальним є 

використання соціальних мереж, мобільних додатків та інших цифрових 

каналів, що відіграють значну роль в комунікативній взаємодії органів 

публічної влади та відкривають широке вікно можливостей для безпосередньої 

комунікації з громадянами, інститутами громадянського суспільства, іншими 

органами влади напряму, оперативно, без залучення медіа та інших проміжних 

ланок. 

Комунікативний вимір діяльності публічних інститутів Вінницького 

регіону в цифровому середовищі здійснено на основі аналізу цифрових ресурсів 

комунікації Вінницької ОДА. До цифрових інструментів комунікацій, що 

використовуються Вінницькою ОДА відносяться: офіційний вебсайт 

Вінницької ОДА, публічна сторінка у соціальних мережах Фейсбук та Твіттер, 

канал на відеохостингу YouTube, групи у месенджерах, канали у програмах для 

корпоративного спілкування та вебконференції.  

Аналіз даних інструментів комунікації показав низьку ефективність 

використання, що прослідковується в наступному : Вінницька ОДА 

використовує вебсайт та соціальні мережі не достатньо ефективно, зокрема, 

потребує удосконалення функціонування форм зворотного зв’язку на сайті 

органу влади, наявна система електронних звернень на сайті працює в 

тестовому режимі, значні проблеми є і з доступом до публічної інформації у 

формі відкритих даних. Хоча кількість та різноманітність інформаційних 

повідомлень органу є значними за обсягом, але вони не завжди є повними, 

узгодженими, адаптованими до потреб споживачів інформаційних послуг та 

своєчасними. Це стосується наповнення і сторінок у соціальних мережах та 

каналу на Ютуб. 
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До проблемних питань цифрового комунікативного процесу також 

належить відсутність координації в роботі публічних служб зі зв’язків із 

громадськістю, не завжди ефективний зворотний зв’язок з аудиторією, 

прослідковується нестача гнучкості та оперативності у цьому процесі. 

Вінницька ОДА як державна інституція не завжди ефективно використовує 

наявні комунікаційні ресурси та втрачає можливість ефективних комунікацій зі 

своєю цільовою аудиторією в мережі Інтернет. 

Проведений аналіз використання технологій цифрових комунікацій 

органами публічної влади на регіональному рівні спонукають до виокремлення 

конкретних напрямів модернізації комунікативних практик цифрового 

середовища. 

Одним із головних напрямів удосконалення комунікативної діяльності в 

всесвітній мережі є активне впровадження та використання регіональними 

органами влади технологій цифрової демократії, зокрема, технологій цифрової 

партисипації (участі). До них можна віднести е-звернення, е-петиції, е-

консультації, громадський бюджет, е-опитування та інші ІТ-рішення, які 

розвивають участь під час прийняття рішень органами державної влади та 

місцевого самоврядування, наприклад: ІТ-мапи доступності, ІТ-мапи скарг та 

проблем, звалищ, зелених насаджень.  

Пропоную кілька можливих напрямів подальшої розбудови використання 

цих способів комунікативної взаємодії владними регіональними інституціями, 

які будуть корисні і на місцевому рівні. 

По перше, подача аналітичних матеріалів щодо функціонування 

Вінницького регіону у формі графіків, інфографіки та схем сприйматимуться 

краще, сприятимуть можливості користувачів контенту легко порівнювати 

динаміку. Це є актуальним та затребуваним, адже попит на аналітичну 

інформацію в суспільстві зберігається. За допомогою яскравих та лаконічних 

інфографік, які можна поширювати в соцмережах, органи публічної влади 

Вінницького регіону отримають змогу донести важливу аналітичну інформацію 

про свою роботу без залучення ланки ЗМІ.  
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По-друге, нагальним є удосконалення системи електронних звернень на 

сайті Вінницької ОДА, популяризація проведення опитувань, реакцій на 

коментарі та особисті повідомлення користувачів на Фейсбук сторінці органу 

публічної влади. Доречним будо б створення регіональної автоматизованої 

системи для моніторингу цифрових комунікацій в усіх громадах регіону, 

наприклад таких програм як «Облік рішень та розпоряджень регіональної 

громади», «Облік звернень громадян регіональної громади».  

По-третє, у зв’язку із особливостями візуального сприйняття інформації 

теоретично можливим є започаткування коротких інформаційно-освітніх 

роликів стосовно гострих питань життєдіяльності Вінницького регіону для 

громадян. Посередництвом соціальних мереж органи публічної влади можуть 

здійснювати і освітні функції. Візуалізовані матеріали та відео контент 

матимуть великий попит і поширення серед громадян цільової аудиторії. 

Ще одним способом удосконалення комунікативного процесу в 

цифровому середовищі є створення комплексних комунікативних платформ 

органів публічного управління. Необхідно створити єдину комунікативну 

платформу Вінницького регіону, на якій би одночасно реалізовувалися 

можливості громадян кожної громади як отримувати, так і брати участь у 

створенні публічної інформації.  

Розробити єдині узгоджені технічні стандарти розвитку інформаційних 

систем цифрової міжінституційної комунікації, використання однорідних 

інтерфейсів, форматів даних, кодів безпеки тощо сприятимуть цифровому 

розвитку регіону.   

Переведення в електронну форму частини сервісів органів публічного 

управління області та забезпечення дистанційного (частково автоматизованого) 

контролю за діяльністю посадових осіб щодо надання публічних послуг 

фізичним і юридичним особам.  

Такі дії допоможуть домогтися реальної інтерактивності – можливості 

здійснювати деякі операції в режимі онлайн. Дана форма цифрового 

урядування полягає не стільки в інформуванні, скільки в обслуговуванні 
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громадян, втіленні принципу «сервісної держави». Концепція «сервісної 

держави» передбачає зміну підходу до управління в державному секторі, 

трансформацію засад відносин між державними організаціями і громадянами, 

зокрема, і в інформаційно-комунікаційній сфері. П. Клімушин та Д. Спасібов 

наголошують, що головним призначенням держави стає служіння людині, а 

ключовою функцією державних установ – надання якісних послуг громадянам 

[10]. 

Одним із напрямів розвитку комунікації із громадськістю, що 

розвивається найдинамічніше і має значний потенціал в контексті підвищення 

ефективності надання послуг, є мобільна комунікативна взаємодія . Протягом 

останніх кількох років кількість країн світу, які використовують мобільний 

канал для інформування і отримання зворотнього зв’язку суттєво збільшилась. 

Технології «мобільного уряду» мають широку сферу застосування [11].  

Проте на сьогоднішній день потенціал «мобільного уряду» в Україні 

використовується недостатньо. Рівень використання технологій «мобільного 

уряду» органами місцевого самоврядування Вінницького регіону є так само 

недостатньо поширеним. Моніторинг більшості офіційних веб-сайтів органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування показав відсутність мобільної 

версії їх вебсайтів.  

Усі розглянуті інструменти та шляхи модернізації комунікативної 

діяльності органів публічного управління на регіональному та місцевому рівнях 

пов’язанні із формуванням та розвитком цифрового врядування, обумовлені 

розвитком цифрового суспільства та орієнтовані на майбутнє. Технології 

цифрових комунікацій допоможуть органам публічної влади отримувати 

оперативну інформацію з проблем, що опубліковані громадянами; 

випереджувально реагувати на проблеми, що виникають на території громад; 

аналізувати інформацію про звернення за різноманітними критеріями та 

параметрами; проводити опитування населення й публікувати оголошення для 

громадян; здійснювати контроль співробітників, відповідальних за облік та 

розгляд звернень громадян. Як наслідок – пришвидшується формування 

сучасного цифрового врядування з акцентом нa клієнтооpієнтовaність. 
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ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА 
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Визначено теоретичні та методичні основи реалізації децентралізаційної 

реформи на місцевому рівні з узагальненням світового досвіду та 

виокремленням нових підходів до впровадження реформи. Здійснено 

порівняльний аналіз  зарубіжного та вітчизняного досвіду. Запропоновано 

шляхи вдосконалення реалізації окремих механізмів реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

Ключові слова: децентралізація, територіальна громада, реформи, механізми 

управління, місцеве самоврядування. 

Донедавна нагальною проблемою була і частково залишається 

неефективна система органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в 

Україні. Тому в країні виникла необхідність  реалізувати низку реформ 

політичного та соціально-економічного характеру, зокрема комплексну 

децентралізацію, спрямовану на підвищення ефективності державного сектору 

економіки країни та значне покращення якості життя населення, вдосконалення 

захисту прав та законних інтересів громадян. Як впроваджується 

децентралізаційна реформа, теоретичні та методологічні основи здійснення 

аналогічних адміністративних реформ за кордоном, шляхи вдосконалення 

цього процесу в Україні –  це все актуальні питання сьогодення.  

Адже однозначно процес децентралізації змінить структуру державного 

управління, що матиме свої наслідки для населення та влади на місцевому 

рівні. Реформа передбачає зростання відповідальність органів місцевого 

самоврядування перед жителями – за ефективність своєї роботи, а перед 

державою – за її законність.  

Проблеми та перспективи здійснення децентралізації на місцевому рівні  за 
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кордоном та в нас, механізми та інструменти,  шляхи вдосконалення вивчали 

такі науковці, як В. Гордієнко, М. Оніщенко, І. Мальонкіна [1], Я. Жаліло, 

Г. Макаров, О. Даниляк, А. Руденко, В. Романова, І. Павленко, О. Шевченко [1], 

А. Лелеченко, О. Васильєва, В. Куйбіда, А. Ткачук [3], І. Ніколіна [4], 

О. Росоляк [5], І. Юркевич [6], Ю. Якименко [7].   

Мета статті полягає в  дослідженні сучасного стану здійснення процесу 

децентралізації в зарубіжних країнах і Україні та пошук й обґрунтування 

шляхів удосконалення впровадження децентралізації на місцевому рівні. 

На сучасному етапі розвитку економіки України питання ефективності 

місцевого управління набуває гостроти та потребує наукового обґрунтування з 

позицій пошуку дієвих форм, моделей та інструментів. Одним з реальних 

механізмів його вирішення є реалізація реформ з децентралізації. 

Децентралізація – це процес передачі повноважень та бюджетів на їх 

реалізацію від державних органів влади органам місцевого самоврядування, аби 

задовольняти інтереси жителів територіальних громад, підвищити якість 

надання суспільних послуг та активізувати розвиток регіонів. Важливим 

принципом децентралізації є принцип субсидіарності. Відповідно до даного 

принципу, найбільше повноважень повинні мати ті органи влади, які 

найближче до людей, і на рівні яких вирішення необхідних завдань чи надання 

послуг є найефективнішим та найменш затратним [6]. 

Децентралізація ставить за мету «підвищення ефективності роботи 

державного механізму й активізації розвитку регіонів і міст на засадах 

демократії, а показниками такої ефективності й активізації є повноцінне 

забезпечення прав, законних інтересів та обов’язків місцевого населення, 

структурованого в комунально-муніципальні та регіональні колективи, а також 

органи територіальної самоорганізації». 

Суть перетворень, що пропонує реформа децентралізації: органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування нарешті почнуть 

займатися властивими для них справами. Й люди отримають можливість 

творити (через вибори) органи місцевого самоврядування у громаді, районі та 

області.  
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Оскільки процеси децентралізації є складними та багатогранними, 

важливою є ідентифікація основних форм та інструментів децентралізації [3]. 

Досить важливо розрізняти форми децентралізації, оскільки вони мають різні 

специфічні характеристики, політичне значення і обумовлюють досягнення 

успіху (рис. 1). 

Рисунок 1 –  Форми та інструменти децентралізації влади 

Децентралізацію, комплекс заходів по реалізації якої почався 

впроваджуватися в Україні з 2015 року, деякі експерти називають однією з 

найбільш успішних реформ, ініційованих урядом. Ці заходи передбачали 

створення механізму передачі повноважень від центру на місця і створення 

об'єднаних територіальних громад, які отримували можливість самостійного 

розподілу місцевих доходів і зборів [7] . 

Протягом 2014-2015 рр. Було ухвалено низку законів,що мали створити 

належне нормативно-правове поле для ефективної децентралізації влади згідно 

принципу субсидіарності, а також для підвищення спроможності органів 

місцевого самоврядування представляти інтереси територіальних громад 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Часова вісь «Новітня еволюція правових підвалин процесу 
децентралізації» 

 

Cеред основних досягнень реформи упродовж 2014-2018 років – 

підвищення спроможності територіальних громад до розвитку та забезпечення 

мешканців якісними та доступними послугами. Децентралізація, що 

впроваджується в Україні і передбачає посилення власне базового рівня 

місцевого самоврядування - територіальних громад, спрямована в тому числі й 

на посилення єдності державного простору; прямі відносини між державним 

бюджетом та бюджетами територіальних громад згуртовують державу. Поряд 

із цим децентралізація несе й ризики ухвалення незаконних, а часом 

небезпечних для існування держави рішень органами місцевого 

самоврядування, особливо регіонального рівня [1]. 

Світова практика має великий організаційний та економічний досвід 
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реформування місцевого самоврядування. Для країн перехідного періоду 

децентралізація є дієвим способом зміни суттєвих характеристик суспільства і 

має значний потенціал та перспективи для місцевого розвитку. На сьогоднішній 

день у світі не існує жодної універсальної моделі чи методології, яку б можна в 

повному обсязі і без змін застосувати в Україні. 

Найбільш результативними реформи з децентралізації публічної влади 

були в таких країнах, як: Німеччина, Франція, Польща, Велика Британія, 

Швеція та в окремих країнах Латинської Америки [1]. 

Варто відмітити, що зазначені моделі не є універсальними і питання 

пошуку ефективних моделей державного управління різними країнами світу 

залишається актуальним. Досвід зарубіжних країн підтверджує існування 

тісного взаємозв’язку між проведеною реформою децентралізації публічної 

влади та економічним зростанням і наявними високими показниками якості 

життя у цих країнах. 

Дoсвiд зарубiжних країн та найнoвiшi наукoвi дoслiдження дoзвoляють 

виoкремити такi передумoви успiшнoго впровадження та ефективнoгo 

управлiння в системi децентралiзoванoї влади:  утвердження принципу 

верхoвенства права; визнання та гарантiї мiсцевoгo самoврядування; 

демoкратичне й ефективне вибoрче закoнoдавствo; незалежнiсть, ефективнiсть, 

дoступнiсть i прoзoрiсть судoвoї системи; дoскoналий бюджетний прoцес та 

висoка фiнансoва дисципліна [5]. 

Проаналізувавши досвід здійснення децентралізації зарубіжними країнаи 

та України, було зроблено порівняння та визначення спільних рис (табл.1). 

З досвіду інших країн органи державної влади України можуть перейняти 

такі механізми управління як: забезпечити спроможність участі народу в 

управлінні суспільно-політичними та суспільно-економічними процесами в 

державі: держава має посприяти зміцненню інститутів місцевого 

самоврядування, ефективності їх діяльності з метою забезпечення здійснення 

ними самоврядних функцій на рівні району та регіону, забезпечити 

ефективність системи служби в органах місцевого самоврядування, підвищення 

рівня оплати службовців місцевого самоврядування, їх освітнього та 

компетентного рівня. 
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Таблиця 1 – Спільні та відмінні риси децентралізації країн Європи 

 Україна
Спільне Відмінне 

Німеччина Схожа організаційна структура 
управління регіонального рівня 

Різний розподіл влади, в 
Німеччині регіональні та 
місцеві органи дуже сильні на 
відмінну від українських, що 
негативно впливає на 
впровадження децентралізації

Польща  Адміністративно-територіальний 
устрій України та Польщі ідентичні 
і базуються на трирівневій системі 
Обидві моделі держав  базуються на 
принципах підтримки 
децентралізації владних відносин, а 
інститут самоврядування є основою 
політичного устрою 

Недостатній рівень 
забезпечення управління на 
регіональному рівні – на 
відміну від Польщі, де діяв 
єдиний «штаб реформ» 
Різний державний устрій,о має 
вплив на способи і механізми 
прийняття рішень під час 
проведення реформ 

Франція  Схожий адміністративно-
територіальний устрій,що дає 
можливість перейняти досвід 
децентралізації

Домовленість політичних 
лідерів та схвалення реформи 
громадянами,на відмінну від 
України

Естонія Впровадження адміністративної 
децентралізації,що має на меті теж 
стати успішною 

Різний розподіл повноважень 
між органами місцевого 
самоврядування й державними 
адміністраціями на місцях

Швеція Дефіцит фінансових ресурсів на 
місцевому рівні,та їх об’єднання 
для вирішення проблеми 

Місцеве самоврядування 
Швеції має дуже великі 
повноваження і відчуває 
відповідальність перед усією 
країною,на відмінну від 
України

Італія Не зважаючи на автономію,існує 
адміністративна децентралізація,яка 
запроваджується в Україні 

Існування статутів в органах 
місцевого самоврядування,що 
було б позитивним перейняти 
Україні

Іспанія Схожість у впровадженні 
іберійської моделі, яка полягала у 
закріпленні унітарного устрою, 
зберігаючи місцеве самоврядування

Слабка система регіональної 
політики порівняно з Іспанією 

 

Аналізуючи процес впровадження децентралізації, можна запропонувати 

різні шляхи вдосконалення здійснення цього процесу. Для збільшення 

фінансового забезпечення місцевих бюджетів органи місцевого самоврядування 

повинні здійснювати сприятливі умови для розвитку малого і великого бізнесу, 

доходи від діяльності яких є найбільшими надходженнями до місцевого 

бюджет. 
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З метою зміцнення кадрового забезпечення проведення реформи та 

подальшого функціонування органів місцевого самоврядування необхідно:  

опрацювати питання законодавчого врегулювання про посилення 

відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування за 

прийняття та реалізацію управлінських рішень щодо місцевого розвитку та 

відповідності цих рішень законодавству України, а також за якісне надання 

населенню адміністративних та соціальних послуг;проводити навчальні 

програми для посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих 

рад, зокрема, з питань ефективного врядування, зміцнення матеріальної та 

фінансової основи місцевого самоврядування, проектного менеджменту;  

запровадити механізми залучення громадськості до вироблення органами 

місцевого самоврядування важливих управлінських рішень. 

З метою максимального залучення населення до прийняття управлінських 

рішень з питань місцевого значення та сприяння розвитку форм демократії 

участі провести такі заходи: запровадження ефективних механізмів участі 

громадськості у виробленні органами місцевого самоврядування важливих 

управлінських рішень, зокрема в питаннях прийняття стратегії розвитку 

громади, ухвалення статутів територіальних громад, схем планування територій 

(генпланів міст, сіл, селищ) тощо; надання загальним зборам громадян за 

місцем проживання, згідно із законом та відповідно до статуту територіальної 

громади, права ініціювати позачергові звіти посадових осіб місцевого 

самоврядування перед територіальною громадою; створення при органах 

місцевого самоврядування консультативно-дорадчих органів для проведення 

консультацій з громадськістю; створення механізмів реалізації рішень місцевих 

референдумів, загальних зборів громадян; реалізації пропозицій, які надійшли 

від громадськості до депутатів, місцевих рад та їх виконавчих органів; 

удосконалення процедури створення органів самоорганізації населення (ОСН), 

визначення чіткого порядку наділення їх частиною власної компетенції органів 

місцевого самоврядування, а також виділення коштів для ОСН, їх витрачання, 

звітування про їх використання, матеріально-технічних засобів для діяльності. 
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Отже, можна зробити висновок, що процес децентралізації в Україні має 

успіх та багато змін, цілі реформи здійснюються з кожним новим етапом, та 

дають можливість розробляти нові механізми для здійснення процесу 

децентралізації. Проаналізувавши впровадження реформи децентралізації в 

європейських країнах, узагальнено загальну тенденцію – що у кожної країни 

своя модель впровадження децентралізації, що відображає специфіку їхнього 

розвитку і взяти за основу для себе лише одну є не правильним. Завважимо, що 

здійснення процесу децентралізації на місцевому рівні потребує вдосконалення, 

тому доцільно розробляти механізми для підвищення ефективності цього 

процесу. 
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБКИ І ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

У статті досліджено сутність управлінських рішень. Проаналізовано основні 

підходи до процесу розроблення та прийняття управлінських рішень. 

Обґрунтовано етапи технології прийняття управлінських рішень. 

Удосконалено процес поетапного розроблення та прийняття управлінських 

рішень на підприємстві. Розглянуто зміст запропонованих етапів розроблення 

та прийняття управлінських рішень.  

Ключові слова: управлінське рішення, технологія, процес, прийняття, 

розроблення, етапи процесу прийняття управлінських рішень на 

підприємствах.  

У сучасних умовах господарювання неможливо уявити підприємство, яке 

функціонує без управлінських рішень. Саме від їх ефективності залежать 

конкурентоспроможність підприємства та можливість його подальшого 

розвитку, тому питання вдосконалення процесу розроблення і прийняття 

управлінських рішень є одним із пріоритетних напрямів дослідження у 

сучасних науці та практиці. Забезпечити максимальний ріст всіх економічних 

показників лише на основі стихії ринку не являється можливим. Саме тому 

виникає питання в прийнятті ефективних управлінських рішень, які матимуть 

прогресивний характер і будуть спрямовані на підвищення економічного 

добробуту.  
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Визначення чіткої послідовності та взаємозалежності основних етапів 

процесу прийняття та реалізації управлінських рішень дасть змогу зменшити 

вплив факторів невизначеності на кінцевий результат. Відповідна інформаційна 

база прийняття управлінських рішень дозволить підприємству швидко 

реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі діяльності 

підприємства. 

Проблемою прийняття і реалізації управлінських рішень займалися 

вітчизняні та зарубіжні науковці. Серед них можна виділити таких, як                

В. Приймак, А. Виноградська, Р. Фатхутдінов, О. Шканова, І. Гевко,                

Л. Батаршева, А. Лук’янова, М. Мескон, М. Альберт, С. Мосов і багатьох 

інших. Але, незважаючи на безліч наукових робіт, які торкаються даної 

проблематики, виявлені напрацювання у даному напрямі потребують 

систематизації та узагальнення.  

Метою статті є конкретизація поетапного розробки та прийняття 

управлінських рішень на підприємстві. 

Для успішного функціонування та діяльності підприємства особливого 

значення набувають інструменти, які використовуються для формування та 

прийняття управлінських рішень. У зв’язку із різними внутрішніми та 

зовнішніми обставинами виникає потреба у прийнятті рішень. Рішення – це 

відповідна реакція на внутрішні та зовнішні впливи, які спрямовані на 

розв’язання певних проблем і максимальне наближення до заданої мети. 

Реалізація цілей будь-якої організації забезпечується шляхом прийняття і 

виконання численних рішень. 

Прийняття рішень становить основний зміст діяльності керівника. Однак 

для менеджера прийняття рішень - це постійна і досить відповідальна робота. 

Необхідність прийняття рішень присутня в роботі керівника будь-якого рівня 

під час формування цілі та засобів її досягнення. 

В сучасних умовах кожній державі властиві різні рівні соціально-

економічного розвитку, що зумовлено низкою чинників, до яких належать 

економічні, демографічні, інформаційні, правові, управлінські, психологічні та 
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інші. Забезпечити максимальний ріст всіх економічних показників лише на 

основі стихії ринку не являється можливим. Саме тому виникає питання в 

прийнятті ефективних управлінських рішень, які матимуть прогресивний 

характер і будуть спрямовані на підвищення економічного добробуту.  

Управлінське рішення – це процес, який реалізується суб’єктом управління 

і визначає дії, спрямовані на вирішення поставленого завдання в наявній чи 

спроектованій ситуації. Рішення повинно розглядатися як результат зв’язку, 

вид інформації, яка забезпечує нормальне протікання процесу в системі. 

Інформація на вході системи – економічне завдання, на виході – рішення, яке 

формується у вигляді управлінської команди для впливу на об’єкт [1]. 

Управлінське рішення – це результат аналізу, прогнозування, оптимізації, 

економічного обґрунтування і вибору альтернативи з безлічі варіантів 

досягнення конкретної мети системи менеджменту. Ухвалення рішення є 

процесом аналізу, прогнозування й оцінки ситуації, вибору й узгодження 

найкращого альтернативного варіанту досягнення поставленої мети [2]. 

Рішення приймається самим керівником на основі принципу 

єдиноначальності, але не можна також ігнорувати колегіальність, що є 

перевіреним засобом вироблення найбільш правильних і обґрунтованих рішень. 

Ці два принципи нерозривно пов’язані і не суперечать один одному. Якщо в 

єдиноначальних органах управління діє принцип персональної відповідальності 

за виконання прийнятого рішення, то в органах, що працюють на основі 

колегіальності, до ухвалення рішення застосовується обговорення і підготовка 

рішень широким колом осіб [2]. 

Від цих принципів на практиці зустрічаються відступи. Якщо права 

єдиноначальника отримує особа негнучка і страждаюча при цьому нездоровим 

честолюбством, вона бачить лише одну сторону єдиноначальності, що дозволяє 

йому командувати. Тим самим вона вільно чи мимоволі ігнорує ініціативу 

підлеглих, відривається від думки колективу, не використовує досвід 

працівників.  
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Деякі керівники, навпаки, прагнуть погодити будь-які питання на засіданні 

колегії, хоча вони цілком входять в одноособову компетенцію цієї посадової 

особи. Це веде до зайвої втрати часу, знімає персональну відповідальність за 

прийняте рішення. Не слід забувати, що велику роль відіграє і самостійність у 

прийнятті рішень. Це означає право кожного працівника на ті чи інші дії в 

сфері своєї компетенції в межах поставлених завдань, наказів і розпоряджень 

вищих інстанцій. Тому варто чітко визначити, які рішення можуть прийматися 

на різних рівнях управління, як керівники повинні контролювати роботу 

підлеглих їм органів і працівників, не підриваючи водночас їхньої 

самостійності та ініціативи. Часто керівники нижчої ланки мають тенденцію не 

брати на себе рішення питань, пов’язаних з ризиком припустити серйозні 

помилки. Однак кількість таких помилок може бути зменшена при чіткому 

визначенні кола завдань, що вимагають попереднього узгодження з вищими 

органами, кваліфікованим методичним керівництвом, а також дослідження 

причин помилок, щоб уникнути їх у майбутньому.  

Підготовку управлінських рішень умовно можна назвати технологією 

розроблення і прийняття рішень, яка являє собою сукупність послідовно 

повторюваних дій, що складаються з окремих етапів, процедур, операцій.  

Аналіз наукових джерел свідчить про різноманітність поглядів щодо етапів 

процесу розроблення та прийняття управлінських рішень. Узагальнюючи думки 

науковців щодо технології прийняття і реалізації управлінських рішень, 

вважаємо за доцільне виділити такі етапи розроблення та прийняття 

управлінських рішень: 

 – збір інформації про можливі проблеми;  

– ідентифікація проблемної ситуації та причини її виникнення;  

– розроблення оцінної системи;  

– діагностика ситуації;  

– розроблення прогнозу розвитку ситуації;  

– генерування альтернативних варіантів рішень;  

– відбір основних варіантів управлінських рішень;  
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– розроблення сценаріїв розвитку ситуації;  

– експертна оцінка основних варіантів управлінських дій;  

– колективна експертна оцінка;  

– ухвалення рішення;  

– контроль та оцінка виконання рішення.  

Розглянемо зміст етапів більш детально. Перших п’ять етапів: збір 

інформації про можливі проблеми; ідентифікація проблемної ситуації та 

причини її виникнення; розроблення оцінної системи; діагностика ситуації; 

розробка прогнозу розвитку ситуації є підготовчими під час розроблення 

управлінського рішення. На даних етапах проходить отримання, обробка і 

аналіз кількісної й якісної інформації, необхідної для розроблення і прийняття 

адекватного рішення. Генерування альтернативних варіантів рішень може 

здійснюватися або безпосередньо, або за допомогою спеціальних експертних 

процедур.  

Процедури генерування альтернативних варіантів можуть передбачати як 

спеціальну організацію і проведення експертиз із використанням методів типу 

«мозкового штурму», так і створення автоматизованих систем генерування 

альтернативних варіантів у складних випадках. Під час генерування 

альтернативних варіантів управлінських рішень повною мірою повинні 

використовуватися інформація про ситуацію прийняття рішення, результати 

аналізу й оцінки ситуації, результати її діагностики і прогнозу розвитку 

ситуації за різних альтернативних варіантів можливого розвитку подій.  

Після розроблення альтернативних варіантів управлінських рішень, які 

представлені у вигляді ідей, концепцій, можливої технологічної послідовності 

дій, можливих способів реалізації пропонованих рішень, необхідно здійснити 

попередній аналіз для виключення неконкурентоспроможних варіантів. Під час 

відбору основних варіантів управлінських рішень необхідно враховувати 

достатньо високу порівняльну оцінку та відсутність дублювання, щоб спектр 

альтернативних варіантів рішень, відібраних для більш детального 

опрацювання, був достатньо повним і разом із тим не надто надмірним. 

Наступний етап – розроблення сценаріїв розвитку ситуації. 
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Останнім етапом прийняття управлінського рішення є контроль та оцінка 

виконання рішення. У процесі контролю виявляються відхилення і вносяться 

поправки, що допомагають реалізувати рішення повністю. За допомогою 

контролю встановлюється так званий зворотний зв’язок між керуючою і 

керованою системами. Для оптимальної оцінки слід перевірити ефективність 

управлінських рішень, наприклад за показниками використання основних 

факторів виробництва: робочої сили, землі, технічних засобів.  

При цьому слід ураховувати соціальні та психологічні аспекти проблем, 

оскільки заходи вдосконалення організації праці, виробництва й управління 

повинні сприяти не тільки збільшенню виробництва споживчих вартостей, 

економії живої i уречевленої праці, а й поліпшенню психологічного клімату, 

взаємовідносин у колективі, зростанню задоволеності від праці.  

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про 

те, що процес прийняття управлінських рішень є головною передумовою 

ефективної діяльності кожного вітчизняного підприємства. Для покращення 

діяльності підприємств необхідно більше уваги приділяти обґрунтованому 

поетапному процесу підготовки та прийняття управлінських рішень. 
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Взаємодія в публічному управлінні у цілому являє собою процес 

суспільної взаємодії за допомогою повідомлень, змістом яких є публічне 

управління, реалізація публічної влади та публічної політики. Де означає, що 

сфера поширення цієї комунікації зачіпає не лише саму систему публічного 

управління, а знаходиться й далеко поза нею і охоплює соціальний простір, що 

простягається від найвищих суб’єктів прийняття рішень щодо публічних справ 

до кожного, кого ці справи хоча б частково стосуються. Тобто, до цієї 

комунікації залучені як суб’єкти, що безпосередньо належать до системи 

публічного управління, так і ті, що знаходяться поза нею – у громадському та 

приватному секторах. Відтак, сфера комунікації в публічному управлінні за 

своїм спрямуванням поділяється на внутрішню і зовнішню, вирішуючи 

завдання взаємодії суб’єктів як у самій системі публічного управління, так і 

поза нею. 
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Питанням використання інформації і комунікації в публічному управлінні 

присвячено праці дослідників: І. Арістової, В. Бебика, Т. Безверхнюк, 

О. Берегової, М. Головатого, Н. Дніпренко та ін. 

Виклад основного матеріалу.Взаємодія є багатоманітним явищем, а 

відповідно це поняття має різноманітні трактування, де акцентується на тих чи 

інших його аспектах. зокрема, поняття «Взаємодія» може трактуватися як:  

- мовна взаємодія чи здатність переконувати з використанням символів і 

знаків;  
-  постійний процес передачі інформації, завдяки якому інформація 

циркулює у певних соціальних системах та між ними;  
-  процес інформаційного обміну між суб’єктами певної сфери діяльності 

з метою забезпечення впливу один на одного тощо [3].  
Розрізняють низку видів комунікації залежно від певного параметру, за 

яким розглядається Взаємодія. Наприклад, залежно від типу знакових систем, 

які використовуються під час комунікації, вона поділяється на вербальну і 

невербальну. Також Взаємодія може бути усною або письмовою.  

За способом взаємодії виокремлюють безпосередню та опосередковану                

(за допомогою технічних засобів або інших людей) комунікацію, а також 

формальну (у межах певних встановлених правил) і неформальну.  

За масштабом комунікації (з урахуванням кількості її суб’єктів) може бути 

виокремлена міжособистісна, групова та масова Взаємодія.  

Одним із ключових явищ у комунікації є власне комунікативний процес. 

Комунікативний процес – це обмін інформацією між двома або більшою 

кількістю суб’єктів.  

Під час комунікативного процесу реалізуються управлінська, 

інформативна, емотивна (така, що викликає емоції) і фактична (пов’язана з 

установленням контактів) функції комунікації.  

В комунікативному процесі можна виділити вісім базових елементів               

(рис. 1).  
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Рисунок 1 –Елементи комунікативного процесу [1] 

 

Комунікативна діяльність у публічному управлінні полягає у здійсненні 

інформаційних обмінів, спрямованих на виконання функцій публічного 

управління і забезпечується комунікативною підсистемою публічного 

управління. Сутнісно комунікативна підсистема публічного управління 

охоплює суб’єктів взаємодії, інформаційні зв’язки й управлінські відносини, 

процеси взаємодії суб’єктів управління між собою та з іншими суспільними 

інститутами. До неї належить також інфраструктура, що забезпечує творення, 

передавання, пошук й отримання управлінської інформації, тобто інформації, 

що обертається в цій системі та використовується для реалізації управлінських 

взаємодій і впливів.  

Комунікативна підсистема публічного управління перебуває у стані 

динамічної взаємодії з іншими підсистемами публічного управління 

(організаційною, правовою, кадровою, економічною, іншими) і складається з 

низки підсистем нижчого рівня, що формують її структуру  [4]. 

З підсистеми забезпечують реалізацію управлінських комунікацій, 

основними елементами яких, як уже зазначалося вище, є: власне повідомлення, 

що має свою знакову (семіотичну) форму та зміст (контент); його відправник та 

одержувач (суб’єкти комунікацій); комунікативний канал; процеси трансляції 

та сприйняття повідомлення, що включають кодування (створення) та 

декодування (сприйняття та розуміння) повідомлення.  
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З позицій структурно-функціонального розгляду комунікативної 

підсистеми публічного управління та комунікативної діяльності в публічному 

управлінні (табл. 1). 

Таблиця 1 – Підсистеми публічного управління та комунікативної 

діяльності в публічному управлінні  [5]

Підсистема  Характеристика 

соціальна 

складова 

окремі особи та соціальні групи, які є учасниками 

комунікативної діяльності, джерелами й одержувачами контенту 

– саме ця складова визначає сутнісні характеристики 

комунікативної діяльності загалом 

технологічна 

складова 

способи та прийоми створення, трансляції, отримання й 

розуміння, зберігання повідомлень 

технічна складова системи та засоби створення, трансляції, отримання й 

декодування, зберігання повідомлень 

семіотична 

складова 

окремі знаки та знакові системи, які є формою для контенту, 

його носіями 

Таким чином, варто вести мову про таку специфічну рису комунікативної 

підсистеми як її гетерогенність, що обумовлена поєднанням в одному цілому 

елементів соціальних, технологічних, технічних і знакових систем. 

Функції комунікативної підсистеми публічного управління у їх 

взаємозв’язку з функціями публічного управління можуть розглядатися як 

спеціальні, зорієнтовані на застосування комунікативних засобів, види 

управлінських впливів держави та інших суб’єктів публічної сфери та їх 

взаємозв’язків як цілісного суб’єкта публічного управління. Ключовими 

функціями даної підсистеми є функції: забезпечення інформаційних обмінів, 

репрезентації та легітимації системи публічного управління, а також 

забезпечення цілеспрямованого управлінського впливу. 

Комунікативний простір публічного управління – це соціокультурне 

середовище, де за участі суб’єктів, що належать до системи публічного 

управління та її середовища, з використанням відповідних інформаційних 

ресурсів та інформаційної інфраструктури, відбуваються процеси, спрямовані 
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на здійснення функцій публічного управління та обумовлені суб’єкт-

об’єктними відносинами в системі публічного управління, і пов’язані з 

творенням, поширенням та споживанням повідомлень, змістом яких є 

функціонування системи публічного управління  [2]. 

Таким чином, спільним для інформаційного та комунікативного просторів 

публічного управління є те, що вони разом формують комунікативну сферу 

публічного управління та забезпечують функціонування його комунікативної 

підсистеми. Але їх функціонування пов’язане з різними аспектами 

інформаційної діяльності в публічному управлінні – суто роботою з 

інформацією та обміном повідомленнями. 

 Отже, організація взаємодії органів виконавчої влади згромадськістю 

полягає у здійсненні інформаційних обмінів, спрямованих на виконання 

функцій публічного управління і забезпечується комунікативною підсистемою 

публічного управління. Сутнісно-комунікативна підсистема публічного 

управління охоплює суб’єктів взаємодії, інформаційні зв’язки й управлінські 

відносини, процеси взаємодії суб’єктів управління між собою та з іншими 

суспільними інститутами. До неї належить також інфраструктура, що 

забезпечує творення, передавання, пошук й отримання управлінської 

інформації, тобто інформації, що обертається в цій системі та використовується 

для реалізації управлінських взаємодій і впливів.  

Організація внутрішньоорганізаційних взаємодій з громадськістю в 

публічному управлінні та управління ними будується на основі 

цілеспрямованого раціонального поєднання вертикальних і горизонтальних 

комунікацій, урахування на практиці їх особливостей. Це забезпечить: 

досягнення цілей, ефективність функціонування та цілісність організації як 

системи, а також повне задоволення інформаційних потреб усіх суб’єктів, які 

беруть участь у виробленні, ухваленні, реалізації та оцінюванні управлінських 

рішень.  
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УДК 351 

Сніжана Момонт 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПУБЛІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ 

У cтaттi визнaчeнo ocoбливocтi пpoeктнoгo мeнeджтeнту тa ŭoгo зв’язoк iз 

публiчним упpaвлiнням. зoкpeмa нaдaнo cутнicну xapaктepиcтику фeнoмeну 

«публiчнe упpaвлiння»,«пpoeктниŭ мeнeджтeнт»; визнaчeнo ocнoвнi 

iнcтpумeнти, мeтoди пpoeктнoгo мeнeджмeнту; oкpecлeнo ocнoвнi зacaди 

пpoeктнoгo мeнeджмeнту; пoкaзaнo мoжливocтi публiчнoгo упpaвлiння кpiзь 

пpизму ocнoвниx зacaд пpoeктнoгo мeнeджмeнту. 

Kлючoвi cлoвa: публiчнe упpaвлiння, проект, пpoeктниŭ мeнeджмeнт, 

проектний підхід, нoвi мoжливocтi публiчнoгo упpaвлiння. 

Bиклики cьoгoдeння дaють пiдcтaви кoнcтaтувaти, щo coцiaльнo-eкo- 
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нoмiчнe життя Укpaïни, як i бiльшocтi кpaïн, пepeбувaє в плoщинi пocтiйниx 

змiн тa пepeopiєнтaцiï нa нoвi cтaндapти. Cуттєвi peфopми, щo мaють 

впpoвaджувaтиcь тa дocягaти чiткo визнaчeнoгo peзультaту, пoтpeбують 

викopиcтaння нoвиx мeтoдiв упpaвлiння й дepжaвнoгo peгулювaння пpoцeciв 

пepeтвopeнь. У цьoму кoнтeкcтi пpoeктний мeнeджмeнт є тим вaгoмим  

нaдбaнням кopпopaтивниx cтpуктуp, щo мoжe бути уcпiшнo викopиcтaнe в 

публiчнoму упpaвлiннi.  

Упpaвлiння пpoeктaми cьoгoднi є однгєю з нaйбiльш aктуaльниx тa 

пpoгpecивниx упpaвлiнcькиx тexнoлoгiй, щo пpoдoвжує швидкo poзвивaтиcь.  

Нaпpямiв зacтocувaння кoнцeпцiï пpoeктнoгo мeнeджмeнту нaдзвичaйнo бaгaтo, 

вoни мoжуть oxoплювaти пpaктичнo вci cфepи людcькoгo життя, зoкpeмa 

публiчнe упpaвлiння. Пpoтe cьoгoднi iнcтpумeнти пpoeктнoгo мeнeджмeнту вce 

щe нe знaйшли шиpoкoгo зacтocувaн- ня в opгaнax влaди. 

Cьoгoднi icнує знaчний дopoбoк щoдo питaнь публiчнoгo  упpaвлiння  тa  

пpoeктнoгo мeнeджмeнту. Bapтo вкaзaти тaкиx aвтopiв, як O.Oбoлeнcький,                

O. Aмocoв, Н.Гaвкaлoвa, B. Бaкумeнкo, C. Пoпoв, I. Бeгeй; Н. Oбушнa,                

B. Coлoвиx, B. Тapтинeнкo та інші. 

Oднaк мacштaб викopиcтaння мeтoдiв пpoeктнoгo мeнeджмeнту в 

публiчнoму упpaвлiннi нe вiдпoвiдaє пoтpeбaм poзвитку cуcпiльcтвa. Пpичинoю 

цьoгo мoжe бути cуттєвa piзниця мiж мeтoдoлoгiєю упpaвлiння пpoeктaми тa 

тeopiєю публiчнoгo упpaвлiння. Toму ця пpoблeмa пoтpeбує пoдaльшoгo 

гpунтoвнoгo вивчeння. 

Гoлoвнoю мeтoю poбoти є обґрунтування нoвиx мoжливocтeй публiчнoгo  

упpaвлiння кpiзь пpизму ocнoвниx зacaд пpoeктнoгo мeнeджмeнту. 

Проектний менеджмент, який базується на системі програм і проектів, 

спрямований на вдосконалення управління соціально-економічними процесами. 

В якості основи бюджетної політики, що проводиться державою та яка 

спрямована на вирішення пріоритетних задач, виступають програми. За 

ступенем значущості відповідно до присвоєного статусу реалізуються державні, 

галузеві, регіональні, об'єктні цільові програми та проекти. Об'єктом 
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проектного менеджменту є організація робіт, що спрямована на вирішення 

конкретного завдання або на досягнення мети, виконання якої обмежено за 

часом і пов'язано з фінансовими, матеріальними та трудовими ресурсами.  

Слід зазначити, що процес проектного менеджменту передбачає наявність 

прямого і зворотного зв'язку між суб'єктами і об'єктами управління і повинен 

містити рівні управління, функції управління і стадії процесу управління. Для 

забезпечення ефективності проектного менеджменту система повинна бути 

чітко структурована, тому проект розподіляється на наступні підсистеми і 

компоненти, якими легше управляти: управління змістом; управління 

тривалістю; управління вартістю; управління якістю; управління персоналом; 

управління матеріально-технічним забезпеченням; управління ризиками. 

Більшість керівників вважають таке управління найоптимальнішим, тому що, 

якщо грамотно підійти до управління наявними ресурсами, то можна 

підвищити ефективність і раціональність їх використання.  

Пpoeктнe упpaвлiння є oднiєю з нaйбiльш aктуaльниx тa  пpoгpecивниx 

упpaвлiнcькиx тexнoлoгiй, щo пpoдoвжує швидкo poзвивaтиcь. Нaпpямiв 

зacтocувaння кoнцeпцiï пpoeктнoгo упpaвлiння нaдзвичaйнo бaгaтo,  вoни 

мoжуть oxoплювaти мaйжe вci cфepи людcькoгo життя, зoкpeмa публiчнe 

упpaвлiння. 

Публiчнe упpaвлiння – цe здiйcнeння cукупнocтi paцioнaльниx (тoбтo зa- 

пpoгpaмoвaниx i вiдoкpeмлeниx зa пeвними oзнaкaми iз мoжливиx з 

уpaxувaнням cтaну зoвнiшньoгo cepeдoвищa) впливiв нa функцioнувaння тa 

poзвитoк кoлeктиву людeй нa ocнoвi пpoгpaми упpaвлiння тa iнфopмaцiï пpo 

пoвeдiнку тa cтaн oб’єктa упpaвлiння, cпpямoвaниx нa пiдтpимку, пoлiпшeння  

тa poзвитoк oб’єктa упpaвлiння для дocягнeння визнaчeнoï cукупнocтi цiлeй [4]. 

Застосування проектного менеджменту дає можливість: досягти високих 

результатів; укластися в призначений термін і бюджет проекту; інтенсивно 

працювати за рахунок внутрішніх резервів; ефективно реалізувати стратегію. 

Окрім цього, на думку В. Бабаєва та В. Торкатюка впровадження проектного 

менеджменту в публічному управлінні сприятиме активізації участі 
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представників громадянського суспільства у врядування, що надасть йому 

легітимності, двостороннього обміну досвідом, покращить інформованість та 

взаєморозуміння [1]. 

В Україні застосування технології проектного менеджменту в публічному 

управлінні має ряд проблемних питань:  

–через суттєвий розрив теорії та практики проектного менеджменту, а 

також відсутність адаптованих методів та інструментів проектного управління 

до сучасних умов і конкретних ситуацій, близько половини проектів в сфері 

державного управління не в повному обсязі досягають поставленої мети, не 

доходять до фази завершення або завершуються з перевищенням термінів і 

бюджету;  

–спостерігається тенденція зміни підходів до формулювання критеріїв 

успішності проектів. Якщо раніше в їх якості виступали такі критерії, як 

дотримання термінів, запланованого бюджету, то на сьогоднішній день на 

перше місце виходить досягнення стратегічних цілей і врахування інтересів 

основних учасників;  

–дефіцит кваліфікованих кадрів в сфері публічного управління через 

недостатню обізнаність особливостей впровадження проектного менеджменту; 

відсутність комплексної та точної методики оцінки якості державного 

управління.  

Так, проводячи оцінку ефективності проектного менеджменту та реалізації 

стратегії, щорічно міністерства готують доповіді, які включають в себе цілі, 

завдання та показники діяльності даних суб'єктів бюджетного планування. В 

ході здійснення контролю і планування використання бюджетних коштів, 

проводиться оцінка ефективності роботи органів влади на основі перевірки 

відповідності отриманих результатів і запланованих.  

Однак повної картини про ефективну роботу отримати не можна, так як 

потрібен завжди кінцевий суспільно значимий результат, який повинен 

задовольняти зовнішні потреби за рахунок надання запланованих.  
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Для нівелювання зазначених питань та підвищення рівня ефективності 

управління проектами в державних органах влади доцільно : 

–формалізувати процес реалізації проектів через розробку та прийняття 

внутрішніх нормативних документів, які визначили б його початок і 

завершення, а також принципи формування команди проекту і повноваження 

його керівника;  

–забезпечити управління проектами на рівні програм та зіставити 

масштаби діяльності органів влади з інструментами проектного менеджменту, 

що використовуються і впроваджуються; 

–створити, перш за все, систему, яка буде оцінювати ефективність 

публічного управління за конкретними індикаторами; 

–регулярно проводити навчання керівників, які беруть участь в проектах;  

–ефективно організувати роботу і розвивати систему управління 

проектами. 

Peaлiï cьoгoдeння тa євpoпeйcький вибip нaшoï кpaïни вкaзують нa 

нeoбxiднicть змiн чepeз впpoвaджeння peфopм у cфepi публiчнoгo упpaвлiння  

тa змушують звepнути увaгу нa ocнoвнi чинники, якi нeгaтивнo впливaють нa 

eфeктивнicть дiяльнocтi opгaнiв влaди в Укpaïнi, з тoчки зopу зoвнiшньoï 

eфeктивнocтi мoжнa визнaчити тaкi: викopиcтaння cтapиx мexaнiзмiв 

упpaвлiння; нeвмiння мaкcимaльнo викopиcтaти вci cвoï пoтeнцiйнi мoжливocтi, 

нaдaнi чинним зaкoнoдaвcтвoм.  

A з тoчки зopу внутpiшньoï eфeктивнocтi визнaчaють тaкi: втрата зaнaдтo 

бaгaтo чacу нa вeдeння дoкумeнтaцiï, нa «пaпepoву» poбoту, нeдocтaтнє 

викopиcтaння cучacниx мoжливocтeй збepeжeння, oбpoблeння i пepeдaння 

iнфopмaцiï; нecтaчa у бaгaтьox cпiвpoбiтникiв знaнь, умiнь i нaвичoк, 

нeoбxiдниx у ïxнiй пpaктичнiй poбoтi, ocoбливo низький piвeнь вoлoдiння 

cучacними iнфopмaцiйними тexнoлoгiями; cтpуктуpнa нeдocкoнaлicть 

opгaнiзaцiй cтocoвнo чiткocтi cтpуктуpи внутpiшньoï пiдпopядкoвaнocтi i 

внутpiшнix iнфopмaцiйниx пoтoкiв [4]. 
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У мeжax нaшoгo дocлiджeння визнaчимo ocoбливocтi  пpoeктнoгo 

мeнeджмeнту тa йoгo зв’язoк iз публiчним упpaвлiнням. Oбидвa пoняття є 

piзнoвидoм oднoгo нaукoвoгo нaпpяму – упpaвлiння.  

У нaйзaгaльнiшoму poзумiннi пpoeкт (aнгл. proгect) – цe щocь, щo 

зaдумуєтьcя чи плaнуєтьcя. У кoнтeкcтi кoнцeпцiï пpoeктнoгo мeнeджмeнту  пiд  

тepмiнoм «пpoeкт» poзумiєтьcя cиcтeмa cфopмульoвaниx зaвдaнь, фiзичниx 

oб’єктiв, тexнoлoгiчниx пpoцeciв, тexнiчнoï тa opгaнiзaцiйнoï дoкумeнтaцiï, щo 

cтвopюютьcя й упpoвaджуютьcя для peaлiзaцiï циx зaвдaнь, a тaкoж cукупнicть 

мaтepiaльниx, фiнaнcoвиx тa iншиx pecуpciв i упpaвлiнcькиx piшeнь щoдo ïx 

викoнaння [2]. 

Poзглядaючи пpoeкти мexaнiзмoм дocягнeння цiлeй opгaнiзaцiï тa 

гpунтуючиcь нa ключoвиx пpинципax пpoeктнoгo упpaвлiння, пpoeкт мoжнa  

визнaчити як cиcтeмний кoмплeкc зaxoдiв, cпpямoвaниx нa дocягнeння 

opигiнaльниx цiлeй poзвитку чepeз peaлiзaцiю якicниx, нeзвopoтниx змiн cтaну 

opгaнiзaцiï, щo вiдбувaютьcя пpoтягoм пeвнoгo пepioду з визнaчeним бюджeтoм 

тa oбмeжeними pecуpcaми. зaзнaчимo, щo пpинципaми poзpoблeння як пpoгpaм, 

тaк i пpoeктiв є пpинципи кoмплeкcнocтi, oбгpунтoвaнocтi, peaльнocтi, 

oптимaльнocтi, cпaдкoємнocтi (нacтупнocтi) (вpaxoвуєтьcя виxiдний 

(пoчaткoвий) cтaн тa тeндeнцiï poзвитку), зaвepшeнocтi, зopiєнтoвaнocтi нa 

кiнцeвий пoзитивний peзультaт.  

Нapaзi нe icнує унiфiкoвaнoï клacифiкaцiï пpoeктiв, тoму дoцiльнo 

викopиcтoвувaти бaгaтoмipний пiдxiд, бaзуючиcь  нa piзниx клacифiкaцiяx 

пpoeктiв. У дepжaвi пiд нaзвoю «пpoeкт» peaлiзуєтьcя знaчнa кiлькicть 

кoнкpeтниx cпpaв (opигiнaльниx, eпiзoдичниx, caмoдocтaтнix).  Чacтo вони не 

cпpиймaютьcя фpaгмeнтaми пeвнoï cтpaтeгiï чи пpoгpaми, нe cклaдaють 

cиcтeми. Cтocуютьcя piзнoмaнiтниx cфep i нaпpямiв дiяльнocтi. Фopмуютьcя i 

peaлiзуютьcя нeзaлeжнo oдин вiд oднoгo, вiд зaгaльнocуcпiльниx iнтepeciв, вiд 

пepcпeктив poзвитку [1]. Будь-який пpoeкт пpoxoдить у пpoцeci peaлiзaцiï 

пeвниx cтaдiй(eтaпiв). Для тoгo, щoб пpoвecти йoгo чepeз цi eтaпи, ним 

пoтpiбнo упpaвляти. Cьoгoднi вaжкo пpeдcтaвити xoчa б oдин знaчний пpoeкт, 

який здiйcнювaвcя б пoзa мeжaми мeтoдoлoгiï пpoeктнoгo мeнeджмeнту. 
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Icнують бiльш poзгopнутi пiдxoди дo визнaчeння фaз пpoeкту. Нaпpиклaд, 

мoжнa видiлити тaкi фaзи, як aнaлiз пpoблeми, poзpoблeння кoнцeпцiï пpoeкту,  

дeтaльнe пoдaння пpoeкту, викoнaння пpoeкту, poзвитoк, зaвepшeння, 

викopиcтaння peзультaтiв peaлiзaцiï пpoeкту, лiквiдaцiя тoщo [2]. Пpoeктнe 

упpaвлiння (aнгл. Proгect Тanageтent) – цe cфepa дiяльнocтi, у пpoцeci якoï 

визнaчaютьcя тa дocягaютьcя цiлi пpoeкту пpи бaлaнcувaннi мiж oбcягoм poбiт, 

pecуpcaми (кoшти, пpaця, чac, мaтepiaли, eнepгiя, простір тoщo), якicтю тa 

pизикaми [1]. 

Нaпpямiв зacтocувaння кoнцeпцiï пpoeктнoгo мeнeджмeнту нaдзвичaйнo 

бaгaтo, вoни мoжуть oxoплювaти пpaктичнo вci cфepи людcькoгo життя, 

зoкpeмa дepжaвнe упpaвлiння. Пpoтe cьoгoднi iнcтpумeнти пpoeктнoгo 

мeнeджмeнту вce щe нe знaйшли шиpoкoгo зacтocувaння в opгaнax публiчнoï 

влaди [1]. 

Oднaк нa cучacнoму eтaпi, з oднoгo бoку, пoки щo icнує вaгoмий poзpив  

мiж poзвиткoм тeopiï упpaвлiння пpoeктaми тa пpaктикoю ïï викopиcтaння, a з 

iншoгo – нoвi cфepи зacтocувaння мeтoдoлoгiï упpaвлiння пpoeктaми 

пoтpeбують пoдaльшoгo poзвитку й aдaптaцiï вiдoмиx мeтoдiв тa 

iнcтpумeнтapiю дo кoнкpeтниx нoвиx умoв poзвитку. 

Зa мeтoдoлoгiєю iнcтитуту з упpaвлiння пpoeктaми Proгect Тanageтent 

Inєtitиte (PТI) пpoцec пpoeктнoгo упpaвлiння cклaдaєтьcя з тaкиx пpoцeдуp: 

визнaчeння вимoг дo пpoeкту, пocтaнoвкa чiткиx i дocяжниx цiлeй, 

бaлaнcувaння кoнкуpуючиx вимoг зa якicтю, мoжливocтями, чacoм i вapтicтю, 

aдaптaцiя cпeцифiкaцiй, плaнiв i пiдxoдiв для пoтpeб i пpoблeм piзниx 

cтeйкxoлдepiв [3]. 

Cьoгoднi вaжливим питaнням щoдo зacтocувaння мexaнiзму пpoeктнoгo 

мeнeджмeнту у cфepi публiчнoгo упpaвлiння є вивчeння дocвiду йoгo 

впpoвaджeння в бiзнeci тa пepeнeceння цiєï пpaктики у cфepу публiчнoгo 

упpaвлiння. 

Зoкpeмa зaзнaчимo, щo у бiзнeci icнують глoбaльнi тeндeнцiï, щo 

дoзвoляють гoвopити пpo зacтocoвувaння пpoeктнoгo пiдxoду, тoбтo зpocтaннi 
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чacтки i знaчeння дiяльнocтi, пoв’язaнoï зi здiйcнeнням пpoeктiв. 

Нaйвaжливiшими cepeд ниx є тaкi: пepexiд вiд peгулювaння i кoнцeнтpaцiï дo 

кoopдинaцiï i poзпoдiлу; cкopoчeння життєвoгo циклу виpoбiв i пocлуг, 

ocoбливo тepмiнiв poзpoблeння i зaпуcку; пepcoнaлiзaцiя пoпиту тa пpoпoзицiï, 

пpoдуктiв i пocлуг; пopтфeльний пiдxiд дo упpaвлiння пpoeктaми зaбeзпeчує 

cуттєвi вигoди. Дo ïx cклaду нaлeжить мoжливicть пoглянути нa пpoeкти в 

глoбaльнoму кoнтeкcтi, щo вiдoбpaжaє cтaн cпpaв у цiлoму [3]. Тoжнa 

визнaчити двa ocнoвниx пiдxoди щoдo eфeктивнocтi дiяльнocтi opгaнiв 

публiчнoï влaди. Пepший функцioнує в мeжax тaк звaнoï «тpaдицiйнoï» мoдeлi 

дepжaвнoгo упpaвлiння, opгaнiзaцiйнa eфeктивнicть у якiй пoв’язaнa з opгaнi- 

зaцiйними пpoцecaми, i мoжe бути пocтaвлeнo знaк piвнocтi мiж пoняттями 

«eфeктивнicть» тa «якicнe викoнaння функцiй», щo пpизвoдить дo iгнopувaння 

зoвнiшнix cтocoвнo opгaнiзaцiï iнтepeciв. Дpугий пiдxiд дo poзумiння eфeктив- 

нocтi cфopмувaвcя в мeжax «нoвoгo публiчнoгo мeнeджмeнту», щo знaмeнує 

пepexiд вiд aдмiнicтpувaння дo мeнeджмeнту. змiщeння aкцeнтiв у дiяльнocтi 

публiчниx opгaнiзaцiй нa peзультaти пoтpeбує вiд opгaнiзaцiй чiткoгo 

визнaчeння cвoєï мiciï, цiлeй i зaвдaнь [4]. 

Пoбудoвa нoвoï мoдeлi публiчнoгo упpaвлiння, якe гpунтуєтьcя нa зacaдax 

пpoeктнoгo мeнeджмeнту, дacть змoгу: 

– eфeктивнo виpiшувaти пpoблeму кoнтpoлю (як з бoку дepжaвниx opгaнiв, 

тaк i з бoку гpoмaдcькocтi) тepмiнiв i витpaт. Cepeд ocнoвниx зacaд, нa якиx 

пpoпoнуємо будувaти нoву мoдeль публiчнoгo упpaвлiння , є й пocилeння 

функцiï кoнтpoлю; 

– виpiшити пpoблeму кoopдинaцiï мiж бaгaтьмa cтpуктуpaми тa opгaнaми, 

якi зaдiянi в peaлiзaцiï пpoгpaм у cфepi публiчнoгo упpaвлiння. Мexaнiзми 

упpaвлiння пpoeктaми дaють змoгу виpiшити пpoблeму вiдcутнocтi нopмaльнoï 

кoopдинaцiï мiж бaгaтьмa cтpуктуpaми тa opгaнaми, якi зaдiянi пpи peaлiзaцiï 

пpoгpaм у дepжaвнiй cфepi, щo мoжe пoвнicтю пapaлiзувaти пepeбiг poбiт; 

– cфopмувaти бiльш гнучку opгaнiзaцiŭну cтpуктуpу упpaвлiння, щo здaтнa 

cвocчacнo peaгувaти нa змiни внутpiшньoгo тa зoвнiшньoгo середовища; 
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– пoлeгшити oцiнку тa пiдвищити кoнтpoль зa викoнaнням зaвдaнь 

пiдлeглими чepeз чiткиŭ poзпoдiл кepiвництвoт цiлeŭ, зaвдaнь, функцiŭ тa 

oбoв’язкiв. «Нoвий публiчний мeнeджмeнт» пepeдбaчaє пepexiд вiд cиcтeми, у 

якiй люди, вiдпoвiдaльнi зa викoнaння пpaвил, дo cиcтeми, у якiй вoни 

вiдпoвiдaльнi зa дocягнeння peзультaтiв, у якiй вoни кepуютьcя у cвoïй 

дiяльнocтi цiлями, a нe пpaвилaми i нopмaми»; 

– здiŭcнювaти iнтeгpaльну oцiнку coцiaльнo-eкoнoмiчнoï кopиcнocтi 

пpoeкту зa єдиним ocнoвним кpитepiєм для oтpимaння узaгaльнeнoï oцiнки. 

Рoль дepжaвнoгo упpaвлiння пoвиннa звoдитиcь дo eфeктивнoгo упpaвлiння 

пpoeктaми, з’яcувaння cпiльниx тeндeнцiй piзнoвeктopниx пpoeктiв; дo 

узaгaльнeння бeзcиcтeмниx тa xaoтичниx пpoeктiв; дo виявлeння peaльнoï 

пoтpeби cуcпiльcтвa у зaпpoвaджeннi пpoeктiв ; 

– oцiнювaти дiяльнicть opгaну публiчнoгo упpaвлiння бeзпocepeдньo 

гpoтaдянaми дepжaви. Публiчнe упpaвлiння мaє здiйcнювaтиcя нa ocнoвi 

вoлeвиявлeння гpoмaди (кoлeктиву людeй) тa peaлiзуєтьcя cуб’єктaми, 

визнaчeними гpoмaдoю, для зaдoвoлeння пoтpeб i дocягнeння цiлeй гpoмaди як 

oб’єктa упpaвлiння. 

Taким чинoм, чepeз нaявнicть чiткиx пapaмeтpiв у пpoeктнoму пiдxoдi 

(pecуpciв, викoнaвцiв, мacштaбiв poбiт тoщo), йoгo зacтocувaння в публiчнoму 

упpaвлiннi дacть змoгу peзультaтивнo тa eфeктивнo дocягaти пocтaвлeнoï  мeти 

у виглядi виpiшeння cуcпiльнo вaжливиx питaнь . 

Oтжe, cьoгoднi пoтужним cтимулoм в Укpaïнi є вибip вeктopa poзвитку 

публiчнoгo упpaвлiння нa зacaдax пpoeктнoгo мeнeджмeнту, бaзoвим 

пpинципoм якoгo є пpинцип пpoгpaмувaння, який пepeдбaчaє poзpoблeння 

бaгaтopiчниx плaнiв poзвитку тa пiдпopядкoвaниx гaлузeвиx чи iнтeгpoвaниx 

oпepaцiйниx пpoгpaм нa пapтнepcькиx зacaдax мiж opгaнaми влaди piзниx 

piвнiв.  

Таким чином, в рамках розвитку проектного управління в органах 

державної влади необхідно перш за все створити єдину систему управління 

програмами, портфелями проектів, побудувати вертикалі, де кожен 
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реалізований проект буде спрямований на досягнення цілей Стратегії 

соціально-економічного розвитку, формування команди професійних 

проектних менеджерів для подальшого залучення до реалізації проектів в 

органах влади. Отже, проектний менеджмент та його розвиток з кожним днем 

стає більш актуальним для сфери публічного управління. Його використання є 

важливим інструментом реалізації державної політики, який дозволить 

удосконалити не тільки сам механізм управління в органах державної влади, 

але й публічне управління взагалі. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ 

Дослідження присвячене питанню реалізації державної політики у сфері 

організації примусового виконання рішень судів. У даній статті з’ясовано 

основні завдання та функції, які виконує Департамент державної виконавчої 
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служби України. Окрім цього, було досліджено роль ДВС та її проблемні 

аспекти. Також були виокремлені негативні моменти та позитивні зміни, які 

відбулися у сфері організації примусового виконання рішень судів з початку 

запровадження реформи, тобто з 2016 року. Були запропоновані рекомендації, 

які, на нашу думку, могли б покращити реалізацію державної політики у цій 

сфері. 

Ключові слова: державна політика, примусове виконання, державна виконавча 

служба, закон, Міністерство юстиції України, корупція. 

Політика є важливою складовою будь-якої країни світу. Від ефективності 

її реалізації залежить не тільки задоволеність і добробут громадян, а й загалом 

сприйняття та імідж цієї держави на міжнародній арені. Українська державна 

політика у сфері організації примусового виконання рішень судів формувалася 

під впливом різноманітних як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, які 

кардинально вплинули на її становлення. Попри позитивні зрушення у цій 

сфері, все ще залишаються певні перешкоди на етапі її реалізації. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні ролі органів влади у державній 

політиці, на яких покладено примусове виконання рішень судів, а саме – 

Департамент державної виконавчої служби України, а також у дослідженні 

проблемних моментів у діяльності ДВС.  

Аналіз досліджень та публікацій свідчить про те, що питанню реалізації 

державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів, 

зокрема, діяльності державної виконавчої служби в Україні, приділили увагу, 

наприклад, такі науковці як: І. Бут [1], С. Шкляр [11], П.В. Макушев [4] та інші. 

Зважаючи на те, що українське законодавство час від часу зазнає певних змін, 

відповідно, з’являються нові фактори (як позитивні, так і негативні), які 

впливають на розбудову сучасної української державної політики у сфері 

організації примусового виконання рішень судів, що і зумовлює актуальність 

нашої теми дослідження. 

У кожної держави діють різні органи, які забезпечують примусове 

виконання рішень судів. Згідно з законом України «Про виконавче 
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провадження» ст. 5, йдеться про те, що «примусове виконання рішень 

покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) 

та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий 

статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України "Про 

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів» [2]. 

Департамент державної виконавчої служби є тим державним органом, на 

якого покладено завдання та функції щодо питання примусового виконання 

рішень судів.  

Говорячи про основні завдання Департаменту, то вони полягають у 

наступному: 

- «забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері 

організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових 

осіб); 

- забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у 

порядку, встановленому законодавством» [7]. 

Окрім цього, відповідно до покладених на Департамент завдань, він 

здійснює наступні функції: 

- «організовує, забезпечує та контролює примусове виконання рішень у 

випадках, передбачених законом; 

- організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, 

зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення Єдиного державного 

реєстру виконавчих проваджень та здійснює контроль за внесенням 

державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії; 

- здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства 

про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою 

вчинення виконавчих дій державними виконавцями; 

- надає державним виконавцям роз'яснення та рекомендації з питань 

примусового виконання рішень. 
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- забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних 

органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері 

примусового виконання рішень; 

- бере участь у міжнародному співробітництві у сфері примусового 

виконання рішень, налагоджує і підтримує зв'язки з міжнародними 

організаціями; 

- організовує та контролює роботу державних виконавців, вживає заходів 

щодо її поліпшення, здійснює керівництво та проводить перевірку діяльності 

структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують 

здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень» 

[7]. 

Як ми бачимо, державна виконавча служба є частиною виконавчої влади 

країни, безпосередньо підпорядковується Міністерству юстиції України та 

виконує специфічні завдання й функції, які на неї покладено. 

Варто зазначити, що у 2019 році Міністерство юстиції України 

оприлюднило карту реформ для новообраного керівництва. Даний документ 

отримав назву «Transition Book» і у ньому містяться напрями роботи 

Міністерства за останні 5 років, у тому числі, досягнення, проблемні аспекти та 

наступні кроки у сфері примусового виконання рішень судів [5]. Говорячи про 

позитивні зміни, які відбулися упродовж зазначеного періоду, то серед них, 

наприклад, є:  

- створення некомерційної професійної організації «Асоціація приватних 

виконавців України», основною метою якої є «реалізація завдань 

самоврядування приватних виконавців та становлення і розвиток незалежного, 

самодостатнього та високопрофесійного інституту приватних виконавців в 

Україні як основи для забезпечення дії принципу обов’язковості виконання 

судових рішень і рішень інших органів» [9]; 

- запроваджено Єдиний реєстр боржників; 

- затверджено новий мотиваційний механізм для держвиконавців, а саме: 

від стягнутої суми він/вона отримує відсоток; 
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- створено автоматизовану систему виконавчого провадження тощо [6]. 

Незважаючи на позитивні зміни, які відбулися в законодавстві, завдяки 

реалізації реформи, рівень розвиненості системи виконання судових рівень 

залишається незадовільним. Наприклад, за даними «Асоціації приватних 

виконавців України», станом на 2020 рік, загалом було стягнуто близько 19 

млрд грн, хоча органами ДСВ на примусове виконання підлягало майже 790 

млрд грн [11].  

Окрім цього, виконавці не завжди вчасно отримують актуальну 

інформацію про майновий стан фізичних та юридичних осіб, що, у свою чергу, 

негативно впливає на продуктивність та показники їхньої діяльності.  

Незважаючи на те, що запроваджена реформа дещо покращила діяльність 

ДВС, людський фактор все ще залишається актуальним і прояви системних 

корупційних схем рано чи пізно дають про себе знати. Наприклад, у лютому 

2021 року Служба безпеки України у підрозділах ДВС Миколаєва та Києва 

викрила механізми отримання хабарів чиновниками [10]. Звісно, що питання 

корупції залишається актуальним і досі. Важко викорінити те, що було 

напрацьовано та налагоджено роками. На нашу думку, саме держава повинна 

створювати такі умови, які б унеможливлювали прояви хабарництва у 

суспільстві. 

Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби, 

Гайченко Андрій Віталійович, під час відеоконференції «Виконання судових 

рішень як гарантія дієвості судового захисту», заявив про те, що діяльність 

Державної виконавчої служби значно покращується. «Ми виходимо на 

позитивні показники, відносно 2017-2019 років, навіть попри те, що йде 

значний відтік виконавчих проваджень з державної виконавчої служби до 

приватних виконавців, попри карантинні обмеження», - додав Гайченко [8]. З 

одного боку, ми погоджуємось із паном Андрієм, що порівняно з минулими 

роками робота ДВС покращилась, але з іншого боку – є чимало негативних 

показників та факторів (вищеперераховані), які, на нашу думку, перекривають 

позитивну динаміку діяльності служби. 
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Зважаючи на вищесказане, можна стверджувати те, що українська 

державна політика у сфері примусового виконання рішень судів ще 

знаходиться на етапі свого реформування та вдосконалення. Погоджуємось із 

тим, що порівняно з минулими роками чимало кроків було зроблено для цього. 

На нашу думку, важливим є аспект реалізації проєктів, спрямованих на 

покращення не тільки законодавства, але й співпраці з міжнародними 

партнерами у питанні примусового виконання рішень судів. Окрім цього, 

подальшого вдосконалення потребує кадрова політика країни, яка буде сприяти 

підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців. Також 

удосконалення та систематизації потребують електронні бази даних про 

боржників, які б дали можливість скоротити строки виконання проваджень. Усі 

ці дії могли б покращити державну політику у сфері примусового виконання 

рішень судів, яка безпосередньо впливає на імідж України серед іноземних 

партнерів також.    
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УДК 352:316.774(045) 

                         Алла Орловська 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

У статті проаналізовані основні принципи взаємодії органів місцевого 

самоврядування із засобами масової інформації. Використаний традиційний 

метод вивчення причинно-наслідкових зв'язків, метод аналізу і синтезу, 

наукової абстракції, що дозволило виокремити загальне і часткове в проблемі 

взаємовідносин органів місцевого самоуправління і засобів масової інформації. 
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Ключові слова: органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 

обласна рада, засоби масової інформації (ЗМІ),суб’єкти влади. 

У формуванні громадянського суспільства важливу роль відіграють засоби 

масової інформації. Вони забезпечують прямий і зворотний зв’язок між 

владними структурами і населенням, виконують роль посередника й 

контролюючої інстанції, без якої не можуть обійтися ні держава, ні економіка, 

ні місцеве самоврядування. Громадянське суспільство сьогодні та й у 

майбутньому – це, насамперед, інформаційне суспільство. Забезпечення 

свободи циркуляції інформації, доступу до неї, свободи слова, захист засобів 

масової інформації від зловживань як владних, так і корпоративних структур, 

захист громадян та установ від зловживань засобів масової інформації, висока 

вимогливість до якості інформації — неодмінні вимоги громадянського 

суспільства до відносин на інформаційному полі. У зв’язку з цим актуальним є 

дослідження правової основи інформаційної співпраці журналістів і посадовців, 

проблем взаємодії засобів масової інформації з органами місцевого 

самоврядування. 

Система державного управління на сьогодні потребує вдосконалення у 

сфері розмежування повноважень органів місцевої влади та медіа, а також  їх 

зв’язків з громадськістю. Базою для вивчення даного питання послужили праці 

багатьох вчених-економістів у сфері зв’язків з громадськістю, серед них: 

Балинська Н.Р., Восколович Н.А., Дюк А., Тургель І.І. та інші. Однак зазначене 

питання на сьогодні вивчено недостатньо і потребує подальших досліджень. 

Це є новизна, яка полягає в дослідженні взаємозв’язку дій органів 

місцевого самоврядування та ЗМІ, наявних цілей і завдань по відношенню до 

населення,  при цьому наводяться можливі програми спільних дій,  що 

побудовано на  іншому розумінні особливостей взаємодії між ЗМІ та органами 

місцевого самоврядування. 

В сучасних умовах об’єктивно зростає роль інформації та інформатизації 

суспільства. Дослідники відзначають, що «на сучасному  розвитку суспільно-

політичних відносин, коли як окрема людина, так і численні об’єднання людей 

виявилися включеними в політико-правову глобальну діяльність, інформація 

починає відігравати особливу роль» [2].  
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Перш за все, зростає роль інформатизації процесів державного управління 

і місцевого самоврядування . «Цілком логічно, що держава як головний суб’єкт, 

який організовує взаємодії всередині єдиного політичного простору, робило 

спроби навести порядок у сфері інформаційних відносин» [2].  

Населення має отримувати інформацію про плани державного управління і 

органів місцевого самоврядування, про результати їх діяльності. Таким чином, 

на органах державної влади і органах місцевого самоврядування лежить 

обов’язок створювати умови для отримання населенням інформації. 

Дослідники відзначають, що «складність функціонування муніципального 

сектора бачиться в тому, що сфера його впливу поширюється там, де ієрархія 

поєднується з ринком». Це означає, що муніципальні структури знаходяться не 

тільки під постійним громадським контролем, але і відчувають на собі сильний 

тиск споживча. [4]  

У даній сфері компетенція органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування не розмежовані в повному обсязі. Разом з тим, цей обов’язок 

лягає на органи місцевого самоврядування як на найбільш наближені до 

населення. Є ще один аспект зацікавленості органів місцевого самоврядування 

в своєчасному і достатньому інформуванні населення про діяльність влади. 

Успіх реформ, що проводяться на місцевому рівні, зняття соціальної 

напруженості, ефективне вирішення інших питань стосовно місцевого значення 

органів місцевого самоврядування багато в чому залежать від підтримки 

населення, подолання різного роду праці. А це можливо тільки при опорі на 

громадян, які розуміють і усвідомлюють необхідність органів місцевого 

самоврядування.  

Найбільш ефективний інструмент зв’язку та спілкування органів місцевого 

самоврядування і населення - засоби масової інформації (ЗМІ). Однак в силу 

сформованих економічних умов і деякої некоректності взаємин органів 

місцевого самоврядування та ЗМІ використання цього інструменту з найвищим 

результатом буває досить важко. Тому останнім часом чітко простежується 

тенденція придбання ЗМІ фінансово-промисловими групами, компаніями тощо. 
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При вирішенні проблеми взаємодії органів місцевого самоврядування зі 

ЗМІ слід враховувати два основних моменти. Місцевій владі необхідно активна 

інформаційна  взаємодія з громадянами та всіма структурами громадянського 

суспільства через ЗМІ,  що здатні уявити і донести до суспільства її позицію і 

оцінки поточних внутрішньополітичних і зовнішньополітичних подій без будь-

яких спотворень. Для цього необхідно розробити програму взаємодії органів 

місцевого самоврядування зі ЗМІ, яка б визначила правову сторону взаємодії 

органів влади та ЗМІ, організаційну структуру інформаційного забезпечення, 

форму і методи передачі інформації про діяльність органів місцевого 

самоврядування для виключення можливості вільної інтерпретації отриманих 

відомостей працівниками ЗМІ і, в той же час, зробила б реальним право 

кожного громадянина контролювати роботу муніципальних органів управління, 

отримувати повну і достовірну інформацію про діяльність органів місцевого 

самоврядування.  

Успішні взаємини місцевої влади із засобами масової інформації засновані 

на наступних принципах: знання загальних основ роботи ЗМІ взагалі і 

особливостей і потреб місцевих ЗМІ, зокрема; бажання і вміння зрозуміти 

точку зору журналіста; створення атмосфери довіри за допомогою чесної і 

послідовної лінії поведінки; шанобливе ставлення до тем, пропонованих ЗМІ, 

навіть якщо вони відрізняються від тих, що пропонуються владою.  

Планування і організація програми відношень із засобами масової 

інформації повинні відбуватися в тій же послідовності, що і при розробці інших 

програм місцевої адміністрації. Найперше, що необхідно зробити - встановити 

реальні цілі і завдання, розглянути специфічні потреби місцевого 

самоуправління і встановити пріоритети з урахуванням обмежень людських і 

грошових ресурсів, якими володіє адміністрація. [3] 

Серед довгострокових цілей програми інформування громадськості 

повинно бути дотримано: створення і підтримання в цивільному середовищі 

атмосфери інформованості та участі в процесі прийняття рішень на рівні 

місцевої адміністрації і ефективне використання міських служб; гарантії того, 
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що місцеві служби відповідають за потреб різних верств суспільства і що 

громадяни знають про рівень послуг, що надаються місцевими службами; 

виховання у громадян почуття приналежності до громади.  

Створення ефективних відносин зі ЗМІ може сприяти досягненню 

довгострокових цілей. Що стосується короткострокових цілей, то 

розробляється план роботи із засобами масової інформації в проведенні 

конкретних заходів або просування на ринок тих чи інших послуг. У 

короткострокових цілях не згадується ні про необхідність висвітлення подій на 

сторінках газет, ні про виступ мера по певній темі. Після визначення 

конкретних цілей складається відповідний план досягнення цієї мети. [5] 

Стратегія взаємовідносин, її зміст будуть залежати від поставленого 

завдання: проінформувати, переконати чи просунути. Виявлення цілей 

допомагає також визначити найбільш підходящі ЗМІ. Спосіб освітлення події 

залежить від того, що це за подія. Важливо відразу визначитися, хто буде 

відповідальним за розробку і реалізацію програми зв’язків із засобами масової 

інформації. Це дає місцевій адміністрації можливість до деякої міри управляти 

своїм іміджем перед обличчям місцевої громади. «Актуальність створення 

інформаційних служб при органах місцевого самоврядування, забезпечення 

налагодження інформаційних потоків як всередині муніципальної ради, так і 

між вибірними органами та населенням - не викликає змін», - вважає Д. Дюк 

[4]. Він наводить список завдань, які покликані вирішувати такі служби: 

встановлення довіри між органом місцевого самоврядування і населенням 

муніципальної влади; організація взаємодії муніципальної влади з різними 

політичними партіями і громадськими рухами; залучення населення в 

самоврядний процес; створення позитивного іміджу місцевої влади тощо.  

Щоб відносини із засобами масової інформації були успішними, 

працівники органів місцевого самоврядування, відповідальні за роботу із 

засобами масової інформації, повинні читати місцеву пресу, відстежуючи теми 

і події, дивитися новини по місцевим телеканалам, повинні мати у своєму 

розпорядженні останні дані по місцевих радіостанціях. В результаті детального 
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вивчення місцевих ЗМІ повинна бути отримана інформація наступного плану: 

поточні «гарячі теми», що цікавлять репортерів, теми і напрямки, просвіта ЗМІ, 

аудиторія ЗМІ, програми місцевих електронних ЗМІ, в яких є інтерв’ю, бесіди, 

висвітлення суспільно значущих тем, які можуть бути використані місцевою 

владою.  

Представники місцевих органів влади повинні знати ключових працівників 

ЗМІ. Важлива місія, покладена на органи місцевого самоврядування, - 

працювати і ввести в дію ясну політику щодо того, хто буде працювати зі ЗМІ, 

а хто ні. Недбалий підхід до цього питання може мати непередбачувані 

наслідки. Співробітникам адміністрації, коли вони дають репортерам по 

телефону важливу інформацію з якого-небудь спірного питання, необхідно 

стисло фіксувати сказане на папері. З  цих позицій для обох сторін бажано, щоб 

більша частина бесід та інтерв’ю ставилася до типу «для публікації». Це 

означає, що все, що сказав той, в кого беруть інтерв’ю, можна публікувати. І 

посадова особа повинна привчити себе до думки, що все сказане ним в бесідах з 

репортерами відноситься до інформації саме цього типу. Такий підхід зміцнює 

довіру до діячів місцевої адміністрації. Інформування населення 

муніципального освіти про діяльність його органів місцевого самоврядування 

має бути гарантовано місцевими нормативними актами з вказівкою основних 

методів і засобів інформування. З цією метою доцільно включити відповідне 

положення до Статуту муніципальної влади і при необхідності вживати 

додаткові місцеві нормативні акти, що ґрунтуються на цих статутних 

положеннях. [1] 

Отже, концепція взаємодій наслідком органів місцевого самоврядування зі 

ЗМІ повинна включати наступне. Цілеспрямування. Єдина інформаційна 

політика муніципалітету дозволяє організувати оперативний  збір, обробку та 

передачу інформації; проводити аналіз одержуваної інформації з метою 

підготовки можливих рекомендацій щодо вироблення стратегії взаємодії з 

різними громадськими групами; оперативно реагувати на кризові ситуації, що 

виникають; формувати інформаційну  середу. Її принциповими моментами 
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повинні бути: пріоритетність прав людини і громадянина, визнання, 

дотримання, захист прав людини і громадянина в інформаційній сфері; 

законності  забезпечення законних прав на інформацію всіх суб’єктів 

інформаційного впливу та їх рівної відповідальності перед законом; відкритість 

і доступність  організаційно-правового режиму діяльності органів місцевого 

самоврядування забезпечує громадянам можливість отримувати необхідний і 

достатній об’єм інформації (відомостей) про свою структуру, цілі, завдання, 

фінансові та інші істотні умови діяльності; рівність інтересів - в рівній мірі 

враховуються інтереси всіх учасників інформаційної діяльності незалежно від 

їх соціального статусу, форми власності, конфесійної приналежності, статі, віку 

тощо; соціальна орієнтація - основні заходи інформаційної політики 

спрямовуються на забезпечення соціальних інтересів всіх контактних груп; 

комплексність - діяльність по реалізації інформаційної політики є використання 

всієї сукупності особистих коштів і форм роботи, що дозволяють інформувати 

населення міського округу про різні сфери суспільного життя в окрузі. 

Концепція повинна переслідувати стратегічні пріоритети. Їх можна визначити 

наступним чином: простір, комфортне для життя і господарської діяльності. 

Формування в рамках оновленої просторової структури міста умов, що 

забезпечують задоволення потреб його жителів в комфорті і безпеці 

життєдіяльності на рівні сучасних стандартів; благополучне  соціальне 

середовище; конкурентоспроможна економіка. 

 Концепція також повинна сприяти ефективному державному управлінню. 

Підвищення ефективності муніципального управління на основі оптимізації 

бюджетних процесів, активізації кадрового потенціалу органів місцевого 

самоврядування і створення умов для участі населення в здійсненні місцевого 

самоврядування. Реалізація цих завдань неможлива без поділу відповідальності 

за процеси, що відбуваються в житті міського округу, між органами місцевого 

самоврядування і всіма контактними групами. Це передбачає створення і 

підтримку ефективних партнерств між органами місцевого самоврядування і 

представниками контактних груп міського округу; залучення контактних груп 
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до активної участі в обговоренні і реалізації програм розвитку міського округу 

на підставах, встановлених дій законодавством; створення механізмів 

постійного врахування потреб різних контактних груп. Для міської 

адміністрації була б корисним  реалізація наступних положень: позиціонування 

міста, позиціонування органів місцевого самоврядування. Основне завдання 

полягає в тому, щоб забезпечити надання якісних суспільних послуг, які 

збільшать безпеку, поліпшать здоров’я і якість життя громадян. Можна також 

виділити пріоритетні сфери інформаційного висвітлення діяльності органів 

місцевого самоврядування: розвиток міста, благоустрій, зовнішній вигляд 

міста, молодіжна політика, національна і релігійна сфера, створення умов для 

забезпечення якісного медичного обслуговування тощо. Реалізація концепції 

стає можливою, якщо в рамках адміністрації буде створена структура, здатна 

здійснювати цілеспрямований вплив на контактні аудиторії і формувати 

громадську думку у значимих для життя міста проблем і тем; буде налагоджена 

система партнерства і співпраці суб’єктів інформаційного обміну; буде 

організована внутрішня інформаційна мережа, що забезпечує оперативний збір, 

обробку та передачу інформації зовнішнім контактним групам; буде 

проводитися моніторинг стану громадської думки, рівня соціальної 

напруженості, ефективності роботи органів місцевого самоврядування в сфері 

реалізації інформаційної політики; буде здійснюватися своєчасне виявлення, а в 

подальшому - прогнозування  і усунення виникаючих кризових ситуацій у 

взаєминах органів місцевого самоврядування і зовнішніх контактних аудиторій. 

Отже, виділені принципи взаємодії органів місцевого самоврядування зі ЗМІ 

можуть розглядатися як основа для реалізації основних напрямків 

інформаційної політики органів місцевого самоврядування. На основі цих 

принципів можуть бути розроблені регламенти взаємодії органів місцевого 

самоврядування зі ЗМІ та іншими інформаційними ресурсами. Ці принципи 

здатні забезпечити максимально високий ступінь прозорості та відкритості 

діяльності органів місцевого самоврядування, створення системи ефективного 

«зворотного» зв’язку з населенням, підвищити активність участі контактних 
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образ міста, знизити рівень соціальної напруженості, в т.ч. підвищити 

толерантність у міжнаціональних і міжконфесійних відносинах, а також 

ефективність діяльності органів місцевого самоврядування в управлінні 

інформаційними процесами. 
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Євгенія Поплавська 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНІ РЕГУЛЯТОРИ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 

СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

Стаття присвячена висвітленню поняття страхування, страхового захисту, 

його ролі в соціально-розвинутих країнах. Висвітлено етапи покращення 

розуміння страхування, вплив розвитку ринкових відносин на страховий ринок 

України, державне регулювання досконалої роботи страховиків, системне 

покращення важелів впливу законодавчими актами та контролюючими 

органами за суб’єктами страхування. Наголошено на важливості збільшення 

довіри до страхування, як важеля матеріальної сталості. 
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України. 

Страхування - це система економічних відносин між фізичними та 

юридичними особами, яка виникає на договірній основі та дає право на виплату 

страхових відшкодувань у разі настання непередбачуваних подій, які, з одного 

боку, неможливо передбачити, з іншого – призводять до матеріальних збитків 

або заподіянню шкоди здоров’ю. Страхування як один із найбільш ранніх 

способів захисту від наслідків несприятливих випадків має свою довгу історію. 

Окремі елементи страхування були відомі ще за тисячі років до нашої ери. 

Археологічні знахідки дають можливість стверджувати: вже у стародавні часи 

різні народи добре усвідомлювали необхідність спорудження спеціальних 

громадських приміщень для зберігання запасів провізії на випадок можливої 

небезпеки [1]. 

Отож, страхування - це спосіб захисту власних інтересів, добробуту при 

несприятливому збігу обставин. Імовірність настання таких подій порівняно 

невелика, але в цілому досить реальна. Виходячи зі статистичних даних, 

визначається страховий ризик, страхова сума і тариф. Компенсація збитків 

настає лише в разі укладання договору страхування. Він є своєрідною 

гарантією гарантією того, що в разі настання певних обставин страхова 

компанія візьме на себе зобов'язання виплатити зазначену суму грошей на 

користь кінцевого вигодонабувача Джерелом коштів служать резерви і фонди 

страхової компанії (далі - СК). 

Страхова компанія - це фінансовий орган, що надає страхові послуги 

фізичним особам, організаціям різних форм власності. Підсумком роботи є 

страховий продукт, що представляє собою перелік наданих страхових послуг. 

Стандартна страхова компанія - це відособлена організація, що містить 

договори надання страхових послуг і їх обслуговування. В нашій країні будь-

яка СК - юридична особа, що володіє певним статутним капіталом і пропонує 

свої послуги на підставі чинного законодавства. Основа діяльності страховика – 
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концентрація фінансів (накопичення фінансових резервів) з подальшим їх 

перерозподілом для покриття збитків, спричинених страховими подіями. 

Страхова компанія отримує платежі від багатьох людей і формує з них 

страховий фонд, з якого виплачує відшкодування потерпілим від страхових 

випадків. Кошти зі страхового фонду не просто накопичуються і зберігаються. 

Страхові компанії вкладають їх в різні активи і отримують додатковий 

прибуток [2].  

Страховик – це фінансова установа, яка за винагороду (страхові премії) 

бере на себе чужі ризики і в разі настання страхового випадку виплачує 

страхове відшкодування (страхову виплату). 

Обов’язок страхової компанії – допомогти своїм клієнтам подолати 

наслідки несприятливих подій. Щоб страхові компанії не зловживали 

отриманими коштами і могли вчасно надавати страхову допомогу людям, 

держава регулює діяльність страховиків через законодавчі важелі – органи, що 

здійснюють регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Ринок страхових послуг відіграє дуже важливу роль щодо наповнення 

фінансових надходжень до податкової системи будь-якої країни. Учасники 

ринку страхових послуг, звернувшись до страховиків, надалі убезпечують свої 

можливі збитки та ризики їх настання та знімають додаткові збитки з боку 

держави, але безпосередньо цей ринок послуг повинен надавати гарантії своїм 

споживачам і задовольняти їхні потреби та в будь-який час застерегти від 

можливості настання негативних подій, від яких намагаються захистити себе 

страхувальники. Постає ряд питань стосовно самих страховиків, а саме щодо 

рівня їхніх капіталів і загалом можливості погашення тих збитків, які 

передбачені в договорах страхування, оскільки, як показує практика, клієнти-

страхувальники звертають увагу на вигідні відсотки та додаткові пропозиції, 

що пропонуються їм під час підписання договору страхування, не зважаючи на 

реальний фінансовий стан СК.  Все це може зіграти «злий жарт» у разі настання 

певних подій, передбачених договором [3].  
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Останні дослідження цієї тематики були розроблені такими вченими, як 

М.М. Гнатюк, О.С. Журавка, О.В. Козьменко, Н.Б. Пацурія, Н.В. Ткаченко. 

 Мета статті – розглянути шлях щодо попередження й унеможливлення 

настання негативних наслідків для страхових компаній крізь призму появи 

нового мега-регулятора – Національного Банку України – та використання 

форми нагляду, запозиченої на ринку банківських послуг (пруденційного), а 

також подальше закріплення цієї форми на законодавчому рівні та доцільність 

запровадження стандартів, які вже сьогодні працюють на страховому ринку 

країн учасниць Європейського Союзу та України.   

Ринок страхових послуг в Україні сьогодні проходить через своєрідний 

етап трансформації у сфері нагляду та регулювання. Відповідно до нещодавніх 

змін Верховна Рада у другому читанні підтримала Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12 вересня 

2019 р. № 79-IX. Ухвалений депутатами Закон є результатом спільної роботи 

регуляторів фінансового сектору і міжнародних експертів. Закон приводить 

регулювання та нагляд у небанківському фінансовому секторі у відповідність 

до міжнародних стандартів. Ухвалення законодавства, важливого для 

забезпечення розвитку фінансових ринків, зокрема закону про «спліт», є також 

одним із пунктів меморандуму співпраці з МВФ у рамках програми stand-by. 

Таким чином, Україна надала згоду на впровадження міжнародних стандартів і 

норм на ринку страхових послуг задля його подальшого розвитку та й загалом 

істотних змін у реорганізації щодо регулювання та нагляду за ним з боку 

держави. Згідно із законом, нагляд і регулювання ринку страхових, лізингових і 

факторингових компаній, кредитних спілок, бюро кредитних історій, ломбардів 

та інших фінансових компаній з 1 липня 2020 р. перейшли до НБУ. 

Побудова та впровадження нової моделі регулювання ринку страхування в 

Україні передбачає: 

 посилення стандартів ліцензування, зокрема розкриття страховими 

компаніями структури власності, кінцевих бенефіціарних власників, 
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підвищення вимог до ділової репутації акціонерів та осіб, які виконують 

ключові функції, процедури оцінювання професійної придатності осіб, які 

виконують ключові функції у страхових компаніях; 

 встановлення відповідальності кінцевих бенефіціарних власників за 

діяльність страхової компанії та спеціалізованого перестраховика; 

 встановлення вимог до корпоративного управління та системи 

внутрішнього контролю; 

 встановлення вимог до системи управління ризиками; 

 посилення вимог до прийнятності активів та оцінки їхньої якості, оцінки 

резервів, структури капіталу та рівня його достатності; 

 формування системи раннього виявлення ризиків та вчасного 

реагування; 

 розроблення процедури відновлення діяльності страхової компанії; 

 розроблення процедури реорганізації або виходу страховика чи 

спеціалізованого перестраховика з ринку; 

 встановлення вимог щодо обліку та звітності відповідно до МСФЗ; 

 відкритість та комунікацію між регулятором та суб’єктами регулювання 

у процесі формування регуляторної політики та здійснення нагляду за ринком 

страхування. 

 Запровадження нової моделі регулювання та нагляду здійснюватиметься 

поступово протягом перехідного періоду, який буде визначено після 

ґрунтовного аналізу стану страхового ринку. Учасники ринку страхування 

мають час для побудови належної системи корпоративного управління та 

системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками та кодексу 

ринкової поведінки, визначаються зі стратегією розвитку та бізнес-моделлю, 

сформують відповідну достатність капіталу, забезпечують необхідний рівень 

ліквідності та якість активів, що сприяє фінансовій стійкості самих компаній, 

відновленню прозорості середовища діяльності та довіри споживачів до ринку 

страхових послуг загалом [1]. 
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Національний банк очікує, що впровадження нової моделі регулювання та 

нагляду за ринком страхування сприятиме досягненню таких цілей: 

 підвищення рівня капіталізації, ліквідності та стійкості страхових 

компаній;  

 диверсифікація страхових продуктів та посилення конкуренції на ринку 

страхових послуг; 

 забезпечення високих стандартів захисту прав споживачів страхових 

послуг та власників полісів; 

 прозорість функціонування ринку страхування та підвищення його 

привабливості для інвесторів. 

Перелічені зміни забезпечать підвищення довіри споживачів до страхового 

ринку та його більш глибоке проникнення на ринок фінансових послуг. Метою 

зміни регулятора та написання так званої «Білої Книги» є презентація бачення 

регулятора щодо ключових питань нової моделі регулювання та нагляду за 

страховим ринком в Україні. Зазначені пропозиції та бачення регулятора не є 

остаточними та підлягають обговоренню з експертами та учасниками ринку 

страхування для пошуку найефективніших способів регулювання окремих 

питань діяльності страхових компаній. Саме тому Національний банк заохочує 

представників сектору долучатися до розроблення та впровадження нових 

стандартів регулювання. Національний банк співпрацює в цьому напрямі з 

міжнародними фахівцями, представниками Верховної Ради України, 

Нацкомфінпослуг та ринку страхування. Метою такої співпраці є розроблення 

законопроєктів, нормативно-правових актів і супровідних документів для 

регулювання та нагляду за ринком страхування. Національний банк проводить 

регулярні зустрічі з експертами та представниками ринку для того, щоб 

зрозуміти їхнє бачення щодо вирішення наявних проблем. Національний банк 

планує і надалі проводити активну роботу з галузевими асоціаціями та 

опублікувати проєкти законів та нормативно-правових актів для громадського 

обговорення. 
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Отже, ми можемо предметно говорити про конкретні дії держави задля 

сприяння розвитку національної свідомості і споживачів страхових послуг 

України (потенційні та існуючі Страхувальники – клієнти страхових компаній) 

і безпосередньо Страховиків щодо надання ними якісних, 

конкурентоспроможних послуг, гарантованих державою. 
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Світлана Пригода 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ ТА ГРАНТИ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

Стаття присвячена визначенню переваг участі територіальних громад у 

міжнародних програмах та проєктах. Представлено основні міжнародні 

організації, які надають підтримку громадам в Україні. Визначено основні 

проєкти та програми підтримки розвитку територіальних громад в Україні.  

Ключові слова: міжнародна технічна допомога, міжнародний грант, 

міжнародні організації, децентралізація, громада. 

Результати впровадження міжнародних проєктів в Україні свідчать про те, 

що успішний розвиток громад залежить від їх спроможності формувати 
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стратегічні цілі на основі визначення ключових проблем та наявних 

можливостей, а також вміння залучати додаткові кошти на реалізацію ініціатив. 

На сьогоднішній день, громади мають можливість залучати фінансову 

допомогу від міжнародних організацій у вигляді грантів, що створює додаткові 

умови для їх економічного та соціального розвитку. 

Серед праць науковців, присвячених проблемі використання громадами 

можливостей залучення грантів від міжнародних організацій, слід виокремили 

роботи А. Євдокимова, Н. Костюченко, Ю. Петрушенко, С. Приліпко, Л. 

Уманець та ін. 

Метою роботи є визначення переваг залучення міжнародної грантової 

допомоги для формування умов розвитку громад в Україні. 

Згідно із законодавством України громади з метою фінансування розвитку 

місцевих територій можуть використовувати власні та залучені ресурси. Нині 

переважна більшість територіальних громад визнанні неспроможними 

забезпечувати свої потреби власними ресурсами, тому місцевим бюджетам 

надається низка трансфертів (базова дотація, стабілізаційна дотація, додаткові 

дотації, освітня та медична субвенції, субвенція на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад, субвенція здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, державна підтримка з 

державного фонду регіонального розвитку). Окремим джерелом фінансування 

соціальних та економічних потреб місцевих громад виступають кошти 

закордонних донорів (рис. 1), які пропонують свою підтримку для активізації 

процесів розвитку місцевих територій та подолання нагальних проблем [1]. 
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Рисунок 1 – Основні міжнародні організації, які надають підтримку 

громадам в Україні 

 

Громади мають можливість залучати фінансову допомогу від міжнародних 

організацій у вигляді грантів. Грант — це кошти, що надаються на 

безповоротній основі некомерційним організаціям або фізичним особам на 

реалізацію соціальних проектів, благодійних програм, на проведення 

досліджень, навчання, на інші суспільно корисні цілі з наступним звітом про їх 

використання та результати зміни ситуації [2]. 

Завдяки участі у міжнародних проєктах та програмах, громади можуть 

отримати грантові кошти для розвитку таких сфер як сільське господарство, 

підприємництво, медицина, освіта, культура, спорт та екологія (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Основні проєкти та програми підтримки розвитку громад в 

Україні 

Назва 
міжнародної 
організації 

Назва проєкту/ 
програми 

Напрямки 
проєкту 

Загальна 
вартість  

Територія 
поширення 

USAID «Децентралізація 
приносить кращі 
результати та 
ефективність» 

(DOBRE) 

Сприяння 
місцевим 
органам 

самоврядування 
у підвищенні 
ефективності 
управління 
ресурсами та 
послугами, які 
відповідають 
пріоритетам 
громади 

50 млн дол. 
США 

Дніпропетровська, 
Івано-

Франківська, 
Харківська, 
Херсонська, 

Кіровоградська, 
Миколаївська та 
Тернопільська 

області. 

GIZ, Sida «Підтримка 
реформи 

децентралізації в 
Україні/U-LEAD 

з Європою: 
програма для 
України з 

розширення прав 
і можливостей на 
місцевому рівні, 
підзвітності та 
розвитку» 

Посилення 
спроможностей 

ключових 
суб’єктів на 

національному, 
регіональному та 

місцевому 
рівнях з метою 
впровадження 

реформ 
регіональної 
політики та 

децентралізації; 
Розширення 

прав і 
можливостей 
територіальних 
громад з метою 

надання 
високоякісних 

послуг 
громадянам, що 
робить внесок у 

реформу 
децентралізації 

152,3 млн. 
євро 

Вся Україна 

Sida «Підтримка 
децентралізації в 
Україні - фаза ІІ» 

(SKL) 

Фінансова 
децентралізація, 
децентралізація 
у сфері освіти, 
підтримка 
Асоціації ТГ 

41,7 млн. 
шведських 

крон 

Вся Україна 
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 Продовження таблиці 1 

Фонд «Східна 
Європа», 
Фонд 

«Innovabridge» 

«Електронне 
урядування задля 

підзвітності 
влади та участі 

громади» 
(Програма EGAP) 

Розвиток 
електронних 
послуг та 

електронної 
демократії як на 
національному 
рівні, так і в 

регіонах України 
(або на рівні 
громад) 

9,4 млн. 
швейцарських 

франків 

Вінницька, 
Волинська, 

Дніпропетровська, 
Луганська та 

Одеська області 

Джерело: складено автором на основі [3] 

 

На нашу думку, окремої уваги заслуговує Програма EGAP, реалізація якої 

демонструє впровадження ефективних інструментів та практик для розвитку 

громад. А саме: 

1. автоматизація ЦНАПів та налагодження взаємодії з обласними 

порталами послуг; 

2. навчання працівників місцевих ЦНАП зі стресостійкості, 

клієнтоорієнтованості та компетенцій адміністраторів; 

3. впровадження проєкту «Мобільний ЦНАП», який спростив отримання 

адмінпослуг для громадян, що не можуть самостійно відвідувати установи; 

4. створення вебпорталу «Єдина платформа місцевої електронної 

демократії» та відповідних сервісів: 

- «Громадський бюджет» – дає змогу вирішувати, на які проєкти 

використовувати бюджетні кошти; 

- «Місцеві електронні петиції» – дає можливість впливати на розвиток 

своїх громад через звернення до органів влади з петиціями; 

- «Відкрите місто» – дозволяє вирішити проблему, звернувшись до 

відповідального за ухвалення рішення чиновника у міській раді; 

- «Консультації з громадськістю» – надає органам місцевої влади 

можливість залучати мешканців до обговорення питань розвитку міст і громад 

[4]. 
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Окрім вищезазначених, існують також проєкти, конкурс на участь у яких 

може оголошуватись щорічно або ж вони є окремими напрямками програм, що 

діють на постійній основі: 

-  Інфраструктурні гранти в рамках програми House of Europe («Дім 

Європи»), що фінансується Європейським Союзом. Гранти фінансують техніку, 

що допоможе культурним організаціям втілювати нові проєкти для спільноти 

громади [5]; 

- конкурс «Наша громада» в рамках програми USAID «Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Мета отримання 

гранту – підтримати активні та дієві громади, розповісти на національному 

рівні про місцеві досягнення і зміни у селах та малих містах, показати успішні 

ініціативи та фінансово підтримати обрану громаду у реалізації проєкту. 

Громада-переможниця може отримати не лише соціальний капітал та 

медійність, але і грошовий приз у розмірі 500 тис. грн. на реалізацію проєкту 

[6]; 

- конкурс грантів від Посольства Словаччини в Україні. Проєкти можуть 

подаватись за такими пріоритетними напрямками як належне управління та 

побудова громадянського суспільства, інфраструктура та стале використання 

природних ресурсів, підтримка створення ринкового середовища [7]; 

- гранти та можливості від Програми ООН із відновлення та розбудови 

миру: грантовий конкурс із впровадження Програми підтримки профілактики 

правопорушень та інших негативних явищ через взаємодію поліції та населення 

на партнерських засадах у Донецькій / Луганській області; грантовий конкурс 

для підтримки діяльності мережі робочих груп з громадської безпеки та 

соціальної згуртованості у громадах-партнерах Запорізької області; грант на 

створення мережі робочих груп із громадської безпеки і соціальної 

згуртованості у громадах-партнерах Херсонської області; грант для 

впровадження Програми підтримки профілактики правопорушень та інших 

негативних явищ через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах 

у Запорізькій області; грант для підвищення потенціалу місцевих громадських 
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організацій та здійснення моніторингу надання сервісів доступу до правосуддя 

та безпеки на місцевому та обласному рівнях; конкурс інноваційних ІТ-рішень 

для громад та ін. [8]. 

Таким чином, протягом останніх років з’являється все більше 

можливостей для територіальних громад самостійно формувати стратегічні цілі 

розвитку із врахуванням ключових проблем та наявних можливостей, 

залучаючи при цьому кошти міжнародних донорів. 
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РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 

Розуміння економічної природи взаємозв'язків суспільства та навколишнього 

природного середовища формує можливості вибору найефективніших 

варіантів реалізації виробничої діяльності та суспільної поведінки людини. 

Саме прагнення підвищити ефективність функціонування виробничих і 

суспільних систем з урахуванням їх впливу на природне середовище спонукає 

формувати принципово нові підходи до процесу розуміння екологічної безпеки, 

які є інформаційною базою розвитку екологічного менеджменту за умови 

сталого розвитку території.  

Ключові слова: екологічна безпека, сталий розвиток, управлінський ризик, 

менеджмент, екологічний менеджмент, навколишнє середовище. 

Екологічна безпека, що розглядається, як основа формування сталого 

розвитку відповідної території, безпосередньо визначається екологічною 

складовою і через неї опосередковано впливає на соціальну та економічну 

складові сталого розвитку. Існує пряма залежність між екологічною стійкістю 

та обсягом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Ріст 

можливостей промислового, сільськогосподарського виробництва та 

невиробничої сфери ускладнює взаємовідносини суспільства та природи, в 

результаті виникає необхідність збереження та покращання системи 

життєзабезпечення в глобальному та регіональному форматі. Господарська 

діяльність може завдавати природному середовищу екологічних, економічних 

та соціальних збитків.  

Питання екологічної безпеки та сталого розвитку економіки є об’єктом 

дослідження українських вчених економістів варто виокремити таких:                
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О. Балацький, В. Голян, Б. Буркинський, Л. Грановська, Л. Жарова,                

А. Надеженко, О. Прокопенко, П. Скрипчук, Є.В. Хлобистов та інші.  

Вплив людини на природне середовище провадиться, щоб зменшити 

негативні дії на довкілля, навчитися регулювати, контролювати, прогнозувати 

їх. Збитки можуть виникнути внаслідок знищення елементів природного 

середовища, його забруднення викидами, стоками, відходами, виснаженням 

природних комплексів, нераціональним використанням природних ресурсів, 

порушенням екологічних зв’язків у середовищі існування живих організмів, в 

тому числі людини. Збитки можуть проявлятися через деградацію водних 

комплексів, атмосфери, флори, фауни, ґрунтів, ландшафтів, погіршення 

здоров’я людей та скорочення тривалості їхнього життя. Усі процеси 

забруднення важко врахувати і визначити величину завданих збитків. 

Можна визначити еколого-економічну безпеку як стан, при якому 

навколишнє природне середовище може забезпечити існування суспільства та 

задоволення його потреб у доволі тривалій перспективі. Це, свого роду, 

стратегія виживання людства, спільна головна мета соціально-економічного 

розвитку. Теоретичні основи еколого-економічної безпеки повинні стати 

фундаментом для розбудови оптимальної моделі розвитку, яка б максимально 

задовольняла всім потребам суспільства та гарантувала б збереження 

навколишнього природного середовища для існування людства в майбутньому 

та зміцнення економіки країни. 

Отож, через непросту екологічну ситуацію необхідно орієнтувати політику 

будь-якої країни на вирішення проблеми забезпечення сталого екологічного 

розвитку. При цьому треба уникати розбіжностей у соціально-економічному 

зростанні, природокористуванні та збереженні цілісності екосистем.  

Сталий розвиток (sustainable development) є запорукою вирішення 

соціально-економічних та екологічних проблем суспільства. У системі 

Людина–Природа він покликаний забезпечувати такий соціально-економічний 

прогрес суспільства, який би не порушував екологічного балансу як в окремих 

країнах, так і в біосфері загалом, а також забезпечував би потенційні потреби у 
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відновних і невідновних ресурсах майбутніх поколінь. Обґрунтовуючи 

стратегію сталого розвитку, належить враховувати позитивні й негативні 

наслідки антропогенного впливу на довкілля. 

Основою сталого розвитку мають бути невиснажливе 

природокористування та збалансованість соціального, економічного й 

культурного розвитку соціуму. А це забезпечується збереженням у кожній 

країні екологічного балансу та сприятливого для суспільства життєвого 

середовища, тобто сфери довкілля зі соціальним розвитком суспільства та його 

економічною й культурною діяльністю.  

До програми сталого розвитку невеличких населених пунктів належить 

зарахувати спеціалізовані екологічні заходи, враховуючи різноманітні наслідки 

антропогенного впливу в сільській місцевості. З метою зменшення масштабів 

розорювання ґрунтів необхідно підвищувати родючість останніх. Попри 

зазначене, нині немає жодних рекомендацій стосовно шляхів екологічної 

перебудови агросфери та формування на її основі екологозбалансованої й 

екологобезпечної структури сільського господарства. 

Виокремимо низку проблем, з якими зіштовхнулося нині світове сільське 

господарство:  

- вичерпність невідновлювальних природних ресурсів за високих темпів 

збільшення кількості населення у країнах третього світу, зумовлюючи 

зростання потреб усього людства;  

- неабияке прагнення до зростання добробуту населення усіх країн світу. 

Беззаперечним є той факт, що екологічна безпека є частиною національної 

безпеки держави. Тому, для будь-якої національної економіки пріоритетним 

завданням є підвищення рівня екологічної безпеки.  

Але, може виникати парадоксальне явище, яке полягає в досягненні 

високого рівня екологічної безпеки на основі національних пріоритетів, але 

нівелювання концепції сталого розвитку економіки, яке передбачає досягнення 

гармонізації між екологічною, економічною та соціальною складовими сталого 

розвитку. Це призводить до негативних екологічних, економічних та 
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соціальних наслідків. Тому на сучасному етапі постає питання досягнення 

такого рівня екологічної безпеки, який би відповідав принципам сталого 

розвитку економіки. 

Загальноприйнятою у світі є концепція сталого розвитку, досягти якого є 

пріоритетом для будь-якої країни. Сталий розвиток - це система 

взаємоузгоджених управлінських, економічних, соціальних, природоохоронних 

заходів, спрямованих на формування системи суспільних відносин на засадах 

довіри, партнерства, солідарності, консенсусу, етичних цінностей, безпечного 

навколишнього середовища, національних джерел духовності. В основі сталого 

розвитку лежать невід'ємні права людини на життя та повноцінний розвиток 

[3].  

Виокремлюють три складові сталого розвитку економіки: економічна,  

екологічна та соціальна. Економічна складова визначає раціональність 

використання обмежених ресурсів та рівень розвитку ресурсозберігаючих 

технологій для створення потоку сукупного доходу, який би забезпечував, 

принаймні, збереження сукупного капіталу (фізичного, природного, або 

людського), з використанням якого, цей сукупний дохід створюється. 

З точки зору екологічної складової, головним завданням сталого розвитку 

є забезпечення цілісності екосистем, підтримка їх життєздатності. Соціальна 

складова перш за все орієнтована на людський розвиток, на збереження 

стабільності громадських та культурних систем, на зменшення кількості 

конфліктів у суспільстві. Людина стає  не об'єктом, а суб'єктом розвитку, 

внаслідок того, що приймає активну участь у процесах формування 

життєдіяльності, прийнятті та реалізації рішень, контролі над їх виконанням. 

В межах концепції сталого розвитку пріоритетним завданням для всіх 

країн світу є екологічна безпека. Екологічна безпека – це одна із складових 

національної безпеки, сукупність природних, соціальних, технічних та інших 

умов, що забезпечують якість і безпеку життя та діяльності населення, що 

проживає на певній території та забезпечення стійкого стану біоценозу біотопу 

природної екосистеми [4]. 
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Здійснений аналіз продемонстрував, що екологічна безпека 

безпосередньо визначається екологічною складовою і через неї опосередковано 

впливає на соціальну та економічну складові сталого розвитку (рис. 1). 

Рисунок 1 - Взаємозв’язок екологічної безпеки та сталого розвитку економіки 

 

Рисунок 1 наглядно демонструє, що взаємозв’язок між екологічною 

безпекою та сталим розвитком економіки визначається через екологічну 

складову, яка впливає на економічну та соціальну складові. Зокрема, 

взаємозв'язок соціальної та екологічної складових приводить до необхідності 

збереження однакових прав нинішніх і майбутніх поколінь на використання 

природних ресурсів. Взаємозв'язок екологічної та економічної складових 

потребує вартісної оцінки техногенних впливів на навколишнє середовище, та 

переоцінювання вартості природних умов і ресурсів, зростання ролі природного 

капіталу. Взаємодія соціальної та економічної складових вимагає досягнення 

справедливості при розподілі матеріальних благ між людьми й надання 

цілеспрямованої допомоги незабезпеченим верствам населення. 

На основі вищезазначеного, зауважимо, що найбільш ґрунтовним 

визначенням екологічної безпеки, яке визначає її взаємозв’язок із сталим 

розвитком економіки є трактування М.Ф. Реймерса [3], який розглядає поняття 

«екологічної безпеки» під трьома кутами зору: 

1) забезпечення гарантії запобігання екологічно значимим катастрофам і 

аваріям унаслідок сукупності дій, станів і процесів, які прямо або 

опосередковано не призводять до цих подій; 

ЕКОЛОГІЧНА 
БЕЗПЕКА 

Економічна 
складова 

Соціальна 
складова 

Екологічна складова 



238 

2) ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов 

завданням збереження здоров’я населення і забезпечення тривалого й 

стабільного соціально-економічного розвитку; 

3) комплекс станів, явищ і дій, які забезпечують екологічний баланс на 

Землі й у будь-яких її регіонах на рівні, до якого фізично, економічно, 

технологічно й політично готове людство. 

Це визначення найбільш повно відображає усі аспекти життєдіяльності 

суспільства. 

Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова 

сталого економічного та соціального розвитку країни. З цією метою Україна 

здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження 

безпечного для існування живої та неживої природи, довкілля, захисту життя та 

здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням 

довкілля, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, 

раціональне використання і відтворення природних ресурсів.  

Чинне законодавство визначає правові, економічні та соціальні основи 

організації охорони довкілля в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. 

Завданням законодавства про охорону довкілля є регулювання відносин у 

галузі охорони, використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки, запобігання та ліквідації негативного впливу 

господарської та іншої діяльності на довкілля, збереження природних ресурсів, 

генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних 

комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-

культурною спадщиною. 

Таким чином: сталий розвиток, що забезпечується системою екологічної 

безпеки - це система взаємоузгоджених управлінських, економічних, 

соціальних, природоохоронних заходів, спрямованих на формування системи 

суспільних відносин на засадах довіри, партнерства, солідарності, консенсусу, 

етичних цінностей, безпечного навколишнього середовища, національних 

джерел духовності.  
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В основі сталого розвитку та створення умов екологічної безпеки лежать 

невід'ємні права людини на життя та повноцінний розвиток. Пріоритетним 

напрямом сталого розвитку є оптимізація життєдіяльності людства в умовах 

безпечного природного середовища і гармонійних відносин як усередині 

суспільства, так і між окремими спільнотами. 
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У статі висвітлені основні аспекти медичної галузі в Україні. Проаналізовано 

положення основного стратегічного документу України в частині 

реформування системи охорони здоров’я. Здійснено огляд основних 

нормативно-правових актів, які прийняті в рамках реформування медичної 

галузі. Визначено проблеми у сфері збереження охорони здоров’я населення, які 

потребують першочергового вирішення, оскільки становлять реальну загрозу 

національній безпеці держави. Подано пропозиції щодо удосконалення розробки 

стратегічних документів та окреслено напрями подальшого реформування 

системи охорони здоров’я. 
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Сучасний етап розвитку України характеризується політичною та 

суспільно-економічною нестабільністю, що негативно впливає на хід 

проведення реформ і на забезпечення основних прав і свобод людини. Серед 

останніх вагоме місце займає право людини і громадянина на охорону здоров’я 

та медичне обслуговування. Задля успішної реалізації цього права охорону 

здоров’я визнано однією з пріоритетних галузей, про що свідчить низка 

нормативно-правових актів, прийнятих в Україні останнім часом. Проте, 

незважаючи на чисельні заходи, які проводяться в рамках реформування 

охорони здоров’я, якість і доступність медичних послуг населенню 

залишається низькою. Стан здоров’я українців сьогодні оцінюється як 

незадовільний, що пов’язано з високим рівнем загальної смертності (13,9 на 

1000 населення), який неухильно зростає. [1] 
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Усе викладене актуалізує питання реформування охорони здоров’я, 

ставлячи перед науковцями і практиками нові завдання. Дослідженнями 

проблематики реформування охорони здоров’я, що є одним із чинників для 

забезпечення сталого розвитку держави приділяли увагу українські та зарубіжні 

вчені, серед яких: З. Гладун, В. Лехан, З. Лободіна, В. Рудий, О. Солдатенко, та 

ін. Віддаючи належне проведеним дослідженням і зважаючи на реалії 

сьогодення, які не відповідають задекларованій стратегії розвитку соціальної 

держави, доцільно більше уваги приділити дослідженню процесу реформування 

медичної галузі України в контексті сталого розвитку. Адже «важливим 

чинником забезпечення економічного і соціального розвитку країни і однією з 

найважливіших функцій держави є збереження і розвиток здоров’я населення» 

[6]. 

Метою статті є аналіз реалізації заходів щодо реформування системи 

охорони здоров’я та виокремлення основних проблем у медичній галузі та 

окреслення напрямів їх вирішення. 

Про необхідність реформування системи охорони здоров’я в Україні 

почали говорити практично відразу після проголошення незалежності. Проте, 

на думку багатьох фахівців, за період з 1991 року система надання медичних 

послуг населенню, а також організаційний та фінансовий механізми 

функціонування медичних закладів не зазнали якісних змін та вдосконалення. 

Попри окремі новації, які впроваджувалися у цій сфері, модель охорони 

здоров’я, побудована ще за радянських часів, збереглася у майже незмінному 

вигляді. 

Щоб зрозуміти природу такого консерватизму в медичній галузі, слід 

зробити невеликий екскурс в історію розвитку та формування системи охорони 

здоров’я в нашій країні. Протягом тривалого періоду, починаючи із середини 

ХІХ століття і до 1930-х років, функціонувала модель, що базувалася на міцній 

первинній ланці та потужній високоспеціалізованій допомозі. Інститут 

земського лікаря давав можливість здійснювати лікування багатьох 

захворювань безпосередньо в місцях проживання населення, адже цей лікар мав 
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досить високу кваліфікацію й забезпечував надання не тільки терапевтичної 

допомоги, але й значний комплекс хірургічних (обробка травм, фіксація 

переломів, лікування панарицій тощо), стоматологічних, акушерсько-

гінекологічних та інших процедур. На третинному високоспеціалізованому 

рівні існували потужні університетські клініки, де передові наукові 

дослідження поєднувалися з медичною практикою.  

Водночас, попри переміщення головного осередку надання медичної 

допомоги на вторинний рівень, первинна ланка продовжувала відігравати 

істотну роль в обслуговуванні громадян. Мова йде про фельдшерсько-

акушерські пункти у сільській місцевості та пункти невідкладної допомоги при 

поліклініках. Проте з часом дільничний терапевт перебрав на себе функцію 

обслуговування нескладних захворювань на зразок ГРЗ, видачі лікарняних та 

направлень до районної лікарні в разі ускладнення захворювання або випадків, 

що потребують стаціонарного лікування. 

Така модель мала низку позитивних аспектів, які давали змогу забезпечити 

належний рівень медичного обслуговування, а саме:  

- Рівень оплати праці медичних працівників був вищим за теперішній; 

медичний працівник отримував більше, ніж працівник банку, держстраху, 

торгівлі та побуту, місцевої, легкої та харчової промисловості;  

- На вторинному рівні було забезпечено чітке дотримання затверджених 

протоколів, а отже – дисципліну в системі лікування хворих;  

- Дільничні лікарі значною мірою виконували функцію сімейних лікарів: 

вони працювали на дільниці протягом тривалого часу і володіли детальною 

інформацією про своїх пацієнтів;  

- Існувала система спеціалізації закладів охорони здоров’я на вторинному 

рівні, зокрема, диспансерна система. Почалося створення спеціалізованих 

лікарень інтенсивної (швидкої) допомоги;  

- Функціонувала широка мережа реабілітаційної допомоги, зокрема, 

розгалужена система санаторіїв, почала розвиватися система денних 

стаціонарів; 
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- Ліки відпускалися здебільшого за рецептами, що забезпечувало 

відповідальність лікаря та відповідність лікування протоколам. 

Втім, така модель не мала на меті кінцевого якісного результату — 

одужання хворих. Роботу медичних закладів та їх персоналу оцінювали не за 

рівнем досягнення результатів лікування, а за кількістю відвідувань, ліжкоднів, 

кваліфікацією медичних працівників. Це призводило до низької зацікавленості 

закладів та лікарів у ефективності лікування пацієнтів. 

У січні 2016 року було презентовано нову Концепцію реформи 

фінансування системи охорони здоров’я, а в листопаді того ж року її було 

затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1013-р [9]. 

Наразі головним завданням є не просто вкотре згадати у черговому 

стратегічному документі напрями, які не викликають суперечок. Важливо 

також розробити механізм реального здійснення цих кроків у практиці 

медичної галузі [8]. 

Реформаторські перетворення у напрямку автономізації вже входять у 

свою завершальну стадію. На початку 2015 року, ще до публікації Концепції, до 

парламенту було подано відповідний законопроект [10], який передбачав зміну 

статусу закладів охорони здоров’я. Законопроект готувала команда тодішнього 

міністра охорони здоров’я Олександра Квіташвілі, тож він певною мірою 

враховував грузинський досвід реформування медицини. Зокрема, у початкових 

проектах передбачалися дуже широкі межі автономії закладів — аж до набуття 

статусу господарських товариств. Але відповідний комітет Верховної ради 

дещо охолодив ентузіазм реформаторів. Так, відповідно до прийнятого у 2017 

році Закону України № 2002-VIII [11], який ще називають «законом про 

автономізацію закладів охорони здоров’я», медичні заклади комунальної 

власності можуть отримати тільки статус комунальних некомерційних 

підприємств, а заклади державної власності — казенних підприємств. 

Безумовно, законодавче закріплення нових організаційно-правових форм 

дасть медичним закладам змогу стати повноцінними суб’єктами 

господарювання, розпоряджатися заробленими доходами, самостійно 
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вирішувати питання штату й матеріального стимулювання. Але не слід 

недооцінювати низку чинників, які можуть гальмувати запровадження реформи 

в цьому напрямку.  

У 2018 році почався масовий перехід медичних закладів у статус 

комунальних підприємств. Стимул до цього зрозумілий: у медичного закладу, 

що не змінив статусу, можуть виникнути проблеми з укладенням договору про 

закупівлю послуг із новим розпорядником бюджетних коштів — Національною 

службою здоров’я. На цьому етапі стала очевидною недостатня готовність 

багатьох закладів до роботи в новому статусі, оскільки функціонування 

повноцінного суб’єкта господарювання передбачає самофінансування і вимагає 

створення відповідної інфраструктури: бухгалтерії, господарських служб, 

планово-фінансових підрозділів тощо. Виникла перешкода: відсутність джерел 

коштів на дані витрати та досвід такого менеджменту в провінційних лікарнях і 

поліклініках. З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що напрямок 

реформування обрано правильно, але для його ефективної реалізації потрібно 

буде усунути ще чимало перешкод. 

Ще один практично впроваджений напрям реформування — створення 

єдиного національного замовника медичних послуг, а саме – Національної 

служби здоров’я (НСЗ), яка протягом 2018 року отримала Положення [12],  

керівництво, приміщення, і навіть перші кошти на фінансування первинної 

ланки. 

Одним із аргументів на користь окремого від МОЗ органу було те, що 

лікувальні установи мають бути незалежними від свого міністерства. Але наразі 

ситуація кардинально змінилася. Після ухвалення Закону № 2002-VIII 2017 

року щодо автономізації закладів охорони здоров’я, медичні установи стають 

практично повністю незалежними від відомства. Жодної залежності від МОЗ не 

відчуває й приватна медицина, обсяги якої щороку суттєво зростають. Тому цей 

аргумент не є достатньо вагомим. 

Навряд чи можна всерйоз сприймати й той аргумент, що незалежність від 

МОЗ забезпечить чесність, прозорість і відсутність корупції під час розподілу 
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бюджетних коштів. Сума в еквіваленті понад 2 млрд доларів, якою 

розпоряджатиметься цей орган, може зацікавити багатьох, незалежно від 

статусу відомства, яке розподіляє кошти. Втім, новий виконавчий орган 

створено, Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» № 2186-VIII від 2018 року[15]  забезпечив 

громадський контроль, а час покаже, наскільки ефективно ця установа 

працюватиме в незалежному статусі. Проте, вищезгадане Положення про 

Національну службу здоров’я України містить низку питань, які 

потребуватимуть узгодження з МОЗ. 

Два наступні напрями реформування, а саме, впровадження державного 

гарантованого пакета медичної допомоги та принципу «гроші ходять за 

пацієнтом» — тісно пов’язані між собою та найскладніше підлягають 

практичній реалізації. Перейдімо до самої системи фінансування, яка 

передбачає оплату за конкретно надані послуги згідно із принципом «гроші 

ходять за пацієнтом». На першому етапі перетворення мають розпочинатися з 

первинного рівня відповідно до відомої у світовій системі охорони здоров’я 

моделі: встановлення нормативів витрат на одного жителя (подушних, 

капітаційних). Кожен житель підписує договір із лікарем первинної ланки; 

загальна сума фінансування визначається залежно від прикріпленого таким 

чином контингенту шляхом множення кількості прикріплених на норматив. 

Безумовно, здійснені кроки є позитивним проміжним результатом 

реформування сфери охорони здоров’я. Однак говорити, що реформа первинної 

ланки близька до завершення, ще зарано. Процес підписання декларацій 

показав, що майже на 100 відсотків ці угоди укладаються із тими жителями, які 

й раніше були адміністративно закріплені за цими самими районними 

терапевтами. Право щодо вибору сімейного лікаря додатково отримали особи, 

офіційно не зареєстровані в органах місцевого самоврядування, які раніше не 

могли прикріпитися до поліклініки через відсутність реєстрації. 

Залишається також багато відкритих питань щодо надання на первинному 

рівні таких послуг як діагностика, денний стаціонар, невідкладна допомога, 
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догляд за паліативними та тяжкими хворими. Незрозуміло, як організувати 

роботу за цими напрямами та чи можна прив’язати ці види обслуговування до 

капітаційних нормативів. Адже є небезпека свідомої зацікавленості в передачі 

цих функцій із закладу первинного рівня до лікарень, з метою отримання 

більше коштів на матеріальне стимулювання сімейних лікарів. 

Тож можна констатувати, що реформа первинної допомоги лише почалася 

й виявила ті проблеми, які потребують розв’язання. Отже, перші результати 

реформи свідчать про те, що успіхи лише попереду. 

Кінцева мета реформування національної системи охорони здоров’я – 

збільшення тривалості життя українців. Концепція реформування медичної 

галузі на найближчі три роки передбачає механізм оплати медичних послуг за 

принципом «гроші йдуть за пацієнтом», доступність ліків та увагу 

громадському здоров'ю. Перспективи подальших досліджень убачаються в 

пошуку та обґрунтуванні шляхів залучення додаткових коштів із власних 

джерел держави для більш ефективного функціонування системи охорони 

здоров’я. 
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СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У статті досліджено питання формування кадрової політики підприємства 

та важелів впливу на її ефективність, розглянуто поняття кадрової політики 

і чинники, які впливають на її вироблення. Проаналізовано складові кадрової 

політики та етапи її формування. Визначено основний напрям у роботі з 

персоналом підприємства для підготовки високопрофесійних працівників, які б 

сприяли розвитку підприємства.  
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Становлення ринкової економіки України безпосередньо пов’язано з 

ефективністю розвитку підприємств усіх форм власності. Промисловість 

значною мірою обумовлює соціально-економічний стан країни та визначає 

рівень її економічного розвитку. У зв’язку з цим постають завдання 

забезпечення промислових підприємств кваліфікованим персоналом. 

Кадрова політика підприємства останнім часом висвітлювалась у працях 

таких науковців, як Л. В. Балабанова, О. В. Крушеницька, О. Є. Кузмін,                

О. Г. Мельник Д. П. Мельничук, Г. В. Осовська, Ю. І. Палеха,                

Л. Б. Пошелюжна, О. І. Синицька, В. Ю. Самуляк, О. В. Сардак, Р. В. Фещур,          

А. Д. Чикуркова та ін.  

Мета статті – проведення аналізу кадрової політики, зокрема важелів 

впливу на її ефективність, а також механізмів та інструментів реалізації.  

В умовах ринкової економіки одним із вирішальних чинників ефективності 

та конкурентоспроможності підприємства є забезпечення. 

високої якості кадрового потенціалу. На основі проведення виваженої 

кадрової політики досягається відповідність персоналу підприємства його 

виробничим потребам. Існують різні точки зору щодо визначення поняття 

«кадрова політика». Наприклад, Крушельницька О. В. і Мельничук Д. П. 

вважають, що «кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм 

організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та 

використання персоналу, створення оптимальних умов праці, його мотивації і 

стимулювання» [1, с. 42]. Маслов Є. В. визначає кадрову політику як «головний 

напрям у роботі з кадрами, набір основних принципів, що реалізуються 

кадровою службою підприємства» [2, с. 51]. На думку Стец В. А., Стец І. І. та 

Костючик М. Ю., «кадрова політика підприємства – це цілісна кадрова 

стратегія, яка об’єднує різні форми кадрової роботи, стилі її проведення в 

організації і плани використання робочої сили» [3, с. 124]. Таким чином, 

кадрова політика підприємства – це сукупність принципів, методів, форм, 
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заходів і процедур із формування, відтворення, вдосконалення та використання 

персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивації та стимулювання. 

Суб’єктом кадрової політики виступає керівництво підприємства у взаємодії з 

іншими підрозділами. Кадрова політика визначає основний напрям у роботі з 

персоналом підприємства для створення високопрофесійних працівників, які б 

сприяли розвитку підприємства. Основними складовими кадрової політики є: 

політика набору, відбору і розстановки кадрів; політика профорієнтації, 

адаптації та підвищення кваліфікації кадрів; політика зайнятості; політика 

управління службовим зростанням; політика стимулювання; соціальна політика 

[4]. Кадрова політика підприємства повинна бути розрахована на тривалий 

термін і мати чітку спрямованість на розвиток людських ресурсів, 

вдосконалення кадрів, певну перспективу економічного, політичного та 

культурного росту суспільства. Мета кадрової політики полягає в забезпеченні 

оптимального балансу між потребами підприємства, вимогами чинного 

законодавства, станом ринку праці та процесів комплектування, збереження і 

розвитку персоналу. На підприємствах розробляються концепції управління 

персоналом, які передбачають нові вимоги до майбутніх менеджерів із 

персоналу, а саме: цілеспрямованість, масштабність, комунікабельність, 

здатність аналізувати та вирішувати комплексні проблеми, синтезувати 

рішення в умовах невизначеності й обмеженості інформації та ін. Зарубіжні 

спеціалісти вважають, що на формування кадрової політики впливають 

чинники двох типів – зовнішні та внутрішні.Тому, при виборі кадрової 

політики потрібно враховувати фактори, властиві як зовнішньому, так і 

внутрішньому середовищу підприємства. На основі аналізу кадрової політики 

підприємств учені визначили її типи та класифікували їх за певними 

напрямами.  

Перший напрям пов’язаний із рівнем усвідомленості тих правил і норм, які 

є підґрунтям кадрових заходів та безпосереднього впливу управлінського 

апарату на кадрову ситуацію на підприємстві. За цим напрямом виділяють такі 

типи кадрової політики: 
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1. Пасивна кадрова політика. Керівництво підприємства за подібної 

кадрової політики працює в режимі екстреного реагування на конфліктні 

ситуації, які намагається усунути будь-якими засобами, найчастіше не 

намагаючись зрозуміти причини і можливі наслідки. 

2.Реактивна кадрова політика. За такої політики керівництво підприємства 

здійснює контроль за симптомами негативного стану в роботі з персоналом, 

причинами і ситуацією розвитку кризи: виникнення конфліктних ситуацій, 

відсутність достатньо кваліфікованої робочої сили для вирішення завдань, брак 

мотивації до високопродуктивної праці. 

3.Превентивна кадрова політика. Кадрова служба підприємств має не 

тільки засоби діагностики персоналу, а й прогнозування кадрової ситуації на 

середньостроковий період. У програмах розвитку підприємства передбачаються 

короткострокові та середньострокові прогнози потреб у кадрах, а також 

стратегічні завдання з розвитку персоналу.  

4.Активна кадрова політика.Керівництво має не тільки прогнози, а й 

засоби впливу на ситуацію, а кадрова служба розробляє антикризові кадрові 

програми, проводить постійний моніторинг ситуації і корегує виконання 

програм відповідно до параметрів зовнішньої та внутрішньої ситуації                

[5, с. 109]. 

Існують два різновиди активної кадрової політики – раціональна й 

авантюристична. За раціональної кадрової політики керівництво підприємства 

має якісні характеристики, а також обґрунтований прогноз розвитку ситуації і 

засоби впливу на неї. Кадрова служба підприємства володіє можливостями 

прогнозування кадрової ситуації на середньостроковий та довгостроковий 

періоди. За авантюристичної кадрової політики керівництво підприємства не 

має програми обґрунтованого розвитку кризової ситуації, але впливає на неї 

доступними методами [1].  

Другий напрям пов’язаний із визначенням ступеня відкритості до 

зовнішнього середовища та орієнтований на власний або залучений персонал. 

За цим напрямом виділяють два типи кадрової політики – відкриту і закриту. 
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Відкрита кадрова політика характеризується тим, що підприємство прозоре для 

співробітників на будь-якому рівні при прийнятті на роботу як на низову, так і 

на керівну посади. Прийняття на роботу спеціалістів високої кваліфікації 

проводиться на основі конкурсного відбору. Цей тип кадрової політики 

притаманний підприємствам, які ведуть конкурентну політику, зорієнтовану на 

швидке зростання обсягів виробництва та завоювання передових позицій на 

зовнішньому ринку [6]. 

Закрита кадрова політика ґрунтується на принципі просування на вищі 

посади тільки «своїх» працівників. Цей тип кадрової політики застосовується в 

умовах дефіциту кадрових ресурсів. Процес формування кадрової політики на 

підприємстві проходить ряд етапів, які ми узагальнили та представили у 

вигляді табл. Формування кадрової політики в нашій країні здійснюється на 

основі Декларації прав людини, Конституції України, Цивільного кодексу 

України, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових 

актів. Кадрова політика розробляється вищим керівництвом підприємства і 

кадровими службами. Кадрова політика є складовою стратегічно орієнтованої 

політики підприємства, що визначає характер взаємовідносин керівництва з 

персоналом. Елементи кадрової політики наведено на рис. 3. Історично відомі 

три типи влади в суспільстві, які виникли кілька тисячоліть тому й дійшли до 

нашого часу через досвід народів та особистостей. Охлократія – буквально 

влада натовпу, яка характеризується відсутністю чіткого підпорядкування 

громадян нормам моралі та права, і суспільна поведінка яких визначається на 

стихійних зборах, мітингах, демонстраціях. Цей вид влади виник у період 

розпаду первісного ладу та пройшов всі історичні епохи. Автократія – 

необмежена влада однієї особи. Вона виникла в умовах первісного ладу, а її 

«золотий час» припав на рабовласницький та феодальний лад. Залежно від 

форми і міри примусу народу виділяють такі модифікації автократії: тиранія, 

диктатура, монархія. Автократія доцільна тоді, коли проводиться принципово 

нова політика в суспільстві чи на підприємстві, необхідно подолати опір 

«натовпу» і старих традицій та підпорядкувати її основній меті нового лідера. 
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Якщо лідер держави, суспільства, підприємства прогресивний, розумний, то 

автократія – єдиний спосіб швидкого введення новацій та вирішення 

поставлених завдань. Демократія передбачає «владу народу» на основі 

самоврядування. Демократичний принцип організації держави відомий від 

часів стародавньої Греції. Демократія дозволяє використовувати внутрішній 

потенціал людини, перейти від методів примусу до методів переконань. 

Розвиток демократії можливий за умов використання в управлінні професійних 

менеджерів, вибору керівника трудовим колективом, розвитку самоуправління. 

Демократія базується на принципах самоврядування, виборності керівників, 

зміни органів влади, підпорядкованості меншості більшості. Сучасний етап 

розвитку України характеризується переходом від автократії до демократії, з 

проявом охлократії. Значною мірою кадрова політика залежить від стилю 

керівництва, який сформувався у взаємовідносинах керівництва з персоналом. 

Очевидно, що у кожного керівника складаються певні стереотипи управлінської 

діяльності, які називають стилем керівництва. На стиль керівництва суттєво 

впливає тип влади в суспільстві.  

Найбільш повно можливо використовувати творчий потенціал людини в 

демократичному середовищі, оскільки тут велика увага приділяється кожному 

працівнику, створюються умови для його творчої роботи, що значно підвищує 

ефективність діяльності підприємства. Кожне сучасне підприємство повинно 

мати свою ідеологію. Наше історичне минуле спричинило негативне ставлення 

до терміну «ідеологія». Тому нині використовують більш нейтральні терміни, 

наприклад «філософія підприємства» або «кредо». Філософія (кредо) 

підприємства – це сукупність моральних та адміністративних норм і правил 

взаємовідносин персоналу, підпорядкованих досягненню стратегічної мети 

підприємства. Філософія підприємства має такі складові: цілі і завдання 

підприємства, ділові, моральні якості персоналу; умови праці, робоче місце, 

оплата й оцінка праці; соціальні цінності та соціальні гарантії [1]. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку працівників і службовців є важливим 

нормативним документом, що регламентує найм та звільнення працівників, 
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робочий час, порядок вирішення трудових спорів. Це внутрішній нормативний 

документ, який повинен відповідати Кодексу законів про працю України і 

Типовим правилам та враховувати специфіку підприємства [1]. Укладання і 

виконання колективного договору на підприємстві регулюються Кодексом 

законів про працю України та Законом України «Про колективні договори й 

угоди» [9]. Згідно із Конвенцією МОП № 98, колективний договір – це будь-яка 

письмова угода про умови праці та найму, яка укладається, з одного боку, 

підприємцем, групою підприємців або однією чи декількома організаціями 

підприємців, а з другого боку, однією або декількома представницькими 

організаціями трудящих або, за відсутності таких організацій, представниками 

самих трудящих, які належним чином обрані й уповноважені відповідно до 

законодавства країни. Відповідно до ст. ст. 11, 12 КЗпП, колективний договір 

укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 

власності та господарювання, які використовують найману працю і мають 

права юридичної особи, між власником або уповноваженим ним органом 

(особою), з однієї сторони, і первинними профспілковими організаціями, які 

діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності – представниками, 

вільно обраними на загальних зборах найманих робітників або уповноважених 

ними органів, з другої сторони [10]. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про 

колективні договори й угоди», зміст колективного договору – це узгоджені 

сторонами в межах їх компетенції умови, що регулюють соціально-трудові 

відносини на підприємстві [9]. Ці умови наведені на рис. 5. Інформаційні умови 

містять норми централізованого законодавства, а також колективних угод 

більш високого рівня – Генеральної, галузевої, регіональної угод. Такі умови, 

що перенесені до колективного договору підприємства, забезпечують цілісність 

змісту з конкретного питання. Нормативні умови колективного договору 

складаються з норм права, встановлених сторонами в межах їх компетенції, які 

поширюються на персонал підприємства та діють протягом усього терміну, на 

який укладається колективний договір. Зобов’язальні умови колективного 

договору – це конкретні зобов’язання сторін із зазначенням термінів їх 
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виконання і суб’єктів-виконавців, відповідальних за їх виконання, діють до їх 

виконання та завершуються виконанням. Законом України «Про колективні 

договори і угоди» передбачено орієнтовний перелік питань, що мають 

рекомендаційний характер, згідно з яким до договору можуть бути внесені 

взаємні зобов’язання сторін. Організаційні умови пов’язані із регламентацією 

порядку укладання, зміни та припинення дії колективного договору. 

Колективний договір може передбачати додаткові, порівняно із чинним 

законодавством, гарантії. Колективний договір набирає чинності від дня його 

підписання представниками сторін або від дня, зазначеного в ньому, і діє 

протягом встановленого терміну. Положення колективного договору 

поширюються на весь персонал підприємства, незалежно від того, чи є він 

членом профспілки, і є обов’язковим для виконання як для власника або 

уповноваженого ним органу, так і для персоналу підприємства. Після 

закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до моменту, коли 

сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний договір, якщо інше не 

передбачено договором. Якщо підприємство було реорганізовано, колективний 

договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може 

бути переглянутий за згодою сторін. Реалізація кадрової політики залежить від 

оперативності у сфері управління персоналом. Вирішення термінових 

повсякденних питань не повинно суперечити стратегічним цілям підприємства. 

Усі питання управління персоналом мають бути узгоджені у часі та просторі й 

застосовуватись одночасно. Досвід інших держав показує, що в сучасних 

умовах особливе значення має кожен працівник, зростає вплив якості його 

праці на кінцеві результати підприємства. З огляду на це забезпечення 

підприємства професійним персоналом, який відповідає його вимогам, є одним 

із найважливіших завдань кадрової політики. Це завдання неможливо 

реалізувати без відповідного морального і матеріального стимулювання та 

соціальних гарантій, які повинні бути основними аспектами кадрової політики 

підприємства.  
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Отже, кадрова політика буде ефективною лише тоді, коли персонал 

підприємства, максимально використовуючи свій потенціал, виконає 

поставлені перед ним завдання. На жаль, на ринку праці вивільняються 

спеціалісти в одних галузях праці, тоді як в інших галузях їх не вистачає; 

постійно відбувається старіння робочої сили; зростає кількість працівників, які 

здобули освіту багато років тому і компетенція яких не відповідає новим 

вимогам передових технологій. Підготовка кваліфікованого персоналу, що 

відповідає сучасним стандартам, можлива в разі забезпечення зв’язку ринку 

праці з освітніми закладами та впровадження комплексного підходу до 

визначення кваліфікації персоналу. Управління персоналом є найважливішим 

аспектом у діяльності підприємства, тому постійне проведення аналізу 

діяльності персоналу, розробка гнучких схем мотивації праці, моніторинг 

ринку праці, обґрунтоване прийняття управлінських рішень – це важливі 

напрями проведення ефективної кадрової політики.  
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закoнoдавства прo судoве адмiнiстрування з мiжнарoдними стандартами. 

Запрoпoнoванo шляхи вдoскoналення iнституту судoвoгo адмiнiстрування на 

нацioнальнoму рiвнi з урахуванням зауважень i рекoмендацiй мiжнарoдних 

експертiв. 

Ключoвi слoва: судoве адмiнiстрування, судoве управлiння, гармoнiзацiя 

закoнoдавства, мiжнарoднi стандарти. 

Державна влада в Українi здiйснюється на засадах її пoдiлу на 

закoнoдавчу, викoнавчу та судoву, тoму найбiльш дoцiльнo i змiстoвнo 

визначати судoве адмiнiстрування як рiзнoвид сoцiальнoгo управлiння. 

Сoцiальнi системи управлiння вiдзначаються найскладнiшoю, iєрархiчнo 

oрганiзoванoю структурoю управлiння. Сoцiальне керування пoєднує в сoбi 

oзнаки державнoгo управлiння i самoуправлiння та включає дiяльнiсть з 

oрганiзацiйнoгo управлiння судами, oрганiзацiйнoгo забезпечення 

функцioнування судiв вiдпoвiднo дo Кoнституцiї i закoнiв України. Iнакше 

кажучи, судoве адмiнiстрування - це oрганiзацiя та кooрдинацiя рoбoти суду.  
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Належне функцioнування системи oрганiв судoвoї влади в Українi 

забезпечується iснуванням специфiчних принципiв їх oрганiзацiї та дiяльнoстi. 

Паралельнo iз вiднoсинами, якi пoв’язанi з вiдправленням правoсуддя, iснують 

й iншi вiднoсини, якi реалiзуються в результатi управлiнськoї, кадрoвoї 

дiяльнoстi, забезпечення внутрiшньoї oрганiзацiйнoї структури тoщo. 

Дiяльнiсть щoдo належнoї oрганiзацiї рoбoти суду, а такoж здiйснення 

ефективних адмiнiстративних функцiй, мають важливе значення для 

вдoскoналення вiтчизнянoї системи правoсуддя, пiдвищення її ефективнoстi, 

прoзoрoстi та дoступнoстi. 

Питання, присвяченi теoретичним та практичним прoблемам здiйснення 

адмiнiстративних пoвнoважень в судoвiй системi України, дoслiджували у 

наукoвих працях такі вчені, як Гаврилюк О. та  Катеринчук Л. [1], 

Дудченкo O.[2], Обрусна С. [4], Скомороха Л. [6], Стрижак А. [7], Чигир П. [9], 

та iнші наукoвцi. 

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування теoретикo-правoвих засад 

судoвoгo адмiнiстрування. 

Дудченко О.Ю. зазначає, що судoве адмiнiстрування – це рiзнoвид 

сoцiальнoгo управлiння, щo пoєднує в сoбi oзнаки державнoгo управлiння i 

самoуправлiння та oхoплює дiяльнiсть з oрганiзацiйнoгo управлiння судами, 

oрганiзацiйнoгo забезпечення функцioнування судiв вiдпoвiднo дo Кoнституцiї 

та закoнiв України [2]. 

На думку Стрижак А.А. гoлoвна мета судoвoгo адмiнiстрування пoлягає в 

забезпеченнi належних умoв для справедливoгo вiдправлення правoсуддя та 

винесення суддями свoєчасних, чiтких i дoбре oбґрунтoваних вирoкiв, якi є 

зрoзумiлими як для учасникiв справ, так i для ширoкoгo загалу. Дoсягнення цiєї 

мети передбачає пoслiдoвне викoнання менш масштабних завдань, кoжне з 

яких заслугoвує oкремoгo рoзгляду. Цi завдання oхoплюють:  

1) зведення дo мiнiмуму oбсягу несуддiвських (абo сутo адмiнiстративних) 

функцiй, якi викoнують суддi, шляхoм забезпечення належнoгo викoнання цих 

функцiй працiвниками апарату суду. Не менш важливим аспектoм цьoгo 
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завдання є те, щo рoбoтoю працiвникiв апарату суду мають керувати прoфесiйнi 

судoвi адмiнiстратoри (керiвники апарату), в тoй час як гoлoва суду здiйснює 

тiльки загальний нагляд за рoбoтoю адмiнiстративнoгo апарату суду, а не 

займається вирiшенням всiх управлiнських та адмiнiстративних питань 

oсoбистo;  

2) забезпечення максимальнoї дoступнoстi суду для кoристувачiв та 

вiдвiдувачiв, у тoму числi за рахунoк запрoвадження такoї мoделi, згiднo з якoю 

вiдвiдувачi суду рoзглядаються як клiєнти, якi звертаються дo суду з метoю 

oтримання неoбхiдних їм пoслуг правoсуддя;  

3) забезпечення максимальнo ефективнoї рoбoти всiх пiдрoздiлiв та служб 

судiв шляхoм реoрганiзацiї та автoматизацiї рoбoчих прoцесiв. Як ми згoдoм 

пoбачимo, крoки, спрямoванi на дoсягнення oднiєї цiлi, дуже частo наближають 

нас дo втiлення iншoї, а це oзначає, щo кумулятивний ефект вiд реалiзацiї 

всьoгo кoмплексу захoдiв мoже бути дуже значним [7]. 

Вiдпoвiднo дo мiжнарoдних стандартiв, адмiнiстрування й oрганiзацiя 

системи судiв має бути пoбудoвана в такий спoсiб, щoб уникнути абo взагалi 

виключити мoжливiсть прямoгo чи непрямoгo впливу влади чи iнших стoрiн на 

викoнання суддями свoїх функцiй. Суди мoжуть бути дoстатньo незалежнi, 

лише якщo вoни мають oкремий бюджет i адмiнiструються oрганoм, 

незалежним вiд викoнавчoї та закoнoдавчoї влади. Правoвий статусу ДСА 

України як oргану, незалежнoгo вiд викoнавчoї та закoнoдавчoї влади, щo 

належить дo системи центральних oрганiв судoвoї влади, вiд-пoвiдає 

мiжнарoдним стандартам. 

Oбрусна С. Ю. вважає, щo гoлoвну рoль у судoвoму управлiннi 

(адмiнiструваннi) вiдiграє так званий адмiнiстративний кoрпус, який на 

нацioнальнoму рiвнi представлений ДСА України, її теритoрiальними 

oрганами, якi забезпечують управлiння цiлiснoю oрганiзацiєю – системoю 

судoвoї влади; гoлoвoю суду, керiвникoм апарату суду та працiвниками апарату 

суду, якi забезпечують управлiння (адмiнiстрування) на рiвнi oкремoгo суду. 

Саме спiвпраця вищезазначених oрганiв i пoсадoвих oсiб фoрмує чiтку 

взаємoдiю суддiв i державних службoвцiв судoвoї устанoви [3]. 
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Запoрукoю ефективнoгo адмiнiстрування в  судi є злагoджена спiвпраця 

судoвих адмiнiстратoрiв, тoдi як oснoвoю ефективнoгo адмiнiстрування в судi є 

наявнiсть у судoвих адмiнiстратoрiв управлiнських знань i навичoк публiчнoї 

дiяльнoстi.  

Судoвi адмiнiстратoри насамперед мають бути беззаперечними лiдерами у 

кoлективi. Лiдер - це член групи, який дoбрoвiльнo визнає за сoбoю найбiльшу 

мiру вiдпoвiдальнoстi в дoсягненнi oснoвних цiлей устанoви, тoбтo значнo 

бiльшу, нiж тoгo вимагають фoрмальнi рoзпoрядження абo загальнoприйнятi 

нoрми. Визначальнi кoмпетенцiї судoвих адмiнiстратoрiв суду ґрунтуються на 

взаємних вiднoсинах, oб’єктивнiй кoмунiкацiї, спiльнoму управлiннi, 

делегуваннi пoвнoважень та oднакoвoму визначеннi бачення.  

Фoрмування кoнсенсусу мiж судoвими адмiнiстратoрами є ключoвoю 

умoвoю успiшнoгo i  ефективнoгo судoвoгo адмiнiстрування. Вiд їх злагoдженoї 

управлiнськoї пoлiтики залежить пoкращення функцioнування суду та  

вiдпoвiднo пiдвищення рiвня дoвiри грoмадян [9].  

Не мoжна залишити пoза увагoю i те, щo без запрoвадження iннoвацiй в 

адмiнiструваннi судiв складнo дoсягти вiдчутних результатiв у забезпеченнi 

незалежнoстi, прoфесioналiзму та вiдпoвiдальнoстi суддiв, фoрмуваннi 

збалансoванoї системи адмiнiстративних судiв.  

Саме тoму деякi з iннoвацiйних метoдiв адмiнiстрування, якi були 

рoзрoбленi на oснoвi дoсвiду iнших країн, вже застoсoвуються на практицi i у 

Вiнницькoму апеляцiйнoму адмiнiстративнoму судi. Вoни зайняли свoє мiсце 

серед таких напрямiв дiяльнoстi, як: активне втiлення прoектiв «Електрoнна 

дoступнiсть» та «Електрoнний суд», удoскoналення надання судoвo-

адмiнiстративних пoслуг, oрганiзацiя прoцесуальнoї дiяльнoстi в примiщеннi 

суду; удoскoналення oрганiзацiйнoї структури суду; рoзпoдiл пoвнoважень 

серед працiвникiв апарату суду; пoлегшення дoступу грoмадян дo правoсуддя; 

налагoдження зв’язкiв з грoмадськiстю та ЗМI тoщo [7].  

Oднiєю з характерних рис сучаснoгo i дoбре oрганiзoванoгo суду є чiткий 

рoзпoдiл функцiй мiж суддями i адмiнiстративним персoналoм, а такoж мiж 
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гoлoвoю суду i адмiнiстратoрoм суду (ця пoсада такoж мoже називатися 

«керiвник апарату суду» абo «судoвий адмiнiстратoр»). Мoва йде прo те, щo 

функцiї, якi не є суддiвськими за свoєю прирoдoю i не oбoв’язкoвo мають 

викoнуватися суддями, в максимальнo мoжливiй мiрi передаються iншим 

працiвникам суду, включаючи секретарський персoнал. За таких умoв гoлoвний 

суддя (гoлoва суду) замiсть тoгo, щoб витрачати бiльшiсть свoгo часу на 

вирiшення адмiнiстративних та управлiнських питань, делегує oснoвну частину 

вiдпoвiдних адмiнiстративних функцiй керiвнику апарату суду, який фактичнo 

стає партнерoм гoлoви суду [6]. 

Прoграма «Стратегiї рефoрмування судoустрoю, судoчинства та сумiжних 

правoвих iнститутiв»  залучає вiтчизняних та мiжнарoдних експертiв для 

здiйснення аналiзу й вдoскoналення механiзмiв фoрмування судoвих бюджетiв, 

фiнансoвoгo менеджменту, внутрiшньoгo кoнтрoлю та зoвнiшньoгo аудиту. 

Налагoдженi й узгoдженi механiзми та прoцедури, якi вiдпoвiдають 

українськoму закoнoдавству i ґрунтуються на кращих мiжнарoдних практиках, 

сприятимуть ефективнiшoму функцioнуванню судoвoї системи [8]. 

Задля пiдвищення прoфесiйнoї пiдгoтoвки суддiв та працiвникiв апаратiв 

судiв прoграма прoвoдить захoди iз запрoвадження iнтерактивних та 

iннoвацiйних метoдiв навчання, сприяє фoрмуванню кoманди викладачiв, 

навчених сучасним метoдикам викладання. Прoграма такoж спiвпрацює з 

Нацioнальнoю шкoлoю суддiв України та Державнoю судoвoю адмiнiстрацiєю 

України у рoзрoбцi та oнoвленнi навчальних прoграм для oсвiти суддiв, 

кандидатiв на пoсади суддiв, працiвникiв апаратiв судiв з питань суддiвськoї 

етики, написання судoвих рiшень, кoмунiкацiї, лiдерства, менеджменту тoщo. 

Адже дoбра пiдгoтoвка суддi – це якiснi судoвi рiшення, ухваленi iз 

дoтриманням принципу верхoвенства права на захист i пoнoвлення пoрушених 

прав грoмадян. 

Oкрiм тoгo, прoграма сприяє прoведенню захoдiв з метoю пoширення та 

викoристання альтернативних спoсoбiв вирiшення спoрiв, включнo з медiацiєю. 

Запрoвадження та ширoке застoсування таких спoсoбiв не тiльки сприятиме 
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зменшенню завантаженoстi суддiв та скoрoченню термiнiв вирiшення спoрiв, 

але й надасть мoжливiсть стoрoнам oбирати мiж традицiйним судoвим 

рoзглядoм та альтернативним врегулюванням кoнфлiкту. Прoграма дoкладає 

зусиль, аби вiдпoвiднo дo кращих мiжнарoдних практик змiцнити нoрмативну 

базу для пoширення медiацiї та iнших прoцедур альтернативних 

спoсoбiв вирiшення спoрiв, а такoж сприяє рoзвитку прoфесiйних асoцiацiй, якi 

мoжуть забезпечити їх впрoвадження [8]. 

Прoграма спрямoвує зусилля на пiдвищення ефективнoстi викoнання 

судoвих рiшень, зoкрема через аналiз й пoкращення вiдпoвiднoї нoрмативнoї 

бази та прoцесуальних вимoг. Адже ефективне та вчасне викoнання судoвих 

рiшень є ключoвим чинникoм забезпечення тoгo, щo правoсуддя вiдбулoся, а 

такoж змiцнення дoвiри грoмадян дo судoвoї влади. Невикoнанi судoвi рiшення 

нiвелюють успiшну рoбoту всiєї судoвoї системи, а систематичне не викoнання 

рiшень Єврoпейськoгo суду з прав людини завдає шкoди автoритету держави 

[1]. 

Oтже, серед важливих напрямiв рефoрмування управлiння в судi слiд 

назвати вдoскoналення управлiння персoналoм апарату суду, вирiшення 

прoблем oрганiзацiї забезпечення судoвoгo прoцесу, кoмплексне удoскoналення 

нoрмативнo-правoвoгo забезпечення прoцесi в управлiння в судi, щo у 

сукупнoстi фoрмуватиме пiдстави для реалiзацiї сучаснoгo ключoвoгo вектoру 

рефoрмування судoвoї системи вiдпoвiднo дo вимoг єврoiнтеграцiйнoї 

парадигми, зoкрема сприятиме забезпеченню дoступнoстi правoсуддя. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ОТГ - ЗАПОРУКА 

УСПІХУ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

У статті розглянуті теоретичні аспекти про формування людського капіталу 

в ОТГ. Досліджено основні проблеми, роль, формування та використання 

людського капіталу в ОТГ. Проаналізовано теорії людського капіталу та 

дискусійних питань щодо включення людини як складової людського капіталу 

дозволив відокремити вроджені здібності та здоров’я людини і здобуті знання, 

навички та досвід. 

Ключові слова: людський капітал, ОТГ, децентралізація, успішна реформа, 

економічний розвиток.  

На сьогодні стан людського капіталу в ОТГ є досить сумним: при 

формуванні людського капіталу не менш важливою проблемою є старіння 

кадрів та їх нестача, особливо на рівні місцевої громади, зокрема педагогічних 

та медичних. Все це призвело до гострої потреби у кваліфікованих кадрах.  
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Актуальність досліджень щодо методів та концепцій розвитку людського 

капіталу обумовлена загальними закономірностями розвитку суспільства та 

економіки, розумінням того, що активізація потенціалу людини є одним з 

ефективних способів досягнення високого економічного розвитку країни, 

території, галузі, підприємства, окремих фахівців. Епоха економіки знань 

диктує нові правила щодо розвитку особистостей, лідерів, розвитку умов для 

одержання освіти, підтримки якісного рівня кваліфікації, набуття нових 

навичок та досвіду як для окремих фахівців, так і для підприємств, громад, 

інституцій. 

Серед наукових праць, що містять результати досліджень людського 

капіталу можна відокремити такі напрями. Зарубіжні неокласичні концепції 

визначення категорій та структури людського капіталу, представлені в роботах 

І. Фішера, Т. Шульца, Л. Вальраса, Дж. М. Кларка, Ф. Ліста, А. Маршалл,                

Ф. Сея, Дж. Міллема, В. Рошера, Г. Шмолера, Б. Гільдебранда, Л. Брентано та 

інших. Серед вітчизняних наукових шкіл та вчених пострадянського простору 

найбільш цікавими є роботи таких авторів як В. Антонюк, В. Близнюк,                

О. Бородіна, Н. Голікова, О. Грішнова, Д. Богиня, Б. Данилишин, М. Долішній, 

І. Журавльова, Г. Зелінська, С. Злупко, А. Колот, А. Кудлай, В. Куценко,                

Е. Лібанова, Л. Михайлова, Ж. Поплавська, В. Поплавський, У. Садова,                

Л. Тертична, А. Чухно та інші. 

Аналіз теоретичних та методологічних аспектів ефективності формування 

людського капіталу в ОТГ. 

Надати рекомендації щодо розвитку людського капіталу та розробки 

стратегії мотивації трудових ресурсів визначених територій та галузей. 

Людський капітал території (територіальної громади) – це інвестиції в 

соціальний та економічний розвиток людських ресурсів території, умов 

покращення якості життя, створення інформаційної бази знань та системи 

мотивації розвитку різноманітних цільових груп населення. 
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Візуалізація людського капіталу, моніторинг його показників може 

здійснюватись на основі визначення основних проекцій та оцінки інвестицій в 

його розвиток. До груп показників розвитку людського персонального капіталу 

можна віднести показники розвитку освіти, якості освіти, результати 

оцінювання знань, показники розвитку ринку праці, дані щодо зменшення 

протиріч та відхилень між одержаними знаннями і тими, що потребує ринок 

праці, показники активності населення, участі в громадському житті, показники 

мобільності. Особливу увагу необхідно приділити розвитку персонального 

людського капіталу молоді, не забуваючи при цьому про раціональне 

використання навичок, одержаного досвіду цільових вікових груп. Окремим 

питанням є новий підхід до інформаційної бази знань, яка повинна містити не 

тільки формалізовані персональні дані, а і дозволяти фахівцю формувати 

персональне професійне портфоліо, базу знань за визначеними напрямами, 

активізувати участь в колективній взаємодії тощо [3, с. 16]. 

Інвестування в розвиток та формування людського капіталу повинно 

здійснюватись в умовах покращення соціально-економічного рівня розвитку 

держави, територій та їх громад, підприємств і кожної людини з можливістю 

активного розвитку особистості, колективів організацій, покращення якості 

життя в умовах прозорої інформаційної підтримки та мобільності трудових 

ресурсів. Але для проведення ефективної інвестиційної політики розвитку та 

формування людського капіталу необхідно виконання двох важливих кроків – 

це створення додаткових робочих місць та стабільна соціальна політика 

держави. 

Інвестиції в людський капітал організації можна розділити на два напрями. 

Перший – це умови праці та мотивації персоналу; системи корпоративної 

мотивації. Другий – візуалізований досвід фахівців, колективна інформаційна 

база знань, активний коучінг та розвиток сучасної корпоративної культури. 
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Для оцінки людського капіталу територіальної громади необхідно 

використати дані щодо активності населення в громадських слуханнях та 

ініціативних проектах, наявності динамічної структури приватно-державного 

партнерства, активізації патріотичної позиції населення, розвиток 

інформаційно-культурних центрів, освіти і культури території, підтримка 

традицій та активне впровадження сучасних технологій [4, с. 33].  

Державна підтримки системи освіти, професійної підготовки та 

перепідготовки, профорієнтації, працевлаштування, умов покращення якості 

життя, розвиток соціальної підтримки цільових груп населення повинні 

привести до стабільності людського капіталу в країні. Активізація 

євроінтеграційних процесів та мобільності населення не повинна призводити до 

зменшення найбільш активних інтелектуальних груп фахівців вищої 

кваліфікації, науковців, молоді. Правильно організовані системи мотивації, 

регулювання та управління працюють на головний результат розвитку 

людського капіталу на всіх рівнях – реалізація поставлених цілей особистого 

розвитку та діяльності організацій, громад, держави; одержання необхідних 

інвестицій для забезпечення життєдіяльності та самореалізації; розвиток іміджу 

та бренду особистості, підприємства (організації), території, громади. 

На рис. 1. представлено структуру категорії «людський капітал» на різних 

рівнях та його візуалізацію системі управління. 
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Рисунок 1 - Структура категорії «людський капітал» на різних рівнях та 

його візуалізація в системі управління 

 

Формування людського капіталу в контексті сучасних умов ринкової 

економіки набуває нових особливостей, а саме: 

1. безперервність навчання та нерозривний зв’язок освіти з 

виробничою діяльністю людини (протягом всього періоду праці); 

Людський капітал 

Перший 
 рівень 

на особистісному 
рівні 

інвестиції для розвитку сукупності 
вроджених здібностей, здоров’я, набутих 
знань, навичок, одержаного досвіду, 
сформованої інформаційної бази знань, 
системи персональної мотивації 

Другий 
 рівень 

на 
мікроекономічному 

рівні 

інвестиції в трудові ресурси, підвищення 
кваліфікації, впровадження нових 
технологій управління та мотивації 
персоналу, корпоративної культури, 
інформаційної бази знань, системи 
корпоративної мотивації 

Третій 
 рівень 

на мезоекономічному 
рівні 

інвестиції в соціальний та економічний 
розвиток людських ресурсів території, 
умов покращення якості життя, 
створення інформаційної бази знань та 
системи мотивації розвитку 
різноманітних цільових груп населення 

Четвертий 
 рівень 

на 
макроекономічному 

рівні 

інвестиції в систему освіти, професійної 
підготовки та перепідготовки, 
профорієнтації, працевлаштування, умов 
покращення якості життя, створення 
інформаційної бази знань та системи 
соціальної підтримки різноманітних 
цільових груп населення 
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2. здатність творчого застосування накопичених знань, навичок для 

генерації нових ноу-хау; 

3. розвиток інноваційної економіки обумовлює вимоги безперервного 

навчання та елементів творчості не лише окремих працівників, а й цілих 

колективів підприємств, фірм та організацій [1, с. 164]. 

Людський капітал визначає ефективність використання виробничого, 

фінансового та природного капіталу і безпосередньо впливає не тільки на 

темпи, але і на якість економічного зростання [2, с. 84]. 

Процес формування людського капіталу послідовно проходить кілька фаз: 

фазу формування людського потенціалу, яка складається з виховання, загальної 

освіти і фахової освіти та фазу відтворення й нагромадження індивідуального 

людського капіталу, на якій людський потенціал трансформується у людський 

капітал. 

Головним механізмом формування людського капіталу виступають 

інвестиції. Інвестиції в людський капітал – вся сукупність вкладень, спрямована 

на формування й реалізацію людського потенціалу. Зростання рівня людського 

капіталу за рахунок інвестицій підвищує доходи індивідів або прибутки фірм і 

позитивно впливає на економічне зростання. 

Капітал, втілений в людях, здатних створювати новації, виступає 

рушійною силою розвитку трансформаційних процесів в економіці, продукує 

конкурентні переваги, забезпечуючи сталий високий рівень 

конкурентоспроможності, та визначає соціально-економічний прогрес у рамках 

загальних тенденцій, що складаються в сучасному світі. 

Світовий досвід переконливо свідчить про те, що якість людського 

капіталу, що визначається досягнутим рівнем знань, кваліфікації, вмінням 

працювати; потенційними здібностями населення країни, здатністю 

забезпечувати інноваційний розвиток продуктивних сил, дедалі більше 

перетворюється на основу економічного зростання [4, с. 23]. 

Механізмом досягнення відповідної якості людського капіталу є 

інвестування, яке забезпечуватиме рівень освіти і науки, достатній для 

виконання економічної функції та постійного відтворення інтелектуального 

людського капіталу. 
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Інвестиції в людський капітал є цілеспрямованими витратами на розвиток 

людини в грошовій або іншій формі (на освіту, охорону здоров'я, мобільність), 

які сприяють удосконаленню інтелектуального та професійного зростання 

людини, підвищенню продуктивних здібностей, що приносить у майбутньому 

дохід як індивіду, так і суспільству в цілому. Традиційно виділяють три види 

інвестицій в людський капітал: 

–витрати на освіту, включаючи загальну і спеціальну, формальну та 

неформальну, підготовку за місцем роботи; 

–витрати на охорону здоров'я, що складаються з витрат на профілактику 

захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчування, поліпшення 

житлових умов; 

–витрати на мобільність, завдяки яким працівники мігрують з низькою 

продуктивністю. 

Отже, аналіз досліджень підтвердив еволюційний розвиток підходів до 

основних понять людського капіталу та виявив необхідність змін з врахуванням 

розвитку інформаційного суспільства. 

Сформоване визначення персонального людського капіталу дозволяє 

виявити фактори, що найбільше впливають на його розвиток та сформувати 

пріоритетні напрями особистих та державних інвестицій. Визначення 

людського капіталу на рівні організацій та територій акцентують увагу на 

розвитку сукупності знань та навичок людських ресурсів, забезпечення умов 

для їх розвитку. Представлені рівневі поняття людського капіталу дозволяють 

сформувати єдиний загальний механізм його розвитку. 

Така концепція виявляє основні цінності як основу людського капіталу та 

процеси забезпечення його розвитку від особистого рівня до національного. 
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