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Пелехатий А. О. - к.е.н., докторант,
Львівський національний університет імені Івана Франка
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ПЕРЕД
ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Формування

ефективної

співпраці

між

органами

місцевого

самоврядування та бізнесом стояло на порядку денному впродовж багатьох
років незалежності України. Проте сьогодні це питання набуває особливого
значення і виняткової ваги. Децентралізація, реформа адміністративнотериторіального устрою України, а також початок реалізації комплексу
секторальних реформ забезпечили формування нових завдань та пріоритетів,
виконання яких зобов‘язує координувати власні зусилля усіма суб‘єктами
діяльності, без яких розвиток фінансово спроможних та самодостатніх
адміністративно-територіальних формувань на місцевому рівні та створення
місцевого самоврядування такого рівня, який дозволив би забезпечити
ефективне управління територіальних громад та їх соціально-економічний
розвиток, залишиться неможливим.
Для реалізації соціально відповідальної діяльності бізнесу перед
громадами та органами місцевого самоврядування необхідна побудова
ефективної системи взаємодії усіх суб‘єктів економіки (держави, органів
місцевого самоврядування, бізнес структур, громадських організацій та
домогосподарств) із чітким розмежуванням їх функцій та завдань.
Основними перевагами співпраці органів місцевого самоврядування з
бізнес структурами є:
-

мобілізація внутрішніх фінансових ресурсів для вирішення соціальних

проблем та реалізації значущих соціальних проектів. За рахунок поєднання
ресурсів з різних джерел вдається досягнути кращого результату та більшого
соціального ефекту;
-

налагодження нових партнерських стосунків в межах громади між

різними гілками влади, підприємствами і некомерційними громадськими
організаціями;
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-

формування нових каналів зв‘язку, які розширюють можливість

ефективно запобігати непорозумінням між підприємствами та громадою, а
також дають додаткову можливість управління соціальними ризиками;
-

згуртування громадян та виховання в громаді почуття причетності до

гострих соціальних проблем. Важливо, щоб кожен член громади усвідомив
власну причетність до вирішення її проблем та своїми зусиллями намагався
покращити якість життя в громаді;
-

підвищення соціальної активності громадян, поповнення їх знань і

збільшення можливостей їх участі в різних громадських програмах;
-

збагачення історичного досвіду і культурного життя співтовариства.

Активніші

і

здоровіші

місцеві

громади

стають

успішними

і

привабливішими для організації нового підприємництва і для найму нових
співробітників, а також створюють сприятливі умови для зростання і успішного
розвитку підприємств. Управління такими громадами вимагає менших витрат,
що важливо як для економічного, так і для соціального розвитку регіонів.
Зміцнення територіальних громад позитивно позначається і на тих, хто в них
проживає, тому власники та співробітники підприємств, що приймають участь
у житті і розвитку власної громади, отримують подвійну вигоду.
Традиційно виділяється три способи заохочення соціальної
відповідальності бізнесу перед громадою, які використовуються у світі:
- зниження ставок податків та зборів (податку на землю, орендної плати);
- зменшення сум податкових відрахувань (зниження оподатковуваної
бази);
- взаємна соціальна відповідальність (проекти, які реалізовуються є
вигідними обидвом сторонам).
Закордонний досвід вказує на те, що використання бізнес структурами
міжсекторного партнерського підходу надає їм чіткі бізнес-переваги перед
конкурентами. Партнерство із громадами та представниками інших секторів
дозволяє їм досягти цілей, що було б неможливим, якби вони працювали
самотужки. Зокрема:
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- привернення

суспільної

уваги

до

підприємств,

можливість

продемонструвати високий рівень соціальної відповідальності перед громадою
і зміцнити репутацію;
- покращення стосунків з місцевою владою, забезпечення її лояльності
при розподілі контрактів на державні закупівлі, отримання преференцій у формі
пільгового землевідведення, надання дозволів на будівництво;
- налагодження

позитивних

взаємовідносин

із

недержавними

громадськими організаціями, які функціонують в громаді та засобами масової
інформації;
- знайомство з реальними і потенційними споживачами, потенційними
працівниками; успішний рекрутинг і утримання персоналу;
- розвиток

горизонтальних

зв'язків

на

підприємстві,

формування

команди і зміцнення корпоративного духу;
- залучення персоналу до розвитку справ не лише в підприємстві, а й в
громаді, стимулювання пошуку творчих рішень;
- поліпшення якості життя місцевої громади і вирішення її соціальних
проблем.
Проте розвитку соціальної відповідальності в Україні заважають декілька
проблем, вирішення яких має стати пріоритетною метою політики розвинення
соціальної відповідальності бізнесу в Україні:
-

на законодавчому рівні відсутні важелі заохочення бізнес структур

здійснювати соціально відповідальну діяльність перед громадами;
-

відсутність податкової політики щодо спрощеного справляння

податків для соціально відповідальних підприємств;
-

недостатня

поінформованість

суб‘єктів

господарювання

щодо

основних переваг соціальної відповідальності бізнесу перед громадами та
органами місцевого самоврядування.
Запровадження заходів із соціальної відповідальності бізнесу перед
громадами та органами місцевого самоврядування може стати ―поштовхом‖ для
розвитку усіх суб‘єктів економіки. Разом з цим приклади підприємств, які
отримали корпоративну вигоду від програм соціальної відповідальності,
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свідчать, що вони при цьому досить часто використовували різні заходи та
сфери прояву.
Список використаної літератури:
1.

Волинець

У.

А.

Економічні

засади

регулювання

соціально

відповідальної діяльності суб‘єктів економіки в Україні : автореф. дис. ... канд.
економ. наук : 08.00.03 / Волинець Уляна Андріївна. - Захист 26.04.16. - Рівне :
НУВГП, 2016. - 24 с.
Івахів М. А. - начальник відділу соціально-економічного
розвитку та інвестицій Підберізцівської ОТГ
МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Протягом останніх трьох років в Україні відбулися фундаментальні зміни
системи місцевого самоврядування, особливо в частині формування місцевих
бюджетів та утворення нового потужного суб‘єкта місцевого самоврядування –
об‘єднаних територіальних громад.
Нові громади одержали чималі фінансові ресурси, їх бюджети стали
пропорційні із бюджетами міст обласного значення, а державна підтримка дала
такій громаді стимул створювати на сільських територіях нові можливості для
одержання людьми послуг, яких раніше їм не вистачало. Проте сьогодні є
актуальним питання, яке широко обговорюється науковцями та громадськістю:
чи цих коштів буде достатньо для забезпечення повноцінних потреб ОТГ та які
є можливості покращення фінансової спроможності ОТГ.
Відповідно до змін, внесених до Бюджетного Кодексу, об‘єднані
територіальні громади отримали нові фінансові ресурси (табл. 1) після
об‘єднання[1].
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Таблиця 1
Фінансові ресурси територіальних громад*
Податки, збори та інші платежі, інші доходи
1) 60% податку на доходи фізичних осіб
2) 25% екологічного податку
3) 5% акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами
4) 100% єдиного податку
5) 100% податку на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, плата за землю, транспортний податок)
6) 100% податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності
7) Інші збори та платежі
8) Міжбюджетні трансферти (дотації, субвенції) та надходження в рамках
програм і допомог
*опрацьовано автором

Для забезпечення потреб ОТГ можуть бути використані фінансові
ресурси різних економічних агентів, зокрема, місцевих та центральних органів
влади, приватних суб‘єктів господарювання, фінансових установ та неурядових
організацій, а також іноземних держав та міжнародних фінансових організацій.
Важливою ознакою як доступності певного фінансового ресурсу для
місцевого соціально-економічного розвитку, так і зацікавленості місцевих
органів влади в його застосуванні є його регулярність, постійність і сталість, а
відтак можливість їх врахування при здійсненні довгострокового планування та
використання в майбутньому. Треба зазначити, що разові джерела (наприклад,
приватизація

чи продаж комунального майна) швидко вичерпуються і не

забезпечують сталості фінансування потреб у сфері місцевого соціальноекономічного

розвитку.

Тому

увага

має

приділятись

тим

джерелам

фінансування місцевого розвитку, які можуть використовуватися багаторазово,
тим більше регулярно[2].
Зацікавленість та безпосередній вплив органів місцевого самоврядування
має припадати на запровадження та збільшення мобілізації надходжень від
місцевих податків і зборів (наприклад, завдяки формуванню повної бази
суб‘єктів у чиїй власності знаходиться нерухоме майно, в т.ч. земля) [ 3].
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Також, прикладами бюджетних ресурсів внутрішнього походження є
надходження від податків та зборів, продажу та оренди об‘єктів комунальної
власності.

Ці

джерела

фінансування

місцевого

соціально-економічного

розвитку можуть носити як відновлювальний, так і невідновлювальний
характер. Наприклад, надходження від оренди землі або нерухомості, що
перебувають у комунальній власності, мають відновлювальний характер,
оскільки вони не призводять до зміни права власності на актив і ОТГ може
отримувати їх регулярно. Натомість кошти від продажу землі або нерухомості є
невідновлювальними, а отже, несталими. Одержуючи такі надходження, орган
влади зазвичай істотно поповнює бюджет ОТГ, однак втрачає право власності
на актив і можливість надалі отримувати від нього дохід.
Успішною практикою може стати використання певних видів внутрішніх
бюджетних надходжень для фінансування окремих ініціатив з місцевого
розвитку (при цьому береться до уваги той факт, що вдала ініціатива чи проект
може призвести до підвищення внутрішніх бюджетних доходів). Прикладом
такого підходу може бути використання доходів від здачі в оренду
комунального майна для фінансування, наприклад, програм з підтримки
підприємництва.
Зовнішніми джерелами бюджетних коштів є державний бюджет. Зокрема,
до бюджетних надходжень зовнішнього характеру можуть бути віднесені
цільові субвенції з державного бюджету, у т. ч. в рамках виконання державних
або регіональних цільових програм, інвестиційних проектів (програм), чи
фінансування проектів ОТГ з Державного фонду регіонального розвитку.
Ще однією можливостю покращення фінансової спроможності ОТГ є
інвестиційні

джерела

фінансування

місцевого

соціально-економічного

розвитку. Особливістю інвестицій як джерела фінансування місцевого
соціально-економічного розвитку є те, що вони спрямовуються на реалізацію
певного проекту безпосередньо, а не через бюджет ОТГ. Інвестиційні джерела
можуть перебувати як у приватній власності, так і повністю або частково
знаходитись у комунальній власності.
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Окремим джерелом фінансування місцевого соціально-економічного
розвитку є грантові кошти. Сьогодні в Україні грантові джерела часто мають
вирішальне значення для фінансування різноманітних проектів у сфері
місцевого розвитку. Грантова допомога може бути у формі як грошових коштів
(безповоротні гранти), так і консалтингових послуг, обладнання, матеріалів, які
надаються на безповоротній основі.
На сьогоднішній день серед усіх видів джерел фінансування місцевого
розвитку за економічним змістом на практиці найчастіше вдаються до тих, з
яких можна одержати певні кошти. Набагато рідше органи місцевої влади
використовують механізм надання майна чи майнових прав, або ж спільну
діяльність місцевих органів влади та суб‘єктів господарювання, серед них і
приватних (державно-приватне партнерство, інвестиційні проекти, інноваційні
науково-технічні програми тощо).
Розвиток навичок залучення фінансових ресурсів з усіх доступних джерел
та

від

зусиль

органів

місцевого

саморядування,

прийняття

якісних

управлінських рішень є ключовими фактором успіху у реалізації будь-яких
ініціатив у сфері місцевого розвитку і для їхзабезпечення реалізації проектів
ОТГ можуть використовувати різноманітні механізми фінансування.
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ДЕРЖАВІ
Розвиток інвестицій та інновацій важливий процес ефективного
економічного

розвитку

держави.

Успішне

залучення

інвестицій

та

впровадження інноваційних процесів може стати ключовим для процвітання і
зміцнення української економіки. Однак інвестиційні та інноваційні процеси
не можуть самостійно розвиватися, необхідна підтримка з боку держави, а саме
ефективні механізми їх державного регулювання цих процесів На жаль, в
Україні, законодавча база в цій сфері далека від досконалості, що ускладнює
ефективне здійснення інвестиційно-інноваційних процесів. На сьогоднішній
день для поліпшення такої ситуації в країні необхідна науково обґрунтована та
ефективна інноваційна політика.
Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється згідно із
Законом України «Про інвестиційну діяльність» ст. 11 метою реалізації
економічної, науково-технічної і соціальної політики, виходячи із цілей та
показників економічного й соціального розвитку України, державних та
регіональних програм розвитку економіки, державного і місцевих бюджетів,
зокрема передбачених у них обсягів фінансування інвестиційної діяльності. [1].
Державне регулювання інвестиційної діяльності спрямоване не тільки на
контроль державних інвестицій, але й регулювання умов інвестиційної
діяльності, моніторинг дій всіх інвесторів та учасників інвестиційного процесу.
Відповідно до чинного законодавства, державне управління інвестиціями
здійснюється безпосередньо державною владою і включає в себе процес
планування, визначення умов для реалізації та використання інвестиційного
бюджету та позабюджетних коштів.
Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні
здійснюється наступним чином [1]:
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• надання фінансової допомоги у вигляді грантів, субсидій, субвенцій,
бюджетних кредитів на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;
• дотримання державних норм і стандартів;
• заходи щодо розвитку та захисту економічної конкуренції;
• роздержавлення та приватизація майна;
• визначення умов використання землі, води та інших природних
ресурсів;
• цінова політика;
• проведення державних експертиз інвестиційних проектів;
• інші заходи.
У країнах Західної Європи державне втручання в інноваційну сферу стало
нормою, і його методи постійно вдосконалюються. Основною метою такого
втручання є забезпечення сталого економічного розвитку, підтримка низького
рівня інфляції, високої інноваційної активності й зайнятості[2, с.100].
Законодавство

України

у сфері інноваційної діяльності базується

на

Конституції України і складається із законів України "Про інвестиційну
діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і
науково-технічну експертизу", "Про спеціальний режим інвестиційної та
інноваційної діяльності технологічних парків".
Державна інноваційна політика – це сукупність форм і методів діяльності
держави,

спрямованих

на

створення

взаємопов'язаних

механізмів

інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та розвитку інноваційної
діяльності, на формування мотиваційних факторів активізації інноваційних
процесів. Мета державної інноваційної політики - формування у країні таких
умов для діяльності господарюючих суб'єктів, за яких вони були б зацікавлені і
спроможні розробляти і виготовляти нові види продукції, впроваджувати
сучасні наукомісткі, екологічно чисті технології та розширювати на цій основі
свої ринки збуту.
Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність» головною метою
державної

інноваційної

політики

є

створення

соціально-економічних,

організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й
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використання

науково-технічного

впровадження

сучасних

ресурсоощадних

потенціалу

країни,

чистих,

безпечних,

екологічно

технологій,

виробництва

та

реалізації

забезпечення
енергонових

та

видів

продукції[3].
Механізми державного регулювання інноваційної діяльності:
• виявлення та підтримка пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
• формування та реалізація державної, галузевих, регіональних та
місцевих інноваційних програм;
• створення нормативної бази економічних механізмів підтримки
стимулювання інноваційної діяльності;
• захист прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;
• фінансова підтримка впровадження інноваційних проектів;
• стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних
установ, які фінансують реалізацію інноваційних проектів;
•

встановлення

пільгового

оподаткування

суб'єктів

інноваційної

сучасної

інноваційної

державного

регулювання

діяльності;
•

підтримка

функціонування

та

розвитку

вищезазначених

механізмів

інфраструктури.
Виходячи

з

інвестиційно-інноваційних процесів випливає,

що вони повинні гнучко

поєднувати всі важелі, як економічні, так і адміністративні.
Інвестиційна та інноваційна діяльність є важливою сферою розвитку
будь-якої країни і Україна не є винятком. Існуючі механізми державного
регулювання інвестиційних та інноваційних процесів не є ефективними і
недостатньо адаптованими до сучасних умов економіки. Головна проблема в
цьому напрямку - недостатнє державне фінансування цих процесів.
Основною вимогою до інституційних утворень у галузі інноваційноінвестиційного розвитку, як і в більшості інших, є дебюрократизація діяльності.
Зокрема, процес реєстрації, кредитування та звітування за інноваційним
проектом має ґрунтуватися на порядку «єдиного вікна», в тому числі
електронного. А сам факт інноваційності проекту має підтверджуватися бізнес18

планом, а в особливих ситуаціях – розрахунком технологічної, економічної або
соціальної ефективності.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сучасна індустрія туризму – одна з найбільш швидко прогресуючих
галузей світового господарства. Вона розглядається і як самостійний вид
економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. Сьогодні туризм став
явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини населення планети.
Більше того, на початку XXI ст. туризм за обсягами доходу справедливо посів
третє місце серед провідних галузей світової економіки. В багатьох країнах і
регіонах туризм є одним з основних джерел прибутків.
Історично склалося, що Львівщина є регіоном, де перспективи
туристичної та курортних галузі були і залишаються одними з якнайкращих
Україні. Територія Львівської області з її унікальними історико-культурною
спадщиною, мистецтвом, лікувально-оздоровчими, водними і ландшафтними
ресурсами, самобутніми традиціями та звичаями в поєднанні з вигідним
географічним положенням є чудовою базою для розвитку найрізноманітніших
видів і форм туризму та відпочинку. Протягом останніх років туризм у
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Львівській області набирає все більших обертів. Тому питання розвитку
туристичного сегменту ринку Львівщини сьогодні є одним з найактуальніших.
Загальним та специфічним питанням розвитку туризму та сфери
рекреаційних послуг присвячені наукові доробки багатьох вітчизняних вчених.
Проте, характеристика шляхів вирішення проблем розвитку туризму окремого
регіону, дослідження потенціалу регіональної туристично-рекреаційної сфери
представлені саме в працях О.О. Бейдик, В.Ф. Кифяк, О.В. Колотуха, О.Д.
Король, О.О. Любіцева, М.П. Мальська, А.В. Мокляк, М.М. Поколодна, І.М.
Філоненко, Г.В. Чернова, І.М. Яковенко.
Для початку варто зазначити, що територія Львівщини надзвичайно
багата на різного роду природні ресурси, які завжди були особливою гордістю
як України в цілому, так і регіону зокрема. За наявністю природнорекреаційних ресурсів Львівська область займає одне з провідних місць в
державі: їх частка в природно-ресурсному потенціалі України складає близько
5,4%. Серед карпатських областей за потенціалом природних рекреаційних
ресурсів вона поступається лише Закарпаттю. Природний рекреаційний
потенціал Львівщини представлений лікувальними мінеральними водами,
лікувальними грязями, озокеритом, кліматичними, водними та лісовими
ресурсами. Географічне положення Львівської області (по її території
пролягають міжнародні комунікації, які з‘єднують Україну з Польщею,
Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Північна частина області лежить у
межах Волинської височини, Малого Полісся та Подільської височини,
відокремлена долиною Дністра від Передкарпаття [1]) сприяє розвитку
туристичної галузі міста. Крім того на Львівщину туристів і гостей приваблює
неповторне поєднання місцевого колориту та ділової активності.
Львівська область займає одне з визначних місць у державі за наявністю
лікувально-оздоровчих ресурсів, які представлені близько 200-ма лікувальними
джерелами мінеральних вод 7 типів, лікувальними грязями, найбільшим в
Україні родовищем озокериту. На базі цих унікальних ресурсів розвиваються
відомі не тільки в Україні, але й за кордоном курорти Трускавець, Східниця,
Моршин, Немирів, Шкло, де створені умови для профілактики і лікування
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органів дихання, шлунково-кишкового тракту, нервової та серцево-судинної
системи. Санаторно-курортна справа є одним з найдавніших видів рекреації на
Львівщині, яка в ринкових умовах сьогодення зазнає якісних змін – з‘являються
оздоровчі та СПА курорти найвищого європейського рівня [2].
Якщо звернути увагу на культурну та духовну спадщини, то розуміємо
що Львівщина одна з найбагатших областей України за кількістю і значимістю
архітектурних. Культурних та сакральних пам‘яток. Саме тут налічується п‘ята
частина об‘єктів архітектурної спадщини України. На державному обліку
перебуває 8 440 пам‘яток архітектури, історії та археології. З них 816 пам‘яток
національного значення. Також на території Львівщини розташовані 5 об‘єктів,
які включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а саме: Ансамбль
історичного центру Львова а чотири дерев‘яні церкви: церква святого Юрія
XVI-XVIIст., пресвятої Трійці 1720р, Собор Пресвятої Богородиці 1838 року,
Зіслання Святого Духа 150 року [3].
Львівська область багата на музеї та входить до областей України з
найбільшою кількістю замків. Саме тут було створено перший в Україні,
постійно діючий театр (ХІХ ст.), першу музичну академію.
Зацікавленість у відвідуванні Львівщини з діловою метою підсилюється
його привабливістю як туристичного регіону. Тісно поєднавши економічний
потенціал з унікальною природою та культурою, Львівщина стає відомим
центром зустрічей. Візитів, форумів, виставок, фестивалів, мистецьких та
спортивних свят.
Тому на основі експертних досліджень Державної служби туризму і
курортів та «Ради з питань туризму і курортів» Львову присвоєно статус
культурної столиці України. Основними підставами такого досягнення є понад
100 фестивалів у Львові щорічно, 60 музеїв, 100 храмів різних конфесій та
велика зацікавленість Львовом з боку туристів. За останні два роки їх потік у
місто збільшився на 40% і зараз становить понад 1 млн осіб щорічно [2].
Туристам як і з України та і за її межами завжди хочеться побувати у
Львові, а тим хто уже бував тут – неодмінно повернутися ще. Аналізуючи
сучасний стан туристичного ринку слід згадати, що згідно з даних
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департаменту розвитку Львівської міської ради у 2018 році Львів прийняв 2,2
мільйона туристів. З них 43% з України, 16,6% з Польщі, 7,1% з Білорусії, а
також були туристи з Туреччини, Німеччини, США. Великої Британії, Канади,
Литви, Ізраїлю та ін. (рис. 1).
В порівнянні з попередніми роками, бачимо що іноземних туристів стає
більше. Нещодавно у Львові вперше підрахували лояльність туристів до міста
та рівень емоційного навантаження з яким повертаються додому. NPS (Net
Promoter Score) у 2018 році склав +73,6% (можливий діапазон від -100% до
+100%), що свідчить про подальші активні та натхнені рекомендації своїм
рідним і знайомим відвідати наше місто та бажання знову сюди повернутись.
Індекс

туристичної

привабливості

міста

становить

4,8,

а індекс

задоволеності туристичними послугами - 4,4 (із 5-ти можливих). Ці показники
є традиційно високими та демонструють позитивну динаміку.

Рис. 1. Структура туристів м. Львова у 2018р.
Завдяки туризму росте і місцевий бюджет, так у 2018 році він зріс на 18%,
а це 151 млн. грн. Також, зріс туристичний збір на 30% (6 536 тис. грн.).
Середні витрати туриста за 1 день по підрахунках департаменту розвитку
Львівської міської ради становлять близько 74 євро.
Щодо маршруту, то українські туристи надають перевагу добиратись
потягом (63,1%), а іноземці — літаком (48,9%).
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Аналізуючи проживання туристів, варто зазначити що туристи, з кожним
роком, все більше віддають перевагу проживанню в хостелах, у 2018 році
ця частка зросла на 9,1%, і становила 28,4% (рис.2). Проте, лідером все
ще залишаються готелі, які обрали 31,8% туристів (у 2017 році — 37,1%).
Бронювання житла здійснюють, здебільшого, через booking.com (39,6%) або
безпосередньо на сайті закладу розміщення (26,1%)[3].

Рис.2. Аналіз місця проживання туристів у Львові 2018р.
Найчастіше подорожують з друзями (43,5%). Іноземці також надають
перевагу самостійним поїздкам (29,5%), а українці — сімейним (35,4%).
Туристи у Львові полюбляють випити кави та поїсти щось смачного
в затишній атмосфері (72,5%), прогулятись історичним центром міста (66,9%)
і відвідати культурні заклади та події (57,7%).
Отже, згідно вищенаведених даних, бачимо, що Львівщина залишається
цікавим місцем для туристів. Адже це унікальний край, де можна пізнати
багатовікову архітектурну та культурну спадщину, зачаруватись мальовничим
карпатськими краєвидами, відпочити на лікувальних та гірських курортах,
відчути місцевий колорит та гостинність міста. Спостерігаючи динаміку
відвідування міста туристами, бачимо, що туристичний сегмент у Львові
розвивається, людям цікаво відвідувати Львівщину і що саме головне – є
бажання повернутись сюди ще.
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АНАЛІЗ СТАНУ ПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Одним з головних завдань сучасної України є досягнення стабільного
економічного росту в усіх галузях економіки. На даний час найстійкішими є
галузі орієнтовані на задоволення базових потреб громадян. Однією з таких
галузей є промисловість. Промисловість є для України саме тим двигуном,
який може забезпечити суттєве зростання ВВП і допомогти посісти одну з
провідних позицій на ринку продуктів харчування на світовій арені.
Ефективність діяльності

підприємств в умовах ринкової конкуренції

залежить, в основному, від якості формування та рівня використання
виробничого потенціалу. Для сучасної промисловості актуальним є розвиток
економічно ефективних виробництв і підвищення конкурентоспроможності
продукції, активізація інвестування в реальний сектор економіки та подолання
тенденції зростання зносу основних засобів за рахунок використання та
впровадження інновацій у виробничий процес. Крім того, промисловий
розвиток є фундаментом для становлення інших секторів економіки країни.
При цьому ключовими складовими промисловості, що визначатимуть
конкурентоспроможність

всієї

економічної
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системи

країни,

стають

високотехнологічні виробництва, галузі, які значною мірою визначатимуть
розвиток наукоємних та інформаційно-містких видів діяльності, сприяють
зростанню частки високооплачуваної, висококваліфікованої праці. Темпи
розвитку промислового сектора значною мірою детермінують якість та
спрямованість економічного зростання країни [1].
Розвиток промислового комплексу України, його проблеми та шляхи їх
розв‘язання висвітлені в працях таких науковців як О.І. Амоша, В.П.
Вишневський, І.О. Галиця, М.О. Кизим, Ю.В. Кіндзерський, О.Й. Лесько, А.Д.
Олійник, О.В. Пирог, І.В. Причепа, В.Є. Хаустова, А.В. Шевченко, Т.М.
Юсупова, М.М. Якубовський та ін.
Промисловість – найважливіша галузь економіки області. Вона володіє
найбільшими

ресурсами

(матеріальними,

трудовими,

капітальними,

фінансовими) і має значний вплив на розвиток інших галузей та економіки в
цілому,

відіграє

вирішальну

роль

у

забезпеченні

потреб

людей

у

найрізноманітніших виробах. Промисловість разом з оптовою та роздрібною
торгівлею лідирують за вкладому валову додану вартість області.
На відміну від 2014-2016 років, коли у області відбувалося зниження
обсягів виробництва, у 2017 році досягнуто приросту (6,0%). Потрібно
зауважити, що в області індекси промислової продукції були вищими, ніж
загалом в Україні (за винятком 2010 та 2016 років).
Незважаючи на зниження у попередні роки обсяг промислової продукції в
регіоні у 2017 році відносно 2010 року збільшився на 16,9%, в Україні загалом
– зменшився на 17,3%. У продовж 2017 року в області відбувалось зростання
промислового виробництва: у I кварталі (відносно аналогічного періоду
попереднього року) приріст становив 2,3%, у II кварталі – 1,2%, у III кварталі –
7,8%, у IV кварталі – 11,7%.
В Україні обсяг промислового виробництва у 2017 році збільшився на
0,4%. Збільшення обсягів промислового виробництва у 2017 році відносно 2016
року відбулося у 19 регіонах держави, скорочення – у 6 регіонах. За індексом
промислової продукції Львівщина серед регіонів України посіла 11 місце.
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Збільшення випуску продукції досягнуто завдяки підприємствам з
добування кам‘яного та бурого вугілля, сирої нафти і інших корисних копалин
та розроблення кар‘єрів. На підприємствах з добування природного газу
відбулося зниження, яке триває в галузі з 2012 року. У 2017 році на область
припало 9,1% від загальнодержавного обсягу видобутку нафти сирої, 3,8% –
вугілля, 3,6% – газу природного.
Суттєвий вплив на результати промисловості області здійснюють
підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів, оскільки забезпечують більше чверті від загальнопромислового обсягу
реалізованої продукції (у 2017 році – 27,4%) і 41,2% – переробної
промисловості. Серед видів діяльності харчової промисловості збільшення
обсягів виробництва відбулось на підприємствах:
- з виробництва м‘яса та м‘ясних продуктів (зріс випуск м‘яса птиці (на
24,0%); м‘яса свиней свіжого чи охолодженого (на 23,2%); м‘яса великої
рогатої худоби замороженого (на 18,6%));
- з перероблення та консервування фруктів і овочів (збільшилось
виробництво соку яблучного; сумішів соків фруктових і овочевих);
- з виробництва олії та тваринних жирів (зросло виготовлення олії соєвої
нерафінованої (на 17,8%); олії соняшникової рафінованої та нерафінованої;
маргарину);
- з виробництва молочних продуктів (збільшився випуск молока рідкого
обробленого (у 1,9 раза); масла вершкового (у 1,7 раза); йогурту та
ферментованих молока та вершків (на 14,8%); сирів сичужних);
- з виробництва продуктів борошномельно-крyп‘яної промисловості,
крохмалів

та

крохмальних

продуктів

(зросло

виробництво

борошна

пшеничного чи пшенично-житнього (на 14,7%));
- з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (більше
виготовлено печива солодкого і вафель (на 17,3%), виробів здобних (на 15,1%);
тортів (на 5,7%));
- з виробництва готових кормів для тварин (на 3,7% більше виготовлено
кормів готових для тварин, що утримують на фермах);
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На галузі, які наростили обсяги випуску продукції, припало 57,2% від
загальногообсягу реалізованої продукції підприємств з виробництва харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів.
Потрібно зауважити, що підприємства з виробництва харчових продуктів
області

формують

5,0%

від

загальнодержавного

обсягу

реалізованої

промислової продукції галузі. У 2017 році підприємства Львівщини виготовили
36,9% від загальнодержавного обсягу вод натуральних мінеральних газованих;
22,7% - вафель та вафельних облаток (уключаючи солоні; крім частково чи
повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао); 17,6%
- свинини свіжої чи охолодженої; 11,3% - печива солодкого, вафель та
вафельних облаток, частково чи повністю покритих шоколадом або іншими
сумішами, що містять какао; 7,0% - йогурту рідкого та сквашеного молока.
Торік в області виготовлено значну частину від загальнодержавного
випуску таких видів продукції: 93,9% cорочок трикотажних машинного або
ручного в‘язання чоловічих та хлопчачих; 80,7% білизни постільної; 65,6%
одягу і аксесуарів до одягу трикотажних машинного або ручного в'язання для
немовлят; 43,7% блузок, сорочок та батників трикотажних машинного або
ручного в‘язання, жіночих та дівчачих; 34,2% блузок, сорочок та батників (крім
трикотажних), жіночих та дівчачих тощо.
На підприємствах текстильного виробництва та виробництва одягу триває
практика виробництва продукції з давальницької сировини. На давальницьких
умовах виготовлено весь або майже весь обсяг (95–100%) білизни постільної;
одягу і аксесуарів до одягу трикотажних для немовлят; светрів, пуловерів,
кардиганів трикотажних; трикотажу спіднього; костюмів, піджаків, блейзерів,
суконь, спідниць, брюк, комбінезонів жіночих та дівчачих; брюк та бриджів
чоловічих; костюмів спортивних, лижних, купальних трикотажних; піджаків та
блейзерів чоловічих та хлопчачих тощо.
Упродовж 2017 року Львівська область експортувала товарів легкої
промисловості

на

241,0

млн.дол.

США,

що

становило

15,2%

від

загальнообласного експорту товарів. Порівняно з 2016 роком експорт товарів
збільшився на 19,0% (на 38,5 млн. дол.) .Серед експортованих товарів легкої
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промисловості переважав текстиль та текстильні вироби – 170,5 млн. дол.
Шкіри, хутра та виробів з них було поставлено на 57,4 млн. дол., взуття – на
11,2 млн. дол. Збільшення експорту товарів легкої промисловості у 2017 році
порівняно з 2016 роком пов‘язано, перш за все, із зростанням експорту шкіри
(на 15,0 млн. дол., або на 45,3%), готових текстильних виробів, крім одягу (на
8,3 млн. дол., або на 28,6%), одягу текстильного (4,0 млн.дол., або на 6%).
Потрібно

зауважити,

що

частка

підприємств

області

у

загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції галузі склала
10,4%. У 2017 році підприємства Львівщини виготовили 17,0% деревини
хвойних порід уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи
лущеної, завтовшки більше 6 мм, з'єднаної в шип, шліфованої чи струганої;
11,5% – дверей та їх коробок та порогів, з деревини; 8,6% – деревини (крім
хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на
частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм (крім брусків,планок та фриз для
паркетного або дерев'яного покриття підлоги, дубових).
Неоднозначною була ситуація у 2017 році на підприємствах з
виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Зростання виробництва у
галузі чергувалося із скороченням. Падіння обсягів відбулося у квітні
(найбільше –33,5%), травні, вересні та грудні. Як наслідок у II кварталі (до
відповідного кварталу попереднього року) обсяги скоротились на 13,9%. У
наступних кварталах ситуація дещо покращилась: у III кварталі підприємства
галузі спрацювали на рівні попереднього року, у IV кварталі – наростили
обсяги на 6,1%. Загалом за рік відбулося зниження обсягу промислової
продукції на 0,1%.
Обсяг реалізованої промислової продукції у Львівській області у 2017
році становив 81,9 млрд.грн, у тому числі за межі України – 16,2 млрд.грн
(19,7% від загального обсягу). За обсягом реалізованої промислової продукції
Львівщина посіла 8-е місце серед регіонів України, а її внесок у
загальнодержавний обсяг реалізації склав 3,8%
У структурі реалізованої промислової продукції за видами діяльності у
2017році найбільшу питому вагу займала переробна промисловість (66,5%),
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підприємствам з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря належало 24,7%, добувній промисловості і розробленню кар‘єрів –
7,4%, підприємствам з водопостачання; каналізації, поводження з відходами –
1,4%.
З видів діяльності переробної промисловості найбільше реалізовано
продукції підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів (22,4 млрд.грн), з виготовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та поліграфічної діяльності (7,3 млрд.грн), з виробництва
гумових і пластмасових виробів,іншої неметалевої мінеральної продукції (6,6
млрд.грн), машинобудування (5,9 млрд. грн) [2].
Висновок. У 2017 році у промисловості Львівської області відбулись
позитивні зміни. Вперше за останні чотири роки зросли обсяги промислового
виробництва. Зростання обсягів відбулося на підприємствах майже всіх видів
економічної діяльності, за винятком підприємств з виробництва хімічних
речовин і хімічної продукції. Продовжували зростати обсяги капітальних
інвестицій у промисловість. Порівняно з попереднім роком на третину зросли
надходження прямих іноземних інвестицій.
У 2017 році на промислових підприємствах вперше за вісім років зросла
середньооблікова кількість штатних працівників.

Вищими темпами, ніж у

попередньому році, зростала заробітна плата. Зменшилася загальна сума
заборгованості з виплати заробітної плати (на 15,8%). Другий рік поспіль
фінансовий результат до оподаткування великих та середніх промислових
підприємств був прибутковим, причому прибуток прибуткових підприємств у
2017 році зріс на 20,8%. Збільшилася кількість прибуткових підприємств та
зменшилася кількість збиткових.
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KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE
LUBELSKIM
Jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących współczesnych przedsiębiorstw
jest

zagadnienie konkurencyjności. Sens tego pojęcia sprowadza się do

współzawodnictwa między rywalami. Pojęcie to występuje w wielu dziedzinach
życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Konkurencja jest zjawiskiem
ukazującym pewne rodzaje relacji między podmiotami, które tym zjawiskiem zostały
objęte. Głównym czynnikiem konkurencyjność są innowacje. Niewątpliwie
konkurencyjność przedsiębiorstw jest ważnym mechanizmem gospodarki rynkowej.
Wraz z jej rozwojem zmieniały się jej formy oraz podejście do samego zjawiska. W
dzisiejszej grze rynkowej innowacje mogą stanowić z całą pewnością przewagę
konkurencyjną. Zarządzanie innowacyjne polega na wprowadzaniu dużych zmian,
przede wszystkim w przełomowych obszarach działalności przedsiębiorstwa,
ukierunkowanych na jego rozwój. Celem współczesnego zarządzania jest więc
stworzenie takiego środowiska, które będzie wprowadzać innowacje. Aby zwyciężyć
w rynkowej rywalizacji przedsiębiorstwa muszą być konkurencyjne, a więc
wyznaczać się konkurencyjnością. Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest ważnym
elementem gospodarki rynkowej.
Konkurencyjność jest cechą uczestników konkurencji. W literaturze określanie
konkurencyjności ma miejsce rzadko, lecz jeśli już to w odniesieniu do
makroekonomicznych podmiotów takich jak kraje czy przemysły. 1 Natomiast
1
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konkurencja jest zjawiskiem, aktem lub procesem działań. Konkurencja to
rywalizacja między dwoma lub większą liczbą przedsiębiorstw tego samego sektora o
pozyskanie popytu przejawianego przez nabywc?w. Mechanizm konkurencji jest
oparty na takim postępowaniu podmiotów, które zmierza do: wyróżnienia się na tle
sprzedawców działających na rynku, uzyskania akceptacji tego wyróżnienia przez
nabywców. Podstawą wyróżniania się sprzedawców na tle konkurentów są stosowane
przez

nich

instrumenty

konkurencji .

Konkurencyjność

oznacza

zdolność

przedsiębiorstwa do sprawnego rywalizowania z innymi w dążeniu do osiągnięcia
podobnych lub takich samych cel?w na danym rynku.
Podsumowując pojęcie konkurencji jak i konkurencyjności jest szeroko
rozumiane, nie oznacza tego samego oraz odnosi się w inny sposób do danej
działalności. Jednak te dwa pojęcia są bardzo ważne dla każdego przedsiębiorstwa i
to od nich zależy czy utrzymają się na danym rynku. Każde przedsiębiorstwo
wykorzystując

efektywnie

swoje

zasoby

rzeczowe,

finansowe,

potencjał

pracowników czy też dokonując analizy otoczenia w którym działa, staje się
konkurencyjne. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwa chcąc być bardziej
konkurencyjne dostosowują funkcje, cele, czy metody organizacji i zarządzania do
zmieniających się warunków działalności gospodarczej. Aby więc dobrze
konkurować na rynku, mimo przeszkód utworzonych przez konkurentów osiągać
swoje cele, trzeba być konkurencyjnym.
Kryterium poziomu konkurencyjności dzieli się na regionalne i lokalne oraz
zagraniczne. W tym przypadku chodzi o to czy konkurencyjność ma obejmować
obszar lokalny czy też dane przedsiębiorstwo ma w planach być konkurencyjne
również dla zagranicznych firm. Jest to bardzo ważne kryterium, które powinno
przemyśleć każde początkujące przedsiębiorstwo, aby określić z jakimi podmiotami
chce konkurować. Kryterium działań i skutków dzieli się na konkurencyjność
czynnikową oraz konkurencyjność wynikową. Pierwsza czynnikowa oznacza
zdolności przedsiębiorstw do działań tworzących podstawy ich skutecznego
konkurowania, np. szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu.

Druga oznacza

wyniki konkurowania. Kolejnym rozpatrywanym kryterium jest kryterium przedziału
oceny która dzieli się konkurencyjność operacyjna oraz konkurencyjność systemową.
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Konkurencyjność operacyjna oznacza techniczne umiejętności, które są istotne z
punktu widzenia funkcjonowania na określonym rynku. Konkurencyjność systemowa
dotyczy konkurencyjnych zachowań innych przedsiębiorstw.
Kryterium
konkurencyjność

momentu
„ex

oceny

ante‖.

czyli

Pierwsza

konkurencyjność
czyli

„ex

post‖,

„ex

post‖

oraz

taka

jaką

czyli

przedsiębiorczość już osiągnęła i „ex ante‖, co oznacza konkurencyjność którą może
osiągnąć (planuje osiągnąć) w przyszłości. Kryterium

stron relacji rynkowych,

podzielone na konkurencyjność „na wejściach‖ i konkurencyjność „na wyjściach‖.
Konkurencyjność oparta na wejściach dotyczy działań przedsiębiorstwa związanych
z pozyskiwaniem zasob?w. Konkurencyjność „na wyjściach‖ to z kolei zdolność do
realizowania celów związanych z pozyskiwaniem rynkowej akceptacji swojej oferty.
Następne kryterium czasu obserwacji.2 Wyróżniamy tutaj konkurencyjność statyczna
i

konkurencyjność

dynamiczna.

Konkurencyjność

statyczna,

to

stan

konkurencyjności przedsiębiorstwa w danym momencie czasu. Konkurencyjność
dynamiczna, to zmiany stanu konkurencyjności przedsiębiorstwa w czasie. Przed
ostatnim kryterium jest poziom konkurencyjności, na bazie którego można wyróżnić
cztery grupy: właściciele udziałów lub akcji, klienci, nabywcy, pracownicy, niektórzy
dostawcy. Każda z tych grup ocenia działalność przedsiębiorstwa stosując
odpowiadające swoim interesom kryteria: właścicieli interesuje przede wszystkim
dochód, jaki mogą osiągnąć z tytułu posiadania akcji (udziałów) przedsiębiorstwa, a
więc interesuje ich wartość. Natomiast klientów interesuje nie tyle wartość
przedsiębiorstwa, ile wartość jego oferty. Pracownicy zainteresowani są warunkami
pracy i płacy, a dostawcy skalą działalności przedsiębiorstwa i wzrostem tej skali.
Ostatnim

natomiast

kryterium

obszaru

występowania

można

wyodrębnić

konkurencyjność na rynkach: określonego rodzaju wyrobów lub usług, konkretnych
wyrobów lub usług, określonego rodzaju zasobów, konkretnych zasobów,
określonego terytorium, gdzie można wyróżnić konkurencyjność przedsiębiorstwa na
rynku

wewnętrznym

konkurencyjności

2
3

które

lub

na

widać

rynku
na

międzynarodowym. 3

poniższym schemacie.
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Są

to

Ocenę

rodzaje
poziomu

konkurencyjności przedsiębiorstwa np. usługowego lub produkcyjnego stanowi
porównywanie wyników faktycznych z oczekiwanymi, przez poszczeg?lne grupy
zainteresowanych os?b (ryc.1).

Obszaru
występowania

Poziomu
konkurencyjności

Rodzaje
konkurencyjności

zagraniczne

Działań i skutków

konkurencyjność
czynnikowa

konkurencyjność
wynikowa

Przedziału oceny

konkurencyjność
operacyjna

konkurencyjność
systemowa

Stron relacji
rynkowych

Momentu oceny

konkurencyjność
„ex post”

konkurencyjność
„na wejściach”

konkurencyjność
„ex ante”

konkurencyjność
„na wyjściach”

regionalne i lokalne

Czasu obserwacji

konkurencyjność
statyczna

konkurencyjność
dynamiczna

Ryc. 1. Rodzaje konkurencyjności (opracowanie własne na podstawie źródła [4].
Podsumowując zagadnienie konkurencyjności, jak widać wyraźnie z
przytoczonych punktów widzenia i klasyfikowania, jest bardzo skomplikowane.
Rodzajów konkurencji jest wiele i rozpatrywane są pod względem wielu kryteriów,
które dzielą się na wiele innych. Powyższy schemat w przejrzysty i łatwy sposób
pokazuje jak wygląda dany podział. Rodzaj konkurencji zależy więc od obszaru
występowania, poziomu konkurencyjności, działań i skutków, przedziału oceny,
momentu oceny, stron relacji rynkowych oraz czasu obserwacji. Wszystkie z tych
punktów są bardzo ważne w pojęciu konkurencyjności, odgrywają dużą rolę oraz
mają wpływ na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa. Konkurencyjność jest
przedmiotem analizy zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, która ma na celu
określenie, czy dane przedsiębiorstwo ma szansę na prawidłowe oraz skuteczne
wejście na dany rynek. Pojęcie konkurencyjności może się odnosić do konkretnych
podmiotów gospodarczych, jak i całych gałęzi oraz całej gospodarki danego kraju.
Konkurencyjność w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa jest pojęciem niezwykle
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ważnym, tym bardziej ze względu na jej rozbudowanie, to dzięki niej dane
przedsiębiorstwo pnie się w górę, wyznacza się na rynku i zdobywa zaufanie coraz to
większej liczby klientów.
W czasach ciągle zmieniających się potrzeb oraz uwarunkowań pojawiających
się na rynku prowadząc przedsiębiorstwo należy się do nich dostosować. Należy więc
wprowadzać zmiany w zakresie metod motywacji, sposobów rozwiązywania
problemów oraz technologii. Konkurowanie przedsiębiorstw doprowadziło do
sytuacji, w której przedsiębiorcy chcąc zdobyć jak największa przewagę, poszukują
wszystkiego co nowe i trudne do skopiowania.
Według marketingu i marketingu przemysłowego

innowacja jest to

zastosowanie nowych pomysłów, sposobów dystrybucji i promocji, rodzajów polityki
rynkowej lub wypuszczenie nowego produktu na rynek. Innowacje produktowe
odgrywają ważną role w strategii marketingowej przedsiębiorstw. W cyklu życia
każdego produktu wytwarzanego przez przedsiębiorstwo występuje faza schyłkowa,
dlatego innowacje są warunkiem i czynnikiem długookresowego rozwoju
przedsiębiorstwa (ryc. 5).
Rycina w prosty sposób podsumowuje

i pokazuje w jaki sposób działa

konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz wdrażanie innowacji. Na konkurencyjność
przedsiębiorstwa składają się takie czynniki jak popyt, podaż, zysk, ryzyko, jak
wygląda konkurencja oraz cena. Są to czynniki które razem na siebie oddziałują.
Mają one duże znaczenie i każdy z nich wymaga dużej uwagi przy prowadzeniu
przedsiębiorstwa. Zostały one opisane dokładnie wyżej. Na innowacje natomiast ma
wpływ kapitał własny, kredyty w banku oraz inwestycje, czym większy kapitał tym
większa możliwość wprowadzania innowacji które związane są z kosztami, nie raz
wymagające podjęcia kredytu.
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kapitał własny

innowacje

inwestycje

popyt

kredyty w banku

Konkurencyjność
przedsiębiorstwa

cena

ryzyko

zysk

konkurencja
podaż

Ryc. 5. Konkurencyjność przedsiębiorstwa, (opracowanie własne)
Województwo lubelskie jest jednym z największych województw w Polsce.
Stolicą województwa jest Lublin. Jest to najdalej wysunięte na wschód województwo
w kraju. Województwo lubelskie dzieli się na cztery powiaty grodzkie, a mianowicie:
Lublin, Zamość, Chełm oraz Biała Podlaska, dwadzieścia ziemskich oraz 212 gmin.
W województwie w 2015 roku w rejestrze REGON zapisano 172 tysiące podmiotów
w tym 129 tysięcy osób fizycznych które prowadzą działalność gospodarczą.
Najważniejszymi punktami przemysłowymi województwa są miasta takie jak:
Lublin, Puławy, Świdnik, Krasnystaw, Chełm, Biała podlaska Biłgoraj oraz Kraśnik i
Zamość. W regionie tym wyróżnia się przemysł chemiczny, spożywczy, produkcja
maszyn oraz górnictwo węgla kamiennego. Większość przedsiębiorstw czyli blisko
95% to firmy które zatrudniają do 9 osób. Firmy małe czyli 4% zatrudniają od 10 do
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49 pracowników, natomiast przedsiębiorstwa które zatrudniają od 50 do 249
pracowników to tylko 0,8% (tab.3). Firmy duże zatrudniające ponad 250 osób to
tylko 0,01% wszystkich przedsiębiorstw znajdujących się na Lubelszczyźnie. Poniżej
zostały przedstawione największe firmy województwa lubelskiego.4
Tabela

3.

Największe

przedsiębiorstwa

województwa

lubelskiego

(opracowanie własne na podstawie źródła: Mateusz Hudzik, 2006)
Nazwa przedsiębiorstwa

Siedziba

Rodzaj działalności

Ambra

Biłgoraj

Produkcja win

Black Red White

Biłgoraj, Zamość

Produkcja mebli

Cementownia Chełm

Chełm

Produkcja cementu

Przetw?rnia

owoc?w Chełm

Produkcja

„Ybbstaler‖

owocowo

warzywna

Cukrownia „Krasnystaw‖

Siennica Nadolna

Produkcja cukru

Fabryka Łożysk Tocznych

Kraśnik

Produkcja łożysk tocznych

Firma

–

Produkcja słodyczy

Cukiernicza Lublin

„Solidarność‖ Sp z o.o.
Zakłady

Meblarskie Chełm

Produkcja mebli

„MEBLOTAB‖
Lubella SA

Produkcja

Lublin

makaronów,

płatków śniadaniowych
Lubelski Węgiel – KWK Bogdanka

Kopalnia węgla kamiennego

Bogdanka
SIPMA

Lublin

Produkcja

sprzętu

rolniczego
Wytwórnia

Sprzętu Świdnik

Produkcja śmigłowców

Komunikacyjnego „PZL –
Świdnik‖
Zakłady azotowe Puławy

Puławy

Produkcja

nawoz?w

syntetycznych
Herbapol-Lublin S.A.

Lublin

Produkcja sok?w, herbat i
farmaceutyk?w

4

Mateusz Hudzik, Paweł Dryl, 2006
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Podsumowując

powyższą

tabelkę

można

zauważyć,

że

najwięcej

przedsiębiorstw znajduję się w mieście Lublin. Na terenie tego województwa
znajduje się również kopalnia węgla kamiennego we wsi Bogdanka. Jest ona
najbardziej dochodową kopalnią w całej Polsce. Na terenie województwa
Lubelskiego a dokładnie w Puławach znajdują się zakłady azotowe zajmujące się
produkcją nawozów syntetycznych. Jednym z większych przedsiębiorstw jest
również Lubella produkująca makarony oraz płatki śniadaniowe czy też wytwórnia
sprzętu komunikacyjnego PZL-Świdnik, która zajmuje się produkcją śmigłowców.
Poniżej zostały przedstawione poszczególne miasta województwa lubelskiego i
ich sytuacja pod względem przedsiębiorstw. Zaczynając od miasta Biała Podlaska.
Zdolność rozwojowa tego miasta bierze się głownie z tego, że przebiegają przez nią
ważne drogi komunikacyjne. Miasto jest również położone w ciekawym otoczeniu.
W Białej Podlasce głównie występują małe przedsiębiorstwa zajmujące się przede
wszystkim handlem, budownictwem czy też transportem. W mieście występuje duże
bezrobocie. Szansą jest rozwój w kierunku linii komunikacyjno-logistycznej oraz
obsługi ruchu granicznego. Następne miasto Chełm. Jest to miasto znajdujące się 25
kilometrów od granicy z Ukrainą. Jako miasto znajdujące się przy granicy pełni rolę
centrum przemysłowo - usługowo – tranzytowego. Jest ono ważnym węzłem
komunikacyjnym – tą drogą przebiega międzynarodowy szlak komunikacyjny: Paryż
- Berlin - Warszawa - Kijów, łączący najkrótszą trasą Europę Zachodnią z Ukrainą.
Podsumowując do mocnych stron Chełma należy jego lokalizacja, lecz nie występuje
tutaj aktywność inwestycyjna co nie poprawia sytuacji dotyczącej bezrobocia i
tworzenia się nowych miejsc pracy. Miasto Lublin, przemysł w tym mieście
występuje głównie w okolicach dworca kolejowego w części północno-wschodniej.
Lublin ma bardzo duży potencjał rozwojowy. Dużą przewagą Lublina są uczelnie.
Gorszą stroną rozwoju przedsiębiorczości jest słabe przygotowanie terenów
inwestycyjnych co w ostatnich latach jednak coraz bardziej się zmienia. Rozwojowi
miasta bardzo dobrze służą ulgi zainicjowane przez władze np. ulgi w podatku od
nieruchomości, dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Miasto Zamość
położone na wyżynie lubelskiej. Jest to miasto gdzie przeważają usługi nad
przemysłem. W większości znajdują tu się małe i średnie przedsiębiorstwa.
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Prosperuje tutaj również kilka większych zakładów produkcyjnych wśród których
większość

to

zakłady

przemysłu

spożywczego.

Przeważają

tutaj

małe

przedsiębiorstwa zajmujące się handlem, transportem, przetwórstwem czy innymi
usługami. Wartym zainteresowania jest również sam powiat puławski ponieważ
znajduje się on w dobrej sytuacji gospodarczej. Posiada najwyższy wskaźnik
inwestycji na jednego mieszkańca. Istotnym zjawiskiem jest silne uzależnienie od
największego przedsiębiorcy, zakładów azotowych.5
Województwo

lubelskie,

porównując

do

innych

regionów

w

kraju

charakteryzuje się małą liczbą zarejestrowanych przedsiębiorstw. W roku 2009
podsumowując było ich łącznie 156 tysięcy, to oznacza, że na 10 tys. mieszkańców
przypadało ok. 720 przedsiębiorstw. Mniejszą liczbę podmiotów gospodarczych w
stosunku do liczby ludności posiadało jedynie województwo podkarpackie. Duża
dynamika rozwoju sektora przedsiębiorstw na Lubelszczyźnie w ostatnich latach była
dodatnia. Oznacza to, iż każdego roku powstaje coraz więcej firm. Różnica jest
jednak mniejsza niż przeciętnie obserwowana w Polsce. W powiązaniu z dość małą
liczbą przedsiębiorstw przypadających na 10 tysięcy mieszkańców, wskazuje to na
niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców Lubelszczyzny, oraz o ich niskiej
aktywności oraz małej skłonności do podjęcia ryzyka. W województwie tym, widać
duże różnice struktury przedsiębiorstw, jeśli chodzi o ich liczebność, wielkość,
produktywność oraz rodzaj działalności. Największe zagęszczenie firm obserwowane
jest w powiatach grodzkich: Zamościu Lublinie, Chełmie i Białej Podlaskiej oraz w
niektórych

powiatach

ziemskich:

łukowskim,

puławskim,

tomaszowskim,

janowskim, i świdnickim. W kwestii produktywności, wyrażonej poprzez wartość
dodaną brutto przypadającej na jednego pracownika, to najlepiej wskaźnik ten
formuje się w podregionie lubelskim. W roku 2008 kształtował się na poziomie
ponad 87 procent średniej dla kraju. W pozostałych podregionach poziom ten nie
przekraczał 66 procent średniej dla kraju. Najistotniejszy udział firm stanowią
mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające poniżej 10 pracowników), stanowiąc w
województwie

lubelskim

prawie

95

procent

wszystkich

zarejestrowanych

przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa duże, które zatrudniają powyżej 250 pracowników,
5

Mateusz Hudzik, Paweł Dryl, 2006
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stanowią jedynie ok. 0,1 procent zarejestrowanych na Lubelszczyźnie firm. W latach
2002-2009 w województwie lubelskim można było zaobserwować, przekraczający 20
procent przyrost liczby małych i mikro przedsiębiorstw. W tym czasie, liczba
większych przedsiębiorstw zmniejszyła się prawie o 25 procent (53 podmioty).
Świadczy to o dość dużym i postępującym rozkruszeniu lubelskich przedsiębiorstw i
w konsekwencji o ich dużo mniejszej sile ekonomicznej. Należy jednak pamiętać, że
dane z rejestru REGON nie są do końca miarodajnym źródłem informacji o
przedsiębiorstwach, ponieważ wiele firm, które w praktyce ukończyły swoją
działalność wciąż pozostają wpisani w rejestrze. Problem ten dotyczy głównie
przedsiębiorstw małych.
Konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie Lubelskim obecnie jest
coraz większa i z każdym rokiem ulega zwiększeniu. Każde z przedsiębiorstw stara
się wykorzystywać swój potencjał możliwie jak najbardziej. W województwie
lubelskim w 2015 roku istniało 173 184 przedsiębiorstw. Większość z nich zalicza się
do mikroprzedsiębiorstw zatrudniających od 0 – 9 pracowników (niecałe 96%
wszystkich pomiotów gospodarki narodowej). Małe podmioty, czyli liczące od 10 –
49 pracowników stanowiły 3,3%, średnie (50 – 249 pracowników) – 0,7%, natomiast
dużych podmiotów, powyżej 250 pracowników było najmniej, ponieważ tylko 1000,
tj. 0,08%. Niezmiennie wzrasta liczba przedsiębiorstw działających na terenie
województwa lubelskiego w 2011 było ich 162 095.6 Województwo lubelskie to silne
centrum akademickie oraz bardzo dobry potencjał naukowo-badawczy. Swoje
miejsce ma tu także przemysł motoryzacyjny i maszynowy. Województwo lubelskie
jest nastawione na rozwój innowacyjnych sektorów gospodarki w oparciu o
faktyczny potencjał naukowy. Ze względu na dobrą jakość środowiska naturalnego
rozwijane są tu inwestycje w zakresie rolno-spożywczym związanym z żywnością
ekologiczną. Województwo to ma duży potencjał w wielu dziedzinach.
Lubelszczyzna jest to brama wschodu. Znajduje się tutaj wysoko rozwinięta kolej
szerokotorowa która ułatwia transport towarów do krajów Wspólnoty Niepodległych
Państw. Lublin jest największym ośrodkiem akademickim Wschodniej Polski,

6

Europejski Fundusz Społeczny „Analiza sytuacji społecznoekonomicznej województwa lubelskiego w obszarach
oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego‖
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występują Parki Naukowo-Technologiczne oraz wyspecjalizowane jednostki i
instytuty badawcze. Obszar ten ma również wysoki potencjał pod względem
turystycznym, różnorodne instytucje kulturowe, ciągle budująca się infrastruktura
sportowo-rekreacyjna, przedszkola, szkoły czy też placówki służby zdrowia. Bardzo
ważnym składnikiem potencjału województwa jest prężnie rozwijający się Port
Lotniczy Lublin, który obsługuje loty krajowe oraz międzynarodowe. Jest szansą na
inwestycje zagranicznych inwestorów w tym regionie Polski.
Przedsiębiorstwa mogą liczyć również na różnego rodzaju granty rządowe, czy
też na środki unijne w ramach sześciu programów krajowych oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego dla danego województwa. Są tu też dobre warunki rozwoju
rolnictwa, przemysłu maszynowego, spożywczego, drzewnego. Za atut można
również uznać bliskość rynków Ukrainy oraz Białorusi. Dla porównania można
podać jako przykład trzy różne przedsiębiorstwa znajdujące się w województwie
lubelskim, a mianowicie Zakłady azotowe Puławy, Lubella SA czy też HerbapolLublin S.A.
Zakłady azotowe Puławy wykorzystują w znacznym stopniu składniki
potencjału konkurencyjności. Korzystają oni z wielu funduszy europejskich, realizują
wiele nowych projektów, stawiają oni na innowacyjność oraz ciągły rozwój poprzez
wprowadzanie nowych usług i produktów, rozwój niszowych rynków czy też
innowacji

wartości

dla

klientów.

Obszary

działań

innowacyjnych

tego

przedsiębiorstwa to poszerzanie oferty nawozowej w nowoczesne produkty i sposoby
aplikacji, optymalizacja efektywności procesu produkcji dzięki rozwiązaniom
systemowym i technologicznym itp. Azoty Puławy łączą swoje doświadczenie z
różnymi ośrodkami naukowymi, między innymi z Instytutem Nawozów Sztucznych
w Puławach. Przedsiębiorstwo to wykorzystuje w znaczny sposób atuty o których
wspomniano wcześniej, stawia na innowacje.7
Kolejnym wybranym przedsiębiorstwem jest Lubella SA. W porównaniu do
Zakładów azotowych w Puławach, zajmuję się ono wyrobem makaronów, płatków,
kaszy, mąki itp. Jest to zupełnie inna dziedzina lecz tak jak poprzednie
przedsiębiorstwo korzysta z funduszy europejskich, wprowadza liczne innowacje
7

Źródło: (http://www.pulawy.com/372-strategia-i-rozwoj/lang/pl-PL/default.aspx, dostęp: 08.12.2017)

40

min. dzięki projektom unijnym. Priorytetem Lubelli SA jest wysoka jakość połączona
z nowymi technologiami. Wdrażanie nowych technologii pozwoliło na zdobycie
pozycji lidera na rynku.8
Ostatnim przedsiębiorstwem jest Herbapol-Lublin S.A. Jest ot firma, która
produkuje herbaty, syropy czy też produkty dżemowe.

Tak jak poprzednie

przedsiębiorstwa Herbapol wprowadza nowe technologie, stawia na innowacyjność i
efektywność oraz korzysta z funduszy europejskich.9 Przedstawione powyżej
przedsiębiorstwa są jednymi z największych w województwie lubelskim. Każda z
tych firm, dąży do wprowadzania innowacji, korzysta z wykwalifikowanej kadry,
korzysta z funduszy europejskich, wykorzystuje zasoby regionu w którym są
umiejscowione czy też korzystają z ośrodków naukowych. Firmy te jak i większość
pozostałych

wykorzystują

wszystkie

dostępne

możliwości,

które

daje

im

województwo lubelskie, a jego możliwości jest bardzo dużo, dlatego też większość
przedsiębiorstw z tego regionu jest na wysokim poziomie a niektóre z nich są liderem
w swojej branży na rynku w Polsce.
W czasach ciągle rozwijającej się i rosnącej konkurencji, przedsiębiorcy
wprowadzają oraz poszukują coraz to nowszych rozwiązań i form finansowania ich
działalności gospodarczej. Duże możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw
stwarza członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Programy wspomagające rozwój
przedsiębiorstwa mogą mieć charakter pomocy bezpośredniej lub pośredniej. Ich
najważniejszym celem jest poprawa dostępności przedsiębiorstwa do źródeł
finansowania. Jednym z takich instrumentów poprawiających rozwój danej jednostki
gospodarczej są fundusze strukturalne unii. Fundusze strukturalne czy też unijne są to
środki finansowane, które są udzielane w celu wsparcia przedsiębiorstw. W skład
funduszy strukturalnych wchodzi: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. Środki unijne mają na celu pomoc
słabo rozwiniętym regionom. Przepływ środków przez cały układ funduszy
europejskich oparty jest na czterech zasadach. Pierwszym z nich jest zasada
programowania. Oznacza ona, że wydatki środków, powinny się odbywać zgodnie z

8

Źródło: https://www.lubella.pl/, dostęp: 12.12.2017
Źródło: http://www.herbapol.com.pl/kariera, dostęp: 12.12.2017
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planami rozwoju przedsiębiorstwa. Kolejna zasada partnerstwa, oznacza jak
największą współprace między władzami, organizacjami społecznymi a komisją.
Trzecia zasada koncentracji wymaga, aby środki skupiały się na najważniejszych
celach. Ostatnia zasada czyli zasada dodatkowości oznacza, że fundusze z Unii
Europejskiej są uzupełnieniem wydatków w danym zakresie. Członkostwo w Unii
Europejskiej daje wiele korzyści finansowych, dzięki temu może się rozwijać wiele
inwestycji, lecz znajdują się w tym również cechy negatywne. Głównie informacje o
inwestycjach ze środków unii opierają się na opisach i pominięte zostaje ujęcie
ekonomiczne np. związane ze sposobem rozliczenia z wziętej pomocy finansowej.
Województwo Lubelskie jest jednym z biedniejszych regionów Unii
Europejskiej. Występuje tutaj duży poziom bezrobocia, oraz mało konkurencyjna
gospodarka regionu. Są to cechy charakterystyczne.
Analiza SWOT bada przedsiębiorstwo w czterech obszarach. Mocne strony
czyli umiejętności oraz zasoby, które pozwalają przedsiębiorstwu zająć dobra
pozycję na rynku. Słabe strony są to czynniki, które hamują sprawność firm. Mogą
one osłabić mocne strony. Przykładem słabych stron jest np. zła reputacja czy
przerost zatrudnienia. W analizie tej występują również szanse i zagrożenia. Szanse
to pozytywne zjawiska, które jeśli będą dobrze wykorzystane osłabią zagrożenia i
pomogą w dalszym rozwoju danego przedsiębiorstwa. Zagrożenia są to negatywne
zjawiska dla podmiotów gospodarczych, które utrudniają ich rozwój. Mogą mieć one
negatywny wpływ, jeśli się im nie zaradzi. Przykładem mogą być nowi konkurenci.
Dla por?wnania przeprowadzono analizę SWOT kilku jednych z większych
przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Będą nimi Lubella SA czy Black Red
White. Lubella SA znajdują się w Lublinie. Jest to przedsiębiorstwo, którego historia
zaczęła się już od 1927 roku. Aktualnie ma ugruntowaną pozycję na rynku. Ma ona
duży wyb?r produkt?w. Mimo to na rynku w województwie lubelskim pojawiła się
konkurencja taka jak: Pol-Mak S.A. zajmująca się wyrobem różnego rodzaju
makaronów oraz AS-BABUNI Sp. z o.o. który ma dosyć rozbudowany wybór
asortymentu. Zajmuję się produkcją makaronów, kasz, przekąsek, oraz karm dla
psów. Poniżej znajduje się analiza SWOT dla Lubelli SA (tab.6).
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Tabela 6. Analiza SWOT przedsiębiorstwa Lubella SA (opracowanie własne na
podstawie źródła: https://www.lubella.pl/, dostęp: 17.12.2017)
Lubella SA.
Słabe strony

Mocne strony
- firma z wieloletnią tradycją

- mały wybór produktów

- wykwalifikowani pracownicy

- mała ilość informacji o produktach

- korzystanie z funduszy unijnych

- wyższe ceny od konkurencji

- wysoka jakość asortymentu

- słaba promocja

- wdrażanie nowych technologii
- duża liczba stałych klientów
- stałe szkolenia dla pracowników
- firma wielokrotnie nagradzana
- łatwo dostępne produkty
- położenie przedsiębiorstwa w mieście
- dostępne dla ludzi o średnich zarobkach
Szanse

Zagrożenia

- zaistnienie na rynku światowym

- rosnąca konkurencja na rynku

- rozbudowa asortymentu

- malejąca liczba wykształconych pracowników

- wdrażanie innowacji

- zaprzestanie produkcji nowych produkt?w

- pozyskanie nowych klient?w

Powyższa analiza wskazuje na to, iż dane przedsiębiorstwo pozyskało wielu
stałych klientów, wyrobiło sobie markę, ma dużo zalet, które ułatwiają jej dalszą
działalność. Lecz jak każda firma posiada również wady, jedną z ważniejszych jest
mały wybór asortymentu i źle on może wpływać na jego dalszą konkurencyjność.
Lubella SA ma duże szanse na rozwój na większym rynku. Zagrożeniem dla tego
przedsiębiorstwa może być zaprzestanie produkcji nowych produktów, co
doprowadzić może do zmniejszenia jego konkurencyjności i zmiany miejsca na
rynku. Przedsiębiorstwem konkurencyjnym dla Lubelli SA znajdującym się w tym
samym regionie jest As-Babuni Sp. z o.o. Na rynku od 1992 roku. W swojej ofercie
posiada aż 38 różnych produktów. Poniżej znajduje się analiza SWOT tego
przedsiębiorstwa (tab.7).
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Tabela 7. Analiza SWOT przedsiębiorstwa As-Babuni Sp. z o.o. (opracowanie
własne na podstawie źródła: http://www.asbabuni.pl/pl/, dostęp: 17.12.2017)
As-Babuni Sp. z o.o.
Słabe strony

Mocne strony
- szeroki wyb?r asortymentu

- lokalizacja w dosyć dużej odległości od

- działalność na skale krajową i zagraniczną

większych miast

- stali klienci

- słaba reklama

- wdrażanie nowych technologii
- wielokrotnie nagradzany
- wprowadzanie innowacji
- niższe ceny od konkurencji
- aktualizowane informacje o nowościach na
stronie internetowej
Zagrożenia

Szanse

- szansa na zdobycie zaufania jeszcze większej - stale rosnąca konkurencja
liczby klientów

-

- możliwość zdobycia wyższej pozycji na rynku

produkt?w

zaprzestanie

wprowadzania

nowych

- rozbudowanie działalności
- zwiększenie konkurencyjności

Według powyższej analizy As-Babuni Sp. z o.o. ma bardzo dobrą pozycję na
rynku. Posiada konkurencyjne ceny, działa nie tylko na skale krajową. Podstawowym
zagrożeniem dla tego przedsiębiorstwa jest rozrastająca się konkurencja, lecz dzięki
stałemu wprowadzaniu nowości do produkcji firma ta jest w stanie zdobyć wyższą
pozycje wśród konkurentów. Niestety tak jak poprzednio Lubella SA, nie mają oni
zbyt dużej reklamy. Firma ta znajduje się w pierwszej dziesiątce wśród producentów
makaronu w Polsce.
Ostatnią konkurencyjną firmą w tej branży w województwie jest POL-MAK
S.A. Historia tego przedsiębiorstwa sięga 1995 roku, specjalizuje się na wyrobie
makaronów wałkowanych jajecznych. Poniżej znajduje się jego analiza (tab. 8).
Tabela 8. Analiza SWOT przedsiębiorstwa POL-MAK S.A. ( opracowanie
własne na podstawie źródła: http://pol-mak.pl/, dostęp: 17.12.2017)
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POL-MAK S.A.
Mocne strony

Słabe strony

- stawianie na jakość jednego produktu

- mały wybór produktów

- sprzedaż krajowa i zagraniczna

- słaba reklama

- korzysta z funduszy europejskich

- małe przedsiębiorstwo

- stawianie na tradycyjność wyrobów

- słaba marka

- dużo informacji o produkcie
- konkurencyjne ceny, choć nie najniższe
Szanse

Zagrożenia

- możliwość zdobycia większej ilości klientów

- duża konkurencja

- zwiększenie konkurencyjności

-

- wprowadzenie nowych produkt?w na rynek

produkt?w

- pozyskanie stałych klientów

- możliwość stracenia klientów

konkurencja

posiada

większy

wyb?r

POL-MAK S.A jest firmą działającą najkrócej spośród wszystkich
przedsiębiorstw w tej dziedzinie w województwie lubelskim. Przedsiębiorstwo to
specjalizuje się jedynie w wyrobie różnego rodzaju makaronu, wśród konkurencji nie
jest to firma najtańsza. Stawiają oni bowiem na tradycyjność, korzystają z funduszy
europejskich, aby wprowadzać innowacje. Jest to firma dobrze prosperująca mająca
szanse na dalszy rozwój. Zagrożeniem dla POL-MAK S.A jest duża konkurencja w
tym regionie.
Podsumowując, powyżej przedstawiono analizy SWOT trzech przedsiębiorstw
w województwie lubelskim, które zajmują się produkcją tych samych wyrobów.
Najdłużej prosperująca w danym regionie Lubella jest firmą, która działa na duża
skalę,

wielokrotnie

nagradzana,

wprowadza

innowacje,

nowe

technologie,

przedsiębiorstwo, które prężnie się rozwija i utrzymuje swoją pozycje na rynku. Ma
ona swoich dwóch konkurentów. Jeden z nich czyli As-Babuni Sp. z o.o. Jest firmą,
która dysponuje bardzo szerokim asortymentem, większym od Lubelli. Jej atutem jest
konkurencyjna cena, ponieważ jest najniższa spośród wszystkich przedsiębiorstw.
Szeroki asortyment i cena są to główne czynniki, które sprawiają, że jest to duży
konkurent na rynku dla Lubelli. POL-MAK S.A. jest to firma działająca najkrócej,
lecz dobrze radząca sobie na lubelskim rynku. Nie stwarza ona dużego zagrożenia dla
reszty przedsiębiorstw. W swojej ofercie posiada różnego rodzaju makarony. Nie
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posiada innych towarów jak konkurenci. Nie wyróżnia się na tle konkurentów. Słabą
stroną przedsiębiorstw jest głównie niedostateczna reklama. Jednak przedstawione
przedsiębiorstwa stanowią dla siebie konkurencje w mniejszym bądź większym
stopniu. Każde z nich chce pozyskać jak największą liczbę klientów, wprowadzając
nowe technologie czy też produkty których żadne z nich nie oferuje.
Rozwój sektora przedsiębiorstw bazuje na szansach i mocnych stronach miasta
Lublin. Wielobranżowość rozwoju przemysłu Lublina spowodowana jest tradycją,
zapleczem rynkowym, kooperantami, firmami istniejącymi i kadrami. Miasto Lublin
jest jednym z ważniejszych środowisk produkcji spożywczej. Miasto położone jest w
rolniczym regionie, stanowi najlepszą bazę materiałów, głównie dla produkcji
roślinnej. W okolicach znajdują się również wysoko rozwinięte gospodarstwa rolne,
które produkują na potrzeby przetwórstwa owocowo-warzywnego. Producentów w
tym województwie wspierają wysoko rozwinięte instytucje. Miasto Lublin ma duże
szanse być czołowym centrum certyfikacji i badań nad żywnością w Polsce.
Następnym mocnym punktem Lublina jest biotechnologia, która może mieć duży
wpływ na rozwój światowej gospodarki w XXI wieku. Ze względu na dużą ilość
uczelni w Lublinie, miasto dysponuje dużym potencjałem do postępu przemysłu
biotechnologicznego. Przyszłością miasta jest produkcja szczepionek, probiotyków.
Firmy, które działają w tym sektorze w chwili obecnej zwiększają udział w rynku.
Lublin posiada również długą tradycje jeśli chodzi o produkcję przemysłu
samochodowego i maszynowego, które w chwili obecnej są odbudowywane.
Odbudowywane jest dzięki odpowiedniemu zapleczu naukowo-badawczego czy też
wykwalifikowanej kadry. Lublin zaczyna również istnieć pod względem spedycji,
logistyki i transporcie. Jest to ważny sektor dla rozwoju przedsiębiorczości. Jednym z
celów rozwoju tego sektora jest tworzenie warunków do inwestycji przemysłowych
poprzez rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park (SSE), tworzenie nowych
terenów objętych SSE w Lublinie czy wykup prywatnych ziem na ulicy Rataja oraz
Grygowej w Lublinie, uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych. Celem jest
również współpraca z prywatnymi

partnerami w celu stworzenia Parku

Przemysłowo-Technologicznego na terenie byłego zakładu Daewoo Motor Polska
oraz rewitalizacja miejsc przemysłowych. Kolejnym celem jest pozyskiwanie
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lokalnych jak i zewnętrznych inwestorów, reklama potencjału gospodarczego w
Lublinie. Drugim elementem rozwoju gospodarczego jest sektor usług. W tym
sektorze w Lublinie ważną role odgrywa branża technologii informacyjnych (IT) czy
też informacyjno-komunikacyjnych. W ostatnich latach w tym mieście powstało dużo
innowacyjnych firm. Samorząd miasta wspiera tworzenie warunków do rozwoju
ekosystemu technologii informacyjnych. Jednym z najbardziej rozwiniętych
sektorów usług są usługi medyczne. Dobrze prosperująca uczelnia medyczna,
zapewnia dobrze przygotowany personel medyczny. Tendencje ogólnokrajowe
wykazują iż społeczeństwo coraz częściej korzysta z prywatnej opieki medycznej.
Inwestorzy coraz częściej decydują się na inwestowanie w tego typu spółki.
Głównymi celami w tym sektorze jest tworzenie warunków przestrzennych dla
rozwoju tego sektora, wspieranie budowy tego sektora poprzez pozyskiwanie
inwestorów, rozwój systemu technologii informacyjnych tworzenie warunków do
rozwoju e-usług, wspieranie rozwoju usług medycznych. Innym celem w sektorze
usług jest promocja potencjału gospodarczego w Lublinie poprzez promowanie
miasta jako dobrego miejsca do inwestowania przy jednoczesnym wykorzystaniu
Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej przez udziały w różnego rodzaju targach,
promocja marki, organizację konferencji i targów które będą budować pozycję
Lublina i reklamowanie miasta jako miejsca do tworzenia centrów usług dla
instytucji które mają swoja siedzibę w Warszawie.
Rozwój przedsiębiorczości uzależniony jest od procesu powstawania nowych
firm. Jest to warunek, który umożliwia także tworzenie warunków do ich rozwoju jak
i kształtowanie postaw pro-przedsiębiorczych oraz prokreatywnych. Promowanie
kultury podmiotów gospodarczych wytworzy w lokalnej społeczności cechy, które
pozwolą im na podejmowanie ryzyka założenia firmy, inwestowania w nowe
technologie. Kulturę przedsiębiorczości kreuje również kadra uczelni, która może
zachęcać do starania się a także doradzać im przy tworzeniu start-upów czyli małych
przedsiębiorstw występujących w Internecie. Jednymi z działań strategicznych jest
zorganizowanie

warunków

do

zewnętrznych

środków

inwestycyjnych

do

inwestowania funduszy w firmy z województwa lubelskiego. Dzięki takim
działaniom będzie można pozyskać kapitał na rozwój a także doświadczenie
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menedżerskie. Jednym z udogodnień dla przedsiębiorców są dobrze prosperujące
Targi Lublin. Dzięki organizowaniu różnego rodzaju targów branżowych daje on
możliwości zaistnienia wielu lubelskim przedsiębiorstwom, rozwija również
współprace między kooperantami, przedsiębiorstwami a nawet poddostawcami.
Główne zadania oraz cele które mają być podejmowane w tym zakresie to wspieranie
tworzenia ekosystemu przedsiębiorczości w Lublinie, który oparty jest na lokalnych
przedsiębiorstwach oraz innowacyjnej przedsiębiorczości. Wspieranie przepływu
informacji do sektora biznesu. Rozreklamowanie potencjału gospodarczego miasta
Lublin. Wsparcie ekosystemu przedsiębiorczości ma polegać na stworzeniu systemu
gdzie udostępniana będzie wiedza o narzędziach wsparcia dla przedsiębiorców na
każdym etapie ich rozwoju, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez Urząd
Pracy, organizacja targów oraz giełd pracy dla przedsiębiorców, stworzenie miejsc
gdzie będzie mogła spotykać się innowacyjna oraz przedsiębiorcza młodzież oraz
kształtowanie

postaw

prokreatywnych

i

pro-przedsiębiorczych.

Wspieranie

przepływu informacji do sektora biznesu będzie polegać głównie na wsparciu stałego
rozwoju lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego10. Rozwój technologii
sprawił pewne zmiany w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami. Coraz więcej
działań wykonywanych przez firmy odbywa się za pomocą wspólnie działających
partnerów.
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WPŁYW INWESTYCYJNO-INNOWACYJNEJ POLITYKI NA GOSPODARCZY
ROZW?J WOJEW?DZTWA LUBELSKIEGO
Polityka inwestycyjno-innowacyjna to wszelkie działania jednostek samorządu
terytorialnego, które mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
społeczeństwa jak i gospodarki. Natomiast rozwój gospodarczy to proces, w którym
następują zmiany w gospodarce, przyczynia się on do zmiany wartości czynnika
PKB, do zmiany ilości zatrudnionych pracowników oraz ilości przedsiębiorstw. PKB
w województwie lubelskim w 2015 roku wyniosło 32 074 zł/1 mieszkańca. Na
rozwój gospodarczy mają wpływ: kapitał ludzki, dostępne surowce, postęp
techniczny i realizowane inwestycje.
Województwo lubelskie pod względem wielkości zajmuje trzecie miejsce w
Polsce. Lubelszczyzna posiada duże zasoby ziemi, oraz ludności zajmującej się
rolnictwem, wynikiem, czego jest duży udział w produkcji rolniczej województwa w
skali kraju. Ponad połowa ogólnej ludności województwa mieszka na wsi, jest to
53,7%. Rolnictwo w województwie lubelskim jest mało efektywne, ponieważ rolnicy
stosują stare techniki uprawy ziemi przy równoczesnym małym jej areale. Aktualnie,
w województwie lubelskim w 2016 roku, nakłady na działalność badawczorozwojową, na 1 mieszkańca wynosiły 293 zł, natomiast jeśli chodzi o ilość nowo
zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON, na 10 tys. ludności, było to 67
jednostek.
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Głównym celem polityki inwestycyjno-innowacyjnej jest wywieranie wpływu
na procesy odbudowywania i zwiększania kapitału trwałego, gdzie podmiotami
działań są przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. W krajach słabo rozwiniętych
odziaływanie przez powiększanie kapitału trwałego, jest rzadkim zjawiskiem
(Broszkiewicz, 2001). Wiele z tych krajów ma trudności ze zdobyciem kapitału, jak i
możliwością istnienia na rynku, jako przedsiębiorstwa konkurencyjne, pod względem
technologicznym oraz eksportowym (Kisiel, Lizińska, 2008). Polityka inwestycyjna
w tych państwach jest nastawiona na wzrost i produktywny podział kapitału.
Cele polityki inwestycyjno-innowacyjnej mają formę strategiczną. Według R.
Broszkiewicza (2001) w procesie tworzenia celów należy zawrzeć różne
determinanty, zarówno utrudniające jak i przyspieszające ich wykonanie. Jednym z
ważniejszych czynników jest czas, który ma wpływ na realizację celów polityki
gospodarczej. Biorąc pod uwagę czynnik czasu wyróżnia się następujące cele
(Broszkiewicz, 2001): bieżące, średniookresowe i długofalowe, gdzie bieżące cele są
najlepiej identyfikowane, ponieważ definiuje je rynek. Natomiast, jeśli chodzi o cele
średniookresowe i długofalowe mogą one nieść ryzyko cyklu inwestycyjnego, które
może wynikać z (Broszkiewicz, 2001):
1) proces?w inflacyjnych i zawartych w nich wahań oprocentowania od
kapitału pożyczkowego, 2) okresu zwrotu kapitału zawierającego się w projektach
inwestycyjnych, w tym również kapitału pożyczkowego z jego stopą procentową
3) indywidualną sytuację dochodowo-kosztową, adaptowanie się do sytuacji
rynkowej, biegłość finansową oraz wypłacalność podatkowo-kredytową.
Powyższe determinanty mogą wpływać pozytywnie na procesy inwestycyjne
poprzez stymulację, oraz negatywnie poprzez destymulację (Broszkiewicz, 2001).
Jednak nie może być to możliwe bez świadomości potrzeby rozwoju i inwestycji
(Lissowska, 1996).
Zadaniami polityki inwestycyjno-innowacyjnej jest (Strategia Rozwoju Kraju,
2006):
1) rozwój przedsiębiorczości,
2) zwiększanie dostępu do finansowania inwestycji przez inwestor?w
zagranicnych,
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3)

podniesienie

zwiększenie nakładów w

poziomu

technologicznego

poprzez

innowacje

oraz

badania i rozw?j,

4) ochrona konkurencji,
5) rozwój społeczeństwa informacyjnego,
6) rozwój sektora usług,
7) eksport i współpraca zagranicą.
Inwestycje mają wpływ na przyrodę poprzez określone działania człowieka,
które mają na celu zaspokojenie potrzeb i dostęp do dóbr. Przeprowadzane więc
inwestycje świadczą o potencjale produktywnym danego podmiotu (Kaja, Piech,
2005).
Inwestycje mogą też być definiowane, jako czynnik wzrostu gospodarczego i
dobrobytu społecznego. Bardzo często inwestycje traktowane są, jako dodatkowe
działania mające przynieść zyski, rekompensując włożone środki pieniężne, czas, a
także ryzyko z nimi związane (Rogowski, 2004). Jednak parametrem wspólnym
wszystkich inwestycji jest odejście od aktualnej konsumpcji, na rzecz przyszłych
korzyści (Bodie, Merton, 2003). Jeżeli jednak uzyskane dochody przez określony
podmiot, nie zostaną wykorzystane na cele konsumpcyjne, mogą stać się kolejnym
kapitałem do zainwestowania. Zatem powtarzalność takich działań prowadzi do
maksymalizacji profitu, ale musi być oparte na rozsądku danego podmiotu
(Majewska-Bielecka, 2014).
W celu opracowania pojęcia inwestowania należy poruszyć kwestię
oszczędzania, ponieważ jest ona nieodłącznym elementem wielkości inwestycji. Od
poziomu oszczędności zależy bowiem skala, na jaką rozwinie się dana inwestycja
(Korenik, 2003). Literatura podaje różne definicje oszczędności, jedną z nich jest
stwierdzenie, że jest to część zysków, która nie została przeznaczona na konsumpcję i
jest zamrożona w gotówce lub rzeczowych instrumentach. Natomiast oszczędzanie
wiąże się często z umieszczaniem zasobów pieniężnych na lokatach, które generują
zyski, wykorzystywane na bieżąco lub są dalej pomnażane (Owsiak, 2002).
Inwestycjami prywatnymi można nazwać działania inwestycyjne realizowane
przez gospodarstwa domowe, oraz przedsiębiorstwa. Powyższe podmioty z reguły są
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niezależne finansowo, dlatego same pokrywają koszty inwestycji, co jest podstawą
prywatnej gospodarki finansowej (Nowicka, 2012)б (tab.1).
Tab. 1. Inwestycje prywatne a inwestycje publiczne, główne różnice (opracowanie
własne na podstawie: Nowicka, 2012).
Inwestycje prywatne

Różnice

Inwestycje publiczne

Ekonomiczne - przyrost Zakres
zysku,
dochodu
i inwestycyjnej
oszczędności
Nieekonomiczne
satysfakcja z zysku, lepsze
kreowanie
własnego
wizerunku
wśród
społeczeństwa
Kapitał prywatny
Źródła
Środki publiczne - np. inwestycji
dotacje
Produktywność,
operatywność
Profit

działalności Wypełnienie
publicznych

zadań

finansowania Środki publiczne
Fundusze obce - np.
pożyczki

Główne sposoby działania
Wizja finansowa

Efektywność, uczciwość,
praktyczność i rozsądek
Przemyślane
wydatki,
dyscyplina
finans?w publicznych

Spośród wymienionych wyżej inwestycji w tabeli 1, ważne są inwestycje
rzeczowe.

Są to inwestycje, które poprzez materialne powiększenie zasobów

niefinansowych, wpływają na rozwinięcie zdolności produkcyjnych, można je
podzielić na inwestycje w aktywa obrotowe, a także w aktywa trwałe (Nowicka,
2012). W literaturze można znaleźć też inne definicje inwestycji rzeczowych.
Według R. Pastusiaka (2003) inwestycje rzeczowe przyczyniają się do wzrostu
wartości majątku trwałego, w tym również nieruchomości. Tymczasem według Z.
Wilimowskiej inwestycje rzeczowe są to nakłady na rzeczy lub wartości
niematerialne (Wilimowska, Wilimowski, 1998).
Polityka inwestycyjna to działalność jednostek samorządu terytorialnego, która
dotyczy

najważniejszych

urządzeń,

instytucji
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usługowych

oraz

obiektów,

potrzebnych do działania społeczeństwa i gospodarki. Politykę inwestycyjną należy
interpretować, jako (Gawroń, 1993):
1) ogół działań mających na celu przygotowanie i realizację programów
rozwojowych,
bazujących przede wszystkim na tworzeniu, odtwarzaniu i unowocześnieniu
już

użytkowanych środków trwałych, ale również na działaniach finansowych w

bankach,
2) komplet nakładów finansowych przyczyniających się do tworzenia nowych
obiektów, a także ich odtwarzania i unowocześniania, powiązanych z dobrami i
usługami świadczonymi dla społeczeństwa,
3) źródło powiększenia mienia komunalnego za pomocą nowych lub
unowocześnionych maszyn i urządzeń.
Na politykę inwestycyjną składają się poniższe kierunki (Broszkiewicz, 1994):
1) wpływ na normowanie ogólnych wielkości inwestycji w gospodarce, przede
wszystkim

działanie pod kątem zapobiegania recesji, która wiąże się ze wzrostem

bezrobocia i spadkiem

jakości inwestycji, ożywianie wzrostu, ale też czasem

hamowanie dynamiki inwestycji,
2) formowanie struktury inwestycji w zróżnicowanych jej układach, w celu
wspierania przemian strukturalnych w gospodarce uznanych za właściwe,
3) wpływ na rozwój efektywności procesu inwestycyjnego, za czym idzie
poprawa stosunków

między nakładami inwestycyjnymi, a osiąganymi dzięki nim

efektami.
Rozwój województwa zależy od realizowanych nowych inwestycji, ale
również od inwestycji mających na celu modernizację przestarzałych jednostek.
Jednak wszystkie działania są zależne od środków finansowych, które nie zawsze
wystarczają na potrzeby inwestycyjne wszystkich jednostek. Dlatego województwo
chcąc wpłynąć na rozwój, ożywia konkurencję pomiędzy tymi jednostkami (Szaja,
2011).
Wojew?dztwo pod kątem ekonomicznego rozwoju charakteryzuje się
wzrostem gospodarczym, w przemianie czynników oraz dysponującymi zasobami
ekonomicznymi, co skutkuje wytwarzaniem większej ilości dóbr i usług. Jeśli chodzi
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o aspekt społeczny zawiera on zmiany w relacjach międzyludzkich oraz w strukturze
społecznej, co przekłada się na zmiany sposobu oraz standard życia społeczeństwa.
Poprzez rozwój ekonomiczny na płaszczyźnie technicznej i technologicznej można
rozumieć zmiany w zakresie stopnia nowoczesności i poziomu produkcji dóbr i
usług, struktury aparatu wytwórczego oraz ich asortymentu, co wpływa na lepsze
wykorzystanie zasobów województwa. Nie można również zapomnieć o środowisku
przyrodniczym, które jest nieodłącznym elementem rozwoju ekonomicznego, aby je
chronić województwo powinno wdrożyć politykę ekorozwoju (Strzelecki, 2008).
Czynnikami rozwoju województwa są takie składniki i parametry, które
przechodzą od najprostszych do złożonych, zachodząc w zdarzeniach w ich otoczeniu
(Churski,

2008).

Oddziaływanie

tych

czynników

można

porównać

do

systematycznego łańcucha przyczyn i skutków. Oznacza to, że każda pomyślna
zmiana ma swoją przyczynę, a jej wynik stwarza nowe uwarunkowania, w których
takie same lub różne czynniki rozpoczynają ciąg kolejnych zdarzeń, w celu
zainicjowania dalszych przemian (Kosiedowski, 2008). W tym procesie wyróżnia się
serię wzajemnie powiązanych przyczyn, gdzie najważniejsze z nich tworzą zbiór
warunków rozwoju województwa.
Województwo lubelskie położone jest we wschodniej części Polski. Jego
powierzchnia to ponad 25 000 km2. Co do wielkości województwo lubelskie zajmuje
trzecie miejsce w kraju. Gęstość zaludnienia wynosi 85 os?b/km2. Jeśli chodzi o
położenie geograficzne od północy graniczy z województwem mazowieckim i
podlaskim, od wschodu z Ukrainą i Białorusią, od zachodu z województwem
świętokrzyskim,

natomiast

od

południa

z

województwem

podkarpackim.

Województwo lubelskie dzieli się na 20 powiatów, w tym 4 miasta na prawach
powiatu (Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska), gdzie Lublin jest stolicą
województwa i zarazem największym ośrodkiem miejskim w Polsce wschodniej,
liczącym 343,1 tys. mieszkańców. Województwo posiada również podregiony
statystyczne: lubelskie, bialskie, puławskie oraz chełmsko-zamojskie. W ogólny
skład województwa wchodzi 43 miasta z przewagą ośrodków małych i średnich
(ryc.1). Na tle kraju region cechuje najmniejsze zagęszczenie miast na 100 km2
(źródło: www.lublin.stat.gov.pl, dostęp:19.11.2017 r.).
56

Ryc. 1. Podział administracyjny województwa lubelskiego (źródło:
www.strategia.lubelskie.pl, dostęp:19.11.2017 r.).
W skład województwa lubelskiego wchodzą trzy regiony klimatyczne: wielkie
doliny - północne części województwa, wyżyny środkowe - obejmujące Wyżynę
Lubelską i Roztocze, oraz podgórskie niziny i kotliny - obejmujące Kotlinę
Sandomierską. Klimat Lubelszczyzny jest zróżnicowany, część ruchów mas
powietrza to ruchy polarno-morskie, gdzie latem napływają, jako zimne powietrze,
natomiast zimą są stosunkowo ciepłe i powodują odwilż. Znacznie większe znaczenie
maja masy powietrza polarno-kontynentalnego, które powodują duże wahania
temperatur rocznych, a co za tym idzie długie gorące lata oraz długie mroźne zimy,
ze skróceniem przejściowych pór roku, czyli wiosny i jesieni. Dominują wiatry
zachodnie, średnia suma opadów rocznych wynosi 600 mm., natomiast średnie
roczne temperatury powietrza wynoszą od 7 ℃ na Roztoczu, do 7,6 ℃ na wschodzie
województwa. Południowa część charakteryzuje się dużym nasłonecznieniem,
zwłaszcza Wyżyna Lubelska i oraz Kotlina Sandomierska. Bardzo charakterystyczną
cechą dla województwa jest duża ilość burz z gradem w ciągu roku, oraz wiosenne
przymrozki (Fijałkowski, 1972).
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Województwo lubelskie na tle kraju wyróżnia się dość urozmaiconą
zasobnością w surowce mineralne. Z surowców podstawowych zasoby węgla
kamiennego zlokalizowane są w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, w 11 złożach, ale
eksploatowane tylko w jednym. Stanowią one 15% zasobów Polski. Dużą część
zasobów krajowych stanowią również zlokalizowane w okolicach Rejowca złoża
ziemi krzemionkowej, co stanowi 43,5% zasobów krajowych oraz występujące w
Annopolu

złoża

fosforytów.

Zasoby

pozostałych

złóż,

występujących

na

Lubelszczyźnie, są niewielkie i posiadają znaczenie lokalne. Należą do nich złoża
(źródło: www.plan.lubelskie.pl, dostęp:19.11.2017 r.):
1) ropy naftowej - w rejonie Lublina,
2) gazu ziemnego - okolice Świdnika i Tarnogrodu,
3) węgla brunatnego - w Sierskowoli i Trzydniku,
4) piasków szklarskich - koło Biłgoraja,
5) piask?w formierskich - w rejonie Lubartowa.
Jednym z ważniejszych działów gospodarki województwa lubelskiego jest
rolnictwo. Wynika to z faktu, że województwo posiada duże zasoby ziemi, oraz
ludności zajmującej się rolnictwem, co wpływa na wysoki udział w produkcji
rolniczej, w skali kraju. Przyczyną tak dużego udziału rolnictwa są sprzyjające
uwarunkowania naturalne. Co za tym idzie, rozwija się również przemysł spożywczy.
Ważną kwestią w województwie lubelskim jest również wydobywanie węgla
kamiennego w kopalni Bogdanka, ale również cementownie, cegielnie i inne zakłady
budowlane. Jeśli chodzi o bogactwa naturalne Lubelszczyzna posiada także źródła
wody mineralnej w Nałęczowie (źródło: www.lublin.stat.gov.pl., dostęp: 30.11.2017
r.).
Według prognozy na lata 2008-2035, liczba ludności w województwie
lubelskim do roku 2035 spadnie o 13%, w porównaniu do 2016 roku, jest to dość
duży spadek liczby ludności. Prognoza została utworzona na podstawie obecnych
tendencji demograficznych i migracji. Konsekwencją spadku ludności w 2035 roku,
jest spadek osób w wieku przedprodukcyjnym o 33%, w porównaniu z rokiem 2008.
Następować będzie także spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, i przyrost
grupy osób w wieku poprodukcyjnym. Jeśli chodzi o Lublin, w tym samym czasie,
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liczba ludności zmniejszy się i lekko przekroczy 300 tys. osób (źródło:
www.stat.gov.pl., dostęp: 30.11.2017 r.).
Od 2014 roku nastąpiło poprawienie sytuacji na rynku, co skutkowało
spadkiem liczby osób będących bez zatrudnienia. Na koniec 2016 roku w
województwie lubelskim zarejestrowanych było 95596 osób bezrobotnych, to o
11,4% mniej niż w 2015 (tab.2). Natomiast, jeśli chodzi o stopę bezrobocia to w
ciągu ostatnich lat (2014-2016) spadła o 2,3%, tak samo jak i w Polsce nastąpił
spadek, ale o 3,2%.

Tab. 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w wojew?dztwie lubelskim i w Polsce
w latach 2014-2016 (opracowanie własne, na podstawie: www.bdl.stat.gov.pl,
dostęp: 28.11.2017 r.).
Wskaźnik

stopy

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Polska

11,4

9,7

8,2

woj. lubelskie

12,6

11,7

10,3

bezrobocia [%]

Kolejnym aspektem poruszanym w analizie gospodarczej województwa jest
liczba nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy. Zależy ona od wielu
aspektów miedzy innymi od czynników lokalizacji, inwestorów, rozwoju firm jak i
stanu infrastruktury drogowej. W województwie lubelskim w porównaniu do Polski,
od 2014 roku liczba nowych miejsc pracy systematycznie rosła, natomiast w Polsce
w roku 2015 można było zauważyć lekki spadek. Jeśli chodzi o likwidowane miejsca
pracy w Polsce, to ich liczba z roku na rok maleje. W województwie lubelskim
odnotowano w 2015 roku spadek likwidowania miejsc pracy, zaś już w 2016 roku
dane powróciły do stanu wyjściowego z 2014 roku, co jest bardzo niekorzystnym
zjawiskiem dla rozwoju lubelskiego rynku pracy.
Ważnym elementem analizy są również dochody województwa. Dochody
ogółem województwa lubelskiego w 2016 r. wyniosły 815,5 mln zł i były niższe o
38,7% w porównaniu z 2014 rokiem. W zestawieniu do całej Polski, stanowiły one
6,03% dochodów wszystkich województw w kraju. Jeśli chodzi o dochody na 1
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mieszkańca, to na przestrzeni lat 2014-2016 spadły one o 38,2%, jest to bardzo dużo,
tym bardziej, że dla całej Polski w tych samych latach spadek był mniejszy i wynosił
23,7% (ryc.2).

Ryc. 2. Dochody na 1 mieszkańca ogółem w województwie lubelskim i w
Polsce, w latach 2014-2016 (opracowanie własne, na podstawie: www.bdl.stat.gov.pl,
dostęp: 28.11.2017 r.).
Kolejnym ważnym elementem są dochody własne województwa. Dochody
własne budżetu województwa w latach 2014-2016 znacznie wzrosły, bo o 13,26%,
a w roku 2016 wynosiły 30,55% ogólnych dochodów. Natomiast w kraju także w
2016 roku, stosunek dochodów własnych do dochodów ogółem wyniósł 53,3%.
Następną kwestią analizy są wydatki województwa lubelskiego. W 2016 roku
samorząd województwa wydał 735,2 mln zł, glówną częścią kosztów były wydatki
bieżące, które stanowiły 68,2 % wydatków ogółem. Co do wydatków ogólnych
województwa to w 2016 roku było to mniej aż o 50,3%, niż w roku 2014. Wydatki te
stanowiły 5,8% nakładów wszystkich województw w kraju. Sytuację wydatków w
województwie dobrze obrazuje przeliczenie wartości na 1 mieszkańca. Zarówno w
Polsce jak i w województwie lubelskim w latach 2014-2016 nastąpił spadek wartości
wydatków na 1 mieszkańca, w Polsce było to 30,72% a w omawianym
województwie aż 50,13% (ryc.3).
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Ryc. 3. Wydatki na 1 mieszkańca ogółem w województwie lubelskim i Polsce,
w latach 2014-2016 (opracowanie własne, na podstawie: www.bdl.stat.gov.pl,
dostęp: 29.11.2017 r.).
Znaczącym zagadnieniem dla rozwoju gospodarczego województwa, są
podmioty gospodarki narodowej. Według danych Urzędu Statystycznego, w
województwie lubelskim pod koniec czerwca 2016 roku w rejestrze REGON było
17182 podmioty. W porównaniu z rokiem 2015 był to wzrost podmiotów o 0,4%.
Sektor prywatny w 2016 roku stanowił 96% ogółu podmiotów. Jeśli chodzi o ich
strukturę to przedstawiała się ona następująco:


74,3% osoby fizyczne prowadzące działalność godpodarczą,



13,3% spółki,



11,7%

pozostałe podmioty ( stowarzyszenia, związki zawodowe,

wspólnoty mieszkaniowe),


0,7% spółdzielnie.

Natomiast liczba podmiotów gospodarki narodowej z udziałem kapitału
zagranicznego, w 2016 roku wynosiła 816 / 10 tysięcy mieszkańców, województwa
lubelskiego (ryc.4).
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Ryc. 4. Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD, stan w dniu
30.06.2016 r. (źródło: www.wuplublin.praca.gov.pl, dostęp: 29.11.2017 r.).
Ostatnim omawianym elementem wpływającym na gospodarczy rozwój
województwa lubelskiego jest wskaźnik PKB. Może on być zdefiniowany na trzy
sposoby:
1) podejście od strony produkcji: PKB stanowi sumę wartości dodanej brutto
poszczególnych sektor?w instytucjonalnych, lub poszczególnych gałęzi, powiększoną
o podatki od produktów, pomniejszone o dotacje do produktów, jest on też pozycją
bilansującą rachunku produkcji gospodarki ogółem,
2) podejście od strony rozdysponowania: PKB stanowi sumę końcowego
wykorzystania wyrobów i usług przez jednostki instytucjonalne, powiększonego o
eksport i pomniejszonego o import towarów i usług,
3) podejście od strony dochodów: PKB stanowi sumę rozchodów na rachunku
tworzenia dochodów gospodarki ogółem (źródło: www.stat.gov.pl, dostęp:
02.12.2017 r.).
Jeśli chodzi o wskaźnik PKB w województwie lubelskim to w 2015 roku w
porównaniu do danych z 2014 wzrost produktu krajowego brutto zarejestrowano we
wszystkich regionach. Największy był on w Wielkopolsce, gdzie wyniósł 6,1%, a
najniższy w województwach podlaskim i lubelskim gdzie wzrósł o 2,5%.
Województwo lubelskie znajduje się na ostatnim miejscu, pod względem PKB na 1
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mieszkańca w 2015 roku. Wynosiło ono 32,07 tys. zł, co stanowi 68,6% przeciętnej
krajowej (ryc.5). Dla por?wnania w 2014 roku było to 31,2 tys. zł.

Ryc. 5. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w województwie lubelskim i w
Polsce, w latach 2014-2015 (opracowanie własne, na podstawie: www.bdl.stat.gov.pl,
dostęp: 28.11.2017 r.).
Według aktualnych danych od województwa lubelskiego wypadają lepiej:
podkarpackie (70,7%), podlaskie (71,15%), warmińsko-mazurskie (71%) i
świętokrzyskie (72,4%). Jeśli zaś chodzi o wartość dodaną brutto na 1 pracownika to
w 2015 roku w województwie lubelskim wynosiła ona 70,62% wartości Polski.
Podsumowując,

województwo

lubelskie

pod

względem

rozwoju

gospodarczego w ostatnich latach poprawiło swoją pozycje. Wiele wskaźników
takich jak PKB, nowe miejsca pracy, dochody własne czy ilość podmiotów
gospodarczych z roku na rok rośnie. Jest to bardzo korzystne dla dalszego rozwoju
województwa, a co za tym idzie także dla jego mieszkańców. Niestety pomimo tak
dobrych wyników ilość osób w wieku poprodukcyjnym rośnie, a reszta grup
ekonomicznych maleje. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, ponieważ jeśli w
przyszłości ten problem będzie się pogłębiał, to skutkuje to dużym kryzysem
gospodarczym.
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Pozycję konkurencyjną województwa, kraju, jak i przedsiębiorstw pod
względem inwestycji kreują nakłady inwestycyjne. Efektywność inwestycji jest
stosunkiem uzyskanych efektów ekonomicznych do poniesionych kosztów
inwestycyjnych. Może być ona obliczana zarówno dla gospodarki narodowej jak i dla
pojedynczych przedsięwzięć. Na pozycję przedsiębiorstwa na rynku, wpływa
inwestowanie w rozwój, oraz wzrost potencjału ekonomicznego. Natomiast na
rozwój województwa składają się przemiany: ilościowe, takie jak - wzrost inwestycji,
zatrudnienia, konsumpcji, produkcji i dochodów, oraz jakościowe - postęp
techniczny, technologiczny, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pojawienie się
nowych produktów na rynku. Bardzo ważną i pozytywną kwestią realizowanych
inwestycji jest tworzenie nowych miejsc pracy (Nasiłowski, 2006).
Nakłady inwestycyjne to wydatki ponoszone na zakup nowych, lub
modernizację istniejących dóbr kapitałowych w gospodarce. Wraz ze wzrostem
wartości inwestycji zwiększają się możliwości produkcyjne przedsiębiorstw oraz
łączny popyt, co przyczynia się do wzrostu gospodarki województwa. Nakłady
inwestycyjne wykazują duże wahania w gospodarce kraju, oraz wielkości
dotychczasowej produkcji. Większość nakładów inwestycyjnych w Polsce, jest
zużywana w regionach, o wysokiej wartości produkcji globalnej oraz efektywności
pracy,

co

wpływa

na

wydajność

wykorzystania

przydzielonego

kapitału

(Kiziukiewicz, 2012).
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca, w województwie lubelskim w latach
2014-2015 nieznacznie spadły o kilkanaście złotych. Natomiast, jeśli chodzi o udział
sektora publicznego, w ogólnych nakładach inwestycyjnych, to w podanych latach
jego wartość wzrosła o 4%. Sektor prywatny, zatem na rzecz publicznego w roku
2015 zmalał o 4,9%. Na tle Polski województwo lubelskie jest na 15 miejscu, a jego
wartość omawianych nakładów stanowi 68,4% średniej krajowej (tab. 3).
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Tab. 3. Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w województwie lubelskim, w
latach 2014-2015 (opracowanie własne, na podstawie: www.bdl.stat.gov.pl, dostęp:
03.12.2017 r.).
Nakłady [zł]

Ważną

2014 r.

2015 r.

Ogółem

4887

4837

Sektor publiczny

2067

2153

Sektor prywatny

2820

2684

rolę

w

rozwoju

województwa

mają

również

nakłady

inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca. W województwie lubelskim w
latach 2014-2015 wartość nakładów zmalała o 8,8%. Jeśli chodzi o podział
wewnętrzny nakładów przedsiębiorstw w 2015 roku, to składało się na niego:


69,9% środki własne,



12,3% kredyty i pożyczki krajowe,



5,4% środki budżetowe,



3,4% środki z zagranicy.

W Polsce w przeciwieństwie do województwa lubelskiego w omawianych
latach, nastąpił wzrost nakładów na inwestycje w przedsiębiorstwach o 10,2%.
Natomiast na tle województw, Lubelszczyzna zajmuje ostatnie miejsce w wartości
danych nakładów, co niekorzystnie wpływa na jej rozwój gospodarczy (ryc. 6).

Ryc. 6. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca, w
województwie lubelskim i w Polsce, w latach 2014-2015 (opracowanie własne, na
podstawie: www.bdl.stat.gov.pl, dostęp: 03.12.2017 r.).
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Kolejnym aspektem wpływającym na rozwój inwestycyjny jest stopa
inwestycji. Stopa inwestycji obrazuje stosunek wartości nakładów brutto na środki
trwałe, do wartości Produktu Krajowego Brutto. W województwie lubelskim w latach
2013-2014 stopa inwestycji wzrosła o 6,6%. W porównaniu do średniej stopy Polski
jest wyższa o 7,5%. Na tle innych województw Lubelszczyzna zajmowała 4 miejsce
w wartości stopy inwestycji w 2014 roku.
Ostatnim z ważniejszych wskaźników poziomu inwestycji w województwie
lubelskim jest ilość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, ponieważ
źródłem

inwestycji

jest

kapitał

zagraniczny.

Wysoka

wartość

inwestycji

zagranicznych lokalizowanych w danym województwie informuje o jego
atrakcyjności i konkurencyjności. W 2015 roku w województwie lubelskim
funkcjonowało 449 firm z kapitałem zagranicznym, czyli zaledwie 1,7% ogółu tego
typu podmiotów w Polsce. W ujęciu do liczby mieszkańców, lubelskie jest na się na
9 miejscu, z wynikiem 2,1 spółek z kapitałem zagranicznym na 10 tys. mieszkańców.
Podsumowując, inwestycje są fundamentem budowy pozycji konkurencyjnej
danego województwa jak i państwa. W analizowanym okresie odnotowano spadki
nakładów w województwie lubelskim, natomiast w Polsce wzrost. Wskaźnikami
rosnącymi są jedynie stopa inwestycji oraz udział kapitału zagranicznego w
podmiotach

gospodarczych.

Zróżnicowanie

czynników

przyczynia

się

do

wolniejszego wzrostu gospodarczego województwa lubelskiego, niż województw
bardziej rozwiniętych.
Innowacje oraz konkurencyjność gospodarki to połączone i zależne od siebie
zagadnienia,

ponieważ

przez

innowacje

przedsiębiorstwa

podnoszą

swoją

konkurencyjność na rynku. W Polsce zróżnicowanie poziomu innowacyjności w
województwach jest bardzo duże, co zależy od dostępu do nowych technologii oraz
jakości pracy ludzi. Konkurencyjna gospodarka to taka, w której duże znaczenie ma
praca, kapitał oraz zatrudnienie. Konkurencyjność może być też interpretowana, jako
zdolność

podmiotów

do

tworzenia

innowacyjnych

struktur

gospodarczych

(Lenartowicz, 2012).Pierwszym omawianym zagadnieniem będzie potencjał
naukowo-badawczy województwa lubelskiego. Nakłady wewnętrzne B+R to wydatki
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na pracę badawczo-rozwojową w określonej jednostce, w tym nakłady bieżące oraz
nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z tą działalnością.
Nakłady wewnętrzne B+R na 1 mieszkańca w województwie lubelskim w
latach 2014-2015 wzrosły o 6,3%. Jeśli porównać ten wzrost do średniej Polski, to w
tych samych latach wynosił 10,3%. Natomiast różnica nakładów B+R na 1
mieszkańca pomiędzy Polską a województwem lubelskim w roku 2015 wynosiła
127,3 zł. (ryc. 7).

Ryc. 7. Nakłady wewnętrzne B+R na 1 mieszkańca w województwie lubelskim i w
Polsce, w latach 2014-2015, (opracowanie własne, na podstawie:
www.bdl.stat.gov.pl, dostęp: 03.12.2017 r.).
Następnym zagadnieniem są nakłady zewnętrzne B+R, czyli nakłady na pracę
wykonaną przez innych wykonawców krajowych i zagranicznych. W województwie
lubelskim w latach 2014-2015 wymienione wcześniej nakłady wzrosły o 8,5%.
Natomiast w Polsce zmalały o 4,4%, w tym samym okresie (ryc. 8).
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Ryc. 8. Nakłady zewnętrzne B+R ogółem w województwie lubelskim i w Polsce, w
latach 2014-2015, (opracowanie własne, na podstawie: www.bdl.stat.gov.pl, dostęp:
03.12.2017 r.).
Kolejnym aspektem ważnym dla oceny innowacyjności jest wskaźnik osób
zatrudnionych w B+R. W województwie lubelskim w latach 2014-2015 nastąpił
wzrost zatrudnionych o 5%, również w Polsce, ale nieco niższy, bo o 3%.
Województwo lubelskie w świetle innych województw zajmuje pozycję 9 pod
względem liczby osób zatrudnionych w B+R. Według sektorów wykonawczych w
przedstawionych latach największą liczbę osób skupiał sektor szkolnictwa wyższego,
a najniższą przemysł. Jednak najbardziej wiodącym sektorem jest sektor
przedsiębiorstw, którego w tym okresie nastąpił największy wzrost w liczbie
zatrudnionych osób (tab. 4).
Tab. 4. Zatrudnieni w B+R według sektorów wykonawczych w województwie
lubelskim, w latach 2014-2015, (opracowanie własne, na podstawie:
www.bdl.stat.gov.pl, dostęp: 03.12.2017 r.).
Zatrudnieni [os]

2014 r.

2015 r.

Ogółem

7 337

7 723

Sektor przedsiębiorstw

896

1 257

5 952

5 788

509

678

Sektor
wyższego
Przemysł

szkolnictwa
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Ważną kwestią dla konkurencyjności województwa lubelskiego jest średni
procentowy

udział

przedsiębiorstw

innowacyjnych,

w

ogólnej

liczbie

przedsiębiorstw. Zarówno w Polsce, jak i w województwie lubelskim, w roku 2015
udział przedsiębiorstw innowacyjnych spadł. Za to w roku 2016 nastąpił gwałtowny
wzrost, na Lubelszczyźnie aż o 9,4%, a w Polsce tylko o 2,4% (ryc. 9). Jak widać
województwo lubelskie ma o wiele wyższe notowania niż Polska, można to
zauważyć również w porównaniu z innymi województwami, których jest liderem.
Tak duża różnica pomiędzy województwami może wynikać z faktu, iż województwo
lubelskie

realizowało

wiele

projektów

unijnych

związanych

z

poprawą

innowacyjności przedsiębiorstw.

Ryc. 9. Średni udział % przedsiębiorstw innowacyjnych, w ogólnej liczbie
przedsiębiorstw w województwie lubelskim i Polsce, w latach 2014-2016
(opracowanie własne, na podstawie: www.bdl.stat.gov.pl, dostęp: 03.12.2017 r.).
Jednym z ważniejszych elementów oceny innowacyjności jest liczba wydanych
patentów przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. W województwie
lubelskim w latach 2014-2016 udział wydanych patentów wzrastał, a w 2016 wynosił
191 patentów. W porównaniu do całej Polski, której liczba wydanych patentów na
ten sam rok wyniosła 3370, udział województwa lubelskiego stanowi zaledwie 5,6%.
Podsumowując, innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego w
ogólnym rankingu, jest na średnim poziomie, w porównaniu do całego kraju. Mimo
69

to biorąc pod uwagę ostatnie lata województwo lubelskie dosyć prężnie się rozwijało
pod względem innowacyjności. Wszystkie wyszczególnione wyżej wskaźniki w
ostatnich latach poprawiły swoje wyniki. Duży wpływ na rozwój województwa pod
względem zarówno konkurencyjności jak i innowacyjności ma ilość przedsiębiorstw
innowacyjnych, w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. W ostatnich latach ilość ta
znacząco wzrosła i jest wyższa od średniej krajowej. Jedynym słabym punktem
województwa jest mała ilość wydanych patent?w pomimo lekkiego wzrostu z roku na
rok.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy S.A.‖ powstała w 1927 r. i jest spółką
akcyjną posiadającą osobowość prawną. Zakłady Azotowe to jeden z większych
zakładów z branży nawozowo-chemicznej w Europie. Składa się ona z zakładów w
miastach: Tarnów, Puławy, Police i Kędzierzyn Koźle. Obecnie Grupa Azoty w
rankingu Unii Europejskiej zajmuje drugie miejsce w produkcji nawozów azotowych
i trzecie miejsce w produkcji nawozów wieloskładnikowych. Do podstawowych
przedmiotów działania spółki należy ( źródło: www.pulawy.com, dostęp: 14.12.2017
r.).


produkcja: nawoz?w, chemikaliów, związków azotowych, wyrobów z

tworzyw sztucznych, oraz pozostałych produktów chemicznych,


wytwarzanie, dystrybucja i przesyłanie energii elektrycznej,



produkcja i dystrybucja ciepła,



pob?r, uzdatnianie i dystrybucja wody,



zarządzanie ściekami, odpadami i działalność związana z rewitalizacją,



handel hurtowy i detaliczny.

Kapitał całkowity Grupy Azoty w 2016 roku wynosił 3 806 838 zł i był
większy niż rok wcześniej. Jeśli chodzi o kapitał własny, w roku 2016 był on większy
o 68 811 zł w porównaniu z rokiem 2015, natomiast w ogólnym kapitale spółki
zajmował on 80,2%, co w porównaniu z 2015 rokiem, jest to mniej o 0,8% (tab. 5).
Kapitał obcy w 2016 roku także był większy w porównaniu z 2015 rokiem i stanowił
19,8 % ogólnego kapitału. Natomiast wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w 2016
roku wyniósł 0,24 gdzie dla takiej wielkości przedsiębiorstw wszystkie wartości
wynoszące poniżej 1,0 świadczą o bardzo dobrej sytuacji finansowej zakładu.
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Tab. 5. Struktura kapitału w Zakładach Azotowych „Puławy S.A., w latach 20152016 (źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy‖ Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2016 roku - 31 grudnia 2016
roku).

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy‖ S.A. jeśli chodzi o politykę
inwestycyjną w 2016 roku, poniosła nakłady inwestycyjne wynoszące 250,3 mln zł.
Na te nakłady składają się: inwestycje związane z rozwojem biznesu, inwestycje
związane z utrzymaniem biznesu, inwestycje mandatowe, oraz zakupy gotowych
dóbr. W 2016 roku rozpoczęto realizację ponad 90 projektów inwestycyjnych, z
czego zakończono 20. Realizowane projekty dotyczyły: budowy nowych instalacji,
poprawy ich efektywności oraz dostosowania do przepisów ochrony środowiska.
Innymi działaniami były również modernizacje mające na celu wymianę urządzeń,
które wpłynęły pozytywnie, na jakość produkowanych wyrobów, oraz poprawiły
warunki pracy i obsługę klienta. Jeśli chodzi o finansowanie realizowanych
projektów to w latach 2015-2016 nastąpił wzrost nakładów o 29 643 zł. Również w
tym samym okresie nastąpił wzrost źródeł finansowania inwestycji, w tym także
dotacji aż o 2 808 zł, w porównaniu z rokiem 2015.
Jeśli chodzi o politykę innowacyjną Zakładów Azotowych „Puławy S.A.‖, to w
2016 roku uzyskały one 12 świadectw ochronnych wydanych przez Urząd Patentowy
RP, stwierdzających uzyskanie prawa ochronnego na używanie 12 znaków
towarowych. Zakłady Azotowe w 2016 roku kontynuowały realizację jednego
projektu i rozpoczęły kolejny projekt innowacyjny (tab. 6).
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Tab. 6. Źródła finansowania realizowanych projektów w Zakładach Azotowych
„Puławy S.A.‖, w latach 2015-2016 (źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy‖ Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia
2016 roku - 31 grudnia 2016 roku).

Pierwszy kontynuowany z 2015 roku, dofinansowany został z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, jego celem było poprawienie wydajności wykorzystania
zasobów rolniczych drogą wprowadzenia innowacyjnych działań i zastosowanie
nawozów mineralnych przez gospodarstwa rolne. Natomiast drugi projekt rozpoczęty
w 2016 roku, ma na celu zwiększenie poziomu sterowania instalacją używaną do
produkcji amoniaku, aby zmniejszyć zużycie surowców oraz energii, a tym samym
zmniejszyć szkodliwe działanie na środowisko.
Podsumowując, jeśli chodzi o przewidywania dotyczące przyszłości Zakładów
Azotowych „Puławy S.A.‖, to posiadają one dobre prognozy analityków pod
względem różnego typu nawozów i ich konsumpcji, co może wynikać ze wzrostu
świadomości rolników poszukujących dobrych i wydajnych nawozów. Uważam, że
pomimo tak optymistycznych prognoz, spółka może napotkać na problemy związane
z kryzysem gospodarczym, importem tych samych, ale tańszych produktów z innych
krajów.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ У ТЕПЛИЧНИХ
ГОСПОДАРСТВАХ ОБЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Важливу роль у продовольчому забезпеченні України відіграє сільське
господарство.

Однією

із

основних

ланок

сільського

господарства

є

рослинництво. Овочівництво, а саме вирощування овочів у тепличних
господарствах, як галузь рослинництва дедалі більше набуває попиту.
Вирощування овочів у відкритому ґрунті дає можливість отримати велику
кількість врожаю завдяки великим посівним площам, якістю земель, методам
обробки від шкідників та методам живлення. Проте у відкритому ґрунті є
велика небезпека недоотримати плановану кількість продукції, в основному
через природні погодні умови. Також урожай у відкритому ґрунті в основному
забезпечується уже у теплу пору року, коли ціни на овочі стають меншими та
на ринку велика конкуренція. Овочі – незамінні продукти харчування, багаті
мінералами, вуглеводами та вітамінами. Їх корисно споживати постійно. Для
збалансованого забезпечення населення овочевою продукцією протягом усього
року, її виробництво здійснюється у відкритому і закритому ґрунті [1].
Вирощування овочів у закритому ґрунті дає можливість мати свіжі продукцію в
несезонний період. Завдяки створенню штучного клімату, відповідних умов та
наданню овочам саме тих елементів, що їм необхідні, вирощування можливе у
різних зонах країни. Вирощуючи овочі в закритому ґрунті, господарства тим
самим забезпечують круглорічну потребу в цій продукції.
Великі тепличні господарства переважно вирощують овочі в Україні у
скляних зимових теплицях загальною площею від 6 га. За даними офіційної
статистики, нині під овочами закритого ґрунту зайнято понад 3,2 тис. га.
Основна частка площ земель тепличних господарств (93 %) використовується
для вирощування помідор і огірків, решту відводять під перець солодкий,
баклажани, салатні та зеленні культури, гриби.
Активно вирощувати овочі закритого ґрунту в Україні почали з 2003 р.
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Протягом наступних років обсяги їх виробництва зростали, досягши у 2011 р.
398,0 тис. т, а в 2015 р. – 590,5 тис. т, що на 48,4 % більше. Спостерігається
щорічне збільшення виробництва овочевої продукції, що характеризує
збільшення попиту на продукцію [1].
Найвищі ціни на овочеву продукцію формуються в зимовий період.
Господарства, що використовують закритий ґрунт, вирощують в такий період
овочі. Однак вирощування овочів у зимовий період несе за собою збільшення
витрат на їх вирощування, догляд, живлення, зберігання та реалізацію.
Одними із найзатратніших складових витрат на вирощування овочів є
такі: опалення, освітлення, живлення рослин, оплата праці.
На сьогодні на ринку України господарства, що починають свою
діяльність із вирощування овочів, використовують новітні технології із
енергозбереження, живлення та модернізації роботи на теплицях. Частина
діючих господарств, для забезпечення власної конкурентоспроможності на
ринку, постійно застосовують нові методи зменшення витрат.
Основну частку витрат у тепличних господарствах займає живлення
рослин, яке є основою для формування якісних та екологічних овочів.
Передовими технологіями з вирощування та живленні рослин, є: використання
ґрунту у вирощуванні овочевої продукції; використання гідропоніки.
При
оптимальне

гідропонному

методі

мінеральне

живлення

вирощування
рослин,

рослин

сприятлива

забезпечуються
концентрація

з

оптимальним співвідношенням окремих елементів залежно від освітленості,
температури, вмісту вуглекислого газу, кисню та інших факторів, створюються
кращі умови для фотосинтезу. На гідропоніці відпадають трудомісткі роботи по
внесенню добрив, полив, підживлення, підсипання ґрунтів, дезінфекції.
Відкриваються можливості більш широкого застосування автоматики, що
скорочує трудові витрати на вирощування овочів і сприяє отриманню більш
ранніх врожаїв [3].
Як показують дані статистики, господарства на ринку України, що
використовують або перейшли на використання гідропонної системи, в
основному вирощують огірки та помідори. Є господарства, що спеціалізуються
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тільки на вирощуванні одного виду овочів. Проте, кожне господарство, що
використовує гідропонну систему вирощування овочів значно збільшило збори
врожаю. Так, у гідропонних зимових теплицях щорічно отримують по 32-34 кг
з 1 м 2 огірків і по 20-22 кг – помідор. Рентабельність вирощування досягає 8085 %, що знаходиться на у рівні передових господарств світу. Вирощування
овочів у тепличних господарствах за гідропонним методом дозволяє
забезпечувати прибуткову діяльність у конкурентному середовищі.
Одним із важливих чинників є отримання ранньої продукції, коли ціни на
ринку високі, мала конкуренція та великий попит на овочі. Використання
гідропонного методу вирощування рослин дає можливість об‘єднати усі ці
складові та вдосконалити процес виробництва овочів.
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РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ
Основою

адміністративно-територіальної

реформи

слід

розглядати

питання укрупнення адміністративно-територіальних одиниць. При цьому,
важливим є визначення базової низової ланки адміністративно-територіального
устрою. Надання такого означення усім поселенням не забезпечить виконання
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основної умови проведення адміністративно-територіальної реформи, оскільки
в Україні є приблизно 27 тисяч населених пунктів, і надання статусу
адміністративно-територіальної одиниці усім їм призведе до ще більшої
подрібненості адміністративно-територіальних одиниць. Тому правильним є
визначення як низової ланки адміністративно-територіального устрою в Україні
територіальної громади. Важливо зауважити, що це також забезпечувало б
вирізнення

понять

системи

розселення

та

системи

адміністративно-

територіального устрою.
Адміністративно-територіальну реформу в Україні варто розділити на
декілька етапів. В першу чергу необхідно виділити питання реформування
базового рівня адміністративно-територіального устрою, а на його основі
провести поступові зміни АТУ на рівні районів. Чинний на сьогодні і
закріплений в Конституції України поділ держави на 24 області є досить
ефективним, а також відповідає критеріям регіонів рівня 2 за номенклатурою
територіальних одиниць для статистики (NUTS), які є основою для проведення
політики регіонального розвитку в ЄС, тому його зміна не передбачається. А
зміна адміністративних районів України (рівень NUTS 3) є доцільною і з боку
проведення європейської політики міжрегіонального розвитку. В даному
випадку важливим є проведення укрупнення даних адміністративних одиниць
до рівня, який відповідає вимогам стандартів ЄС, тобто до чисельності
населення в регіоні у 150 тисяч мешканців.
Щодо

проведення

реформування

адміністративно-територіального

устрою на базовому рівні, як уже зазначалося, першочерговим є також
укрупнення адміністративно-територіальних одиниць базового рівня. На думку
автора, мінімальна чисельність територіальної громади повинна коливатися в
межах 3 тисяч мешканців (за винятком малонаселених регіонів з невисокою
щільністю населення). Таке укрупнення передбачає об‘єднання кількох
поселень. При цьому, для забезпечення вирішення проблеми периферійності,
важливим є представництво в органі місцевого самоврядування усіх поселень,
що входитимуть до об‘єднаної громади шляхом зміни чинного законодавства в
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питанні обрання депутатів до органів місцевого самоврядування, а саме:
обирати і від поселень, і пропорційно кількості населення.
Отож, буде сформована наступна модель адміністративно-територіальних
одиниць базового низового рівня адміністративно-територіального устрою
країни. Нижчому рівню самоврядування будуть відповідати адміністративні
одиниці територіальні громади в залежності від центрального поселення такої
територіальної громади. У випадку входження в таку громаду лише населення
сільських поселень, це буде сільська територіальна громада, у разі входження
селищних або селищних і сільських поселень – селищна територіальна громада,
при входженні міських або міських, селищних та сільських поселень – міська
територіальна громада.
Наступним етапом у реформуванні адміністративно-територіального
устрою є зміна пріоритетів у відносинах між владою та громадянами.
Передусім така зміна повинна базуватися на наданні населенню якісних і
доступних послуг якнайбільше наближених до споживача. Тому повноваження
органів місцевого самоврядування повинне базуватися та здійснюватися
відповідно до групування бюджетних видатків, визначеного статтею 86
Бюджетного кодексу України:
-

перша група – на функціонування бюджетних установ та реалізацію

заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання гарантованих
послуг і які розташовані найближче до споживача (повноваження сільських,
селищних, міських територіальних громад);
-

друга група – на функціонування бюджетних установ та реалізацію

заходів, що забезпечують надання основних гарантованих послуг для всіх
громадян

України

(повноваження

органів

влади

районів

та

міських

територіальних громад із значною чисельністю населення);
-

третя група – на функціонування бюджетних установ та

реалізацію заходів, які забезпечують гарантовані

послуги для окремих

категорій громадян, або реалізацію програм, потреба в яких існує у всіх
регіонах України (повноваження областей).
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Зміна пріоритетів, як уже зазначалося вище, повинне базуватися на зміні
вектору взаємодії між владою та населенням, але також і на визначенні
конкретних

рамок

взаємодії

органів

місцевого

самоврядування

такої

адміністративно-територіальної одиниці та органів вищих ланок управління.
Для якнайефективнішого надання послуг громаді, нами запропоновано надати
сільським, селищним та міським територіальним громадам таку низку функцій
на забезпечення вирішення питання розвитку адміністративної одиниці [1]:
-

будівництво та утримання місцевих доріг, вулиць і площ;

-

освіта та культура: дошкільна освіта, школи І–ІІІ ступенів,

позашкільна освіта, бібліотеки, будинки культури, турбота про пам‘ятники;
- охорона навколишнього середовища та управління місцевими водними
ресурсами;
- будівництво і технічне обслуговування систем водопостачання,
каналізації та водоочищення;
- благоустрій, підтримання чистоти, прибирання, вивезення, складування
та утилізація відходів;
- організація роботи місцевого транспорту тощо.
Місцеві бюджети слід формувати на основі принципу субсидіарності
системи місцевого самоврядування. Вони не повинні входити до складу
бюджетів

адміністративно-територіальних

одиниць

вищого

рівня

та

державного бюджету, чим гарантується фінансова самостійність одиниць
адміністративно-територіального устрою. Слід зазначити, що ефективне
функціонування

такої

системи

адміністративно-територіального

устрою

можливе лише за умови належної та достатньої економічної основи (майна,
майнових прав, природних ресурсів та ресурсів місцевих бюджетів). Звичайно,
фінансовою основою розвитку сільського населеного пункту повинні бути
власні надходження бюджету, зокрема податкові.
Існуюча на сьогодні система власних податкових надходжень сільських
бюджетів не забезпечує їх наповненості та можливості забезпечити видаткову
частину цих кошторисів. Як результат, більшість сільських бюджетів сьогодні є
дотаційними. Тому необхідними кроками до вирішення питання фінансового
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забезпечення розвитку села є одночасна реалізація

адміністративно-

територіальної реформи в напрямку укрупнення АТО і реформування
податкової системи в сфері наповнення податковими надходженнями сільських
бюджетів.
Здійснені

розрахунки

дозволили

обґрунтувати

доцільність

та

ефективність такого кроку на прикладі можливого укрупнення кількох
населених пунктів в рамках адміністративно-територіальної реформи.
Вагомим аспектом фінансової самодостатності територіальних громад є
зміна та удосконалення податкової бази сільських бюджетів.
Розвиток територіальної громади передбачає зовсім новий погляд на роль
та місце територіальної громади в системі розвитку українського села та
формування нового типу селянства.
Локальні
стабільності

соціальні
сільської

послуги

як

територіальної

складова

зміцнення

громади.

В

даному

фінансової
напрямку

забезпечення ефективного розвитку села варто виділити можливість та
необхідність створення комунальних підприємств в кожному сільському
населеному пункті [2]. Згідно із законодавством України, комунальне
підприємство є юридичною особою, яка заснована на власності відповідної
громади і є

самостійним господарюючим статутним суб‘єктом, який може

здійснювати виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою
одержання відповідного прибутку (доходу). Відносини органів місцевого
самоврядування з комунальними підприємствами будуються на засадах їх
підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності першим. Найважливішим є
те, що виконавчі органи сільських, селищних і міських рад згідно з їх
повноваженнями

по

управлінню

комунальною

власністю

забезпечують

встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків
комунальних підприємств, розташованих на їх території. Як бачимо, це, в
першу чергу, можливість покращення надання низки соціальних та інших
послуг населенню сіл, що є дуже важливим в силу незадовільної оцінки якості
надання таких послуг у сільській місцевості, а, по-друге, це прямий шлях до
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наповнення бюджету сільського населеного пункту та використання отриманих
коштів на потреби розвитку населеного пункту.
Розвиток села – це важливий етап поступу всієї держави. Українське село
повинно пройти той шлях, який пройшли всі аналогічні сільські території в
європейських країнах, а, отже, необхідно забезпечити багатофункціональний
розвиток таких утворень, що і є доведеним в цій роботі.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ ПОЛІТИКИ
ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ
Система транскордонних відносин має вибірковий характер, тому від
наявності кордону виграють тільки певні території, а для інших, користі від
прикордонного розташування не компенсують недоліків, пов‘язаних з
периферійним

положенням.

Найбільш

перспективні

проекти

співпраці

розташовуються у великих багатофункційних осередках (послуги, освіта,
офіційні обміни), натомість безпосередньо на прикордонних територіях
зосереджуються відносини, котрі опираються на прості послуги (напр,
прикордонну торгівлю) або на обслуговуванні транзиту. Туристичні маршрути,
що розташовані на прикордонних територіях є ціллю транскордонного в‘їзного
туризму, хоча вони не є настільки привабливими на даний час для закордонних
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гостей, щоб конкурувати з основними місцями, в яких зацікавлені іноземні
туристи (Львів, Кам‘янець-Подільський, Золота Підкова).
Користі від обслуговування транзиту є обмеженими і часто переносяться
на великі міста, що розташовані в далі від кордону. Більше того, транзитний
рух

мігрує

між

митними

переходами,

слідом

за

інфраструктурними

інвестиціями.
З точки зору геополітичних цілей, держава повинна підтримувати
транскордонне співробітництво незалежно від короткотермінової економічної
кон‘юнктури. Це означає, також приваблення інвестицій до інфраструктури
прикордонних

територій,

особливо

транспортної

та

освітньої,

котрі

трактуються, швидше, як предмет регіональної та закордонної політики, а не
елемент економічних відносин. При цьому потрібно шукати пріоритети, що
поєднуються в собі внутрішні потреби з цілями стимуляції сусідських відносин.
Необхідним є також інтенсифікація відносин не тільки між Україною та
Польщею, а й Європейським Союзом загалом. Добросусідські відносини, що
відповідають національним інтересам України є також цілями Політики
сусідства ЄС. Багатообіцяючим інструментом Європейського Союзу у цьому
відношенні є Східне партнерство, що є адресоване, між іншим і до України і
обіймає наступні сфери:
-

підтримка реформ,

-

угоди про асоціацію,

-

поглиблені й комплексні сфери вільної торгівлі,

-

мобільність та безпека.

Східне партнерство концентрується на чотирьох тематичних платформах:
-

демократія, ефективне управління й стабільність,

-

економічна інтеграція та конвергенція з політикою Євросоюзу

(гармонізація права),
-

енергетична безпека,

-

міжособові стосунки (науковий обмін, стипендійні програми для

молоді, міжкультурний діалог, інформаційне суспільство)
Натомість пропоновані ініціативи стосуються:
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-

програми з інтегрованого управління кордоном,

-

підтримку для малих та середніх підприємств,

-

інтегрованих енергетичних ринків, енергетичної ефективності,

відновлювальних джерел енергії,
-

охорони навколишнього середовища,

-

системи боротьби проти наслідків катастроф.

Незалежно від рівня підвищення ефективності таких інструментів як
Східне партнерство, необхідним є пошук та впровадження в дію нових, як на
територіальному, регіональному, так і державному рівнях; а також зміцнення
транскордонних

відносин

самоврядування

та

між

неурядових

територіальними
організацій,

органами

реформ

місцевого

адміністративного

управління. Для досягнення цієї мети, варто створювати на прикордонних
територіях центри західної компетенції. Їх ціллю була б освіта та обмін
досвідом в процесі зміцнення місцевої демократії, ефективного управління,
розвиток громадянського сектора, що в свою чергу, було б запорукою
стабільності і підвищило б привабливість прикордонних територій для
інвесторів. Адресатами таких дій була б місцева влада та неурядові організації,
а інструментами – навчання, візити з метою підвищення кваліфікації, стипендії,
спільні проекти.
Варто також звернути увагу на створення спільної транскордонної
стратегії розвитку, а також дослідження просторового управління, що б дало
змогу будувати тісні взаємини на локальному та територіальному рівнях.
Надзвичайно важливою галуззю транскордонного співробітництва є
зміцнення суспільних транскордонних взаємин, з особливою увагою до
освітньої галузі. Необхідним є будування системи заохочення студентів до
навчання в сусідніх країнах в академічних осередках прикордонних територій
шляхом стипендійної системи, створення в рамках Східного партнерства
програми обміну студентів на зразок успішної на заході програми Еразмус.
Обов‘язковим заходом є також проведення нової освітньої політики на рівні
вузів, одним з напрямків якої повинно бути взаємне визнання дипломів. Варто
також привернути увагу до створення Європейського польсько-українського
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університету, який б підтримувався відповідним стипендіальним фондом на
зразок Європейського університету Віадріна. Обмін студентами є не тільки
розвитку напрямком прикордонних територій, а й однією з найефективніших
форм інтеграції до Європейського Союзу.
Політика на ринку праці повинна бути більш активною, підтриманою
створенням заохочення переміщення населення до периферійних прикордонних
територій. Для заохочення розвитку прикордонних територій системи режиму
кордону повинна бути більш толерантною до осіб, що перетинають кордон (з
дотриманням всіх митних принципів та процедур).
Транспортна політика на прикордонних територіях не може спиратись
тільки на технічних прогнозах руху. Вона повинна передбачати цілі
територіальної та регіональної політики, а також і закордонної. Процес
будування нових переходів повинен бути брати під увагу фактичні потреби,
хоча на даному етапі необхідними є тільки кілька стратегічно необхідних
об‘єктів, а основним бар‘єром залишаються формально-правові перешкоди, в
меншій мірі інфраструктурні.
Отже, підтримка транскордонного співробітництва не може однак
означати, що це – єдиний напрямок розвитку прикордонних територій.
Нестабільність політичної та макроекономічної ситуації є істотним аргументом
для пошуку інших шляхів розвитку. В політиці відносно прикордонних
територій необхідним є дії, що підтримують:
-

зміцнення

прикордонних

та

диверсифікацію

територій

конкурентоспроможності

для
порівняно

функцій

підвищення
з

іншими,

їх

населених

пунктів

привабливості

особливо

в

та

розвитку

промисловості, що базується на сучасних технологіях, послуг, культури,
туризму, спорту та відпочинку;
-

підвищення

комунікаційної

доступності

основних

населених

пунктів всіма видами транспорту в транскордонному відношенні, але також і
загальнодержавному.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СУДІВ
Спеціалізований суд, який займається справами, які є дотичними до
корупційних злочинів існує у 20 країнах світу. Це такі країни, як: Афганістан,
Бангладеш, Ботсвана, Болгарія, Бурунді, Камерун, Хорватія, Індонезія, Кенія,
Малайзія, Непал, Пакистан, Палестина, Філіппіни, Сенегал, Словаччина
Уганда, Мексика, Танзанія і Таїланд. Як бачимо більшість країн з даного
списку знаходяться на території Африки, Південної Америки та Азії і всього
лише три країни на території Європи. Наявність такого суду у країнах, зазвичай
сигналізує про гостре питання проблеми корупції, адже більшість країн
займають не найкращі позиції у рейтингу сприйняття корупції.
У світовій практиці юрисдикція антикорупційних суддів розрізняється за
трьома вимірами: типи правопорушень, тяжкість правопорушень та посада
особи, яку притягують до відповідальності. Найбільш поширеним критерієм є
характер правопорушення. Так, у більшості країн антикорупційні суди
розглядають широке коло корупційних та пов‘язаних з корупцією справ.
Важливим

критерієм

для

поділу

юрисдикцій

між

звичайними

та

антикорупційними судами є посада або ранг особи, винної у корупційному
злочині.

Відсутність

цього

критерію

може

призвести

до

того,

що

антикорупційні суду будуть перегружені дрібними справами та згодом
перетворяться у так звану ―конвеєрну модель‖. Щодо третього критерію, а саме
тяжкості порушень, існують певні проблеми. Впровадження його в українській
моделі може призвести до зловживань, пов‘язаних з визначенням юрисдикції.
У таблиці 1. розглянуто деякі з країн і спосіб реалізації антикорупційного
суду.
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Таблиця 1.
Список країн Європи, які реалізували антикорупційний суд
Країна

Болгарія

Індекс
СРІ
43

Словаччина 50

Хорватія

49

Рік реалізації

Модель правосуддя

2012

Багаторівне система антикорупційних
судів

2008

Антикорупційний суд, що діє за першої
інстанції, рішення якого можна відразу
оскаржити до Верховного Суду

2009

Антикорупційний суд, що діє за першої
інстанції, рішення якого можна відразу
оскаржити до Верховного Суду

Джерело: розроблено автором
Законом України ―Про Вищий антикорупційний суд‖ запропонована
поширена модель, коли антикорупційний суд утворюється як суд першої
інстанції, а апеляційні скарги розглядаються у Верховному Суді. Така модель
діє у таких країнах як Словаччина та Хорватія, слід також зазначити, що у
даних країн вищий індекс сприйняття корупції, аніж у Болгарії, де
багаторівнева система антикорупційних судів.
У Хорватії основою системи протидії корупції є Управління з протидії
корупції та організованій злочинності (Ured za suzbijanje korupcije i
organiziranog kriminaliteta, USKOK). У 2009 році було створено Судові відділи з
питань провадження у кримінальних справах, віднесених до компетенції
УСКОК. Діяльність Судових відділів з питань провадження у кримінальних
справах регулюється:
●

Законом «Про протидію корупції та організованій злочинності»;

●

Кримінальним кодексом;

●

Кримінальним процесуальним кодексом.

Відповідно до ст.32 Закону «Про протидію корупції та організованій
злочинності» Судові відділи з питань провадження у кримінальних справах,
віднесених до компетенції УСКОК, створені в окружних та муніципальних
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судах Осієку, Рієки, Спліту та Загребу. Судді відділів призначаються головою
суду на щорічній основі після винесення відповідного рішення радою суду. Так
само, як і в Словаччині, у Хорватії спеціалізований антикорупційний суд має
первісну юрисдикцію над справами про корупцію, а апеляційні скарги
розглядаються у верховному суді.
У 2003 році у Словаччині було створено Спеціалізований суд (пізніше
перейменований на Спеціалізований кримінальний суд) для розгляду справ про
корупційні злочини та організовану злочинність. Суд розпочав свою діяльність
у 2005 році. Суд був створений у відповідь на вплив на суди першої інстанції
кримінальних

мереж

та

місцевих

кримінального суду регулюється:

еліт.

Діяльність

Спеціалізованого

Конституцією Словацької Республіки;

Кримінальним кодексом; Кримінальним процесуальним кодексом; Законом
№757/2004

«Про

суди»

Законом

№291/2009

«Про

Спеціалізований

кримінальний суд та про внесення змін до окремих нормативно-правових
актів». У судовій системі Словаччини звичайні кримінальні злочини
розглядаються окружними судами, рішення яких можуть бути в порядку
апеляції переглянуті регіональними судами. Касаційною інстанцією в даному
випадку виступає Верховний суд. Антикорупційний суд, судді якого мають
статус суддів регіонального суду, є судом першої інстанції, оскільки він має
первісну юрисдикцію над справами про корупцію, відмивання грошей,
організовану злочинність та інші тяжкі злочини, а апеляційні скарги
розглядаються у Верховному суді.
До Спеціалізованого кримінального суду входить 13 суддів, включаючи
голову. Менш серйозні справи розглядає один суддя, а провадження в свою
чергу щодо вчинення особливо тяжких злочинів розглядаються колегією у
складі трьох суддів, при цьому рішення приймаються більшістю. Процедура
призначення або звільнення суддів Спеціалізованого кримінального суду є
звичайною процедурою, що застосовується до суддів звичайних судів.
Кандидати на посаду судді складають іспит та подають свої кандидатури на
розгляд комітету, призначеного Радою суддів (органу, до складу якого входять
9 суддів та 9 членів, обраних іншими гілками влади). Комітет обирає
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кандидатуру, яку Рада суддів може затвердити або відхилити з самого початку
призначення суддів.
Щодо Болгарії, то у цій країні створено розгалужену систему інституцій,
які спеціалізуються на боротьбі з корупцією. Складовою частиною зусиль
країни зі стримування корупції та підвищення рівня громадської довіри до
державних органів було створено спеціалізований суд, який розглядає злочини,
скоєні організованими злочинними угрупованнями, в тому числі злочини,
пов‘язані з корупцією.
У Болгарії антикорупційний суд є універсальним паралельним судом,
оскільки система антикорупційних судів включає як суд першої інстанції –
Спеціалізований кримінальний суд, так і апеляційний суд – Апеляційний
спеціалізований кримінальний суд. В якості касаційної інстанції виступає
Верховний касаційний суд.
Діяльність антикорупційного суду Болгарії регулюється:
●

Законом «Про судову владу»;

●

Кримінальним кодексом;

●

Кримінальним процесуальним кодексом.

Відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу Болгарії,
юрисдикція Спеціалізованого кримінального суду поширюється на злочини,
пов‘язані з діяльністю організованих злочинних груп, та злочини, вчинені
державними службовцями та представниками влади. Якщо два або більше
злочини проти різних осіб є взаємопов‘язаними, їх об‘єднують в одну справу; і
якщо розгляд будь-якого із взаємопов‘язаних злочинів належить до юрисдикції
Спеціалізованого кримінального суду, він повинен розглядати об‘єднану
справу.
Важливо підкреслити, що в країнах, де досвід існування антикорупційних
суддів був успішним , якраз застосовувались спеціальні процедури добору

.

Наприклад, у Словаччині, судді також повинні пройти спеціальну перевірку для
визначення того , чи є в їхньому минулому щось таке

, що може зробити їх

вразливими до шантажу або інших форм неналежного впливу

. Найбільших

зусиль із розробки спеціальних правил для суддів антикорупційних судів було
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докладено в Індонезії . У судах Тіпікор засідають не лише професійні судді , а й
так звані тимчасові судді (як правило, адвокати, професори права , судді у
відставці та інші юристи ). Кандидати на посади тимчасових суддів повинні
відповідати чіткому ряду критеріїв відбору

, причому відбіркова комісія

складається як з представників громадянського суспільства, так і зі
співробітників Верховного суду; після цього судді суду Тіпікор призначаються
Президентом терміном на п‘ять років, який може бути подовжений лише раз.
У Камеруні, Непалі, Палестині, Філіппінах та Індонезії щоб знизити
ризики затягування справ, встановлювались кінцеві терміни на розгляд кейсу. В
Палестині вони особливо жорсткі: там на розгляд справ антикорупційному суду
дають лише 10 днів з дозволеним перенесенням не більше ніж на 7 днів. Автори
дослідження U4 відзначають, що такі строки надто стилі для справедливого та
компетентного розгляду справи. А у Малайзії середній час розгляду справи про
корупцію з часу її надходження до винесення остаточного рішення складав 8,5
років. Тому, держава скоротила терміни розгляду справ до одного року.
Антикорупційні суди можуть налагоджувати процедури розгляду справ
про корупцію багатьма шляхами. Наприклад, деякі антикорупційні суди є
судами першої інстанції, апеляційні заяви на оскарження рішень яких йдуть
одразу до верховного суду країни, відтак оминаючи звичайні проміжні
апеляційні суди. Щось на зразок цієї структури використовується в Хорватії та
Словаччині.

У

Болгарії

натомість

створена

паралельна

система

антикорупційних судів, яка включає суд першої інстанції та апеляційний суд.
Більшість антикорупційних судів розглядають широку низку корупційних
правопорушень і правопорушень, пов‘язаних із корупцією. Крім того, деякі зі
спеціалізованих судів, що класифікуються як антикорупційні суди, фактично
мають ширшу юрисдикцію, яка охоплює не лише корупційні та пов‘язані з
корупцією економічні злочини, а й інші тяжкі злочини. Наприклад, у Хорватії
суди

УСКОК

мають

юрисдикцію

не

лише

над

корупційними

правопорушеннями на вищому рівні, а й над організованою злочинністю.
Юрисдикція спеціалізованого кримінального суду Болгарії (і відповідного
апеляційного суду – Спеціалізованого апеляційного кримінального суду)
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аналогічним чином охоплює організовану злочинність і корупцію. Юрисдикція
7 Спеціалізованого кримінального суду в Словаччині поширюється на
організовану злочинність і умисне вбивство, а також корупцію та відмивання
грошей.
Необхідність впровадження Вищого антикорупційного суду для України
є очевидною: високий рівень корупції, в тому числі у судовій гілці влади, також
низька довіра населення до органів публічного сектору, відчуття корупціонерів
безкарності, за рахунок перенесення слухань у справах. Саме з останньою
проблемою зіткнулись всі країни, де запроваджений антикорупційний суд,
справи могли розглядатися роками, а підсудні так і не отримували свого
покарання за скоєні злочини. Також впровадження Вищого антикорупційного
суду в Україні дасть змогу за рахунок реалізації своєї діяльності удосконалити
систему реалізації принципу відкритості та прозорості по причинах, які є
безпосередньо проблемними для судової гілки влади. Впровадження Вищого
антикорупційного суду також дасть змогу краще функціонувати іншим
антикорупційним органам влади, а також забезпечити зменшити корупційні
ризики у судовій сфері.
Гой О.Т. – студент групи УФЕ-21с
Науковий керівник: доцент кафедри економіки
та менеджменту, к.е.н., доц. Капленко Г.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ
Україна на сьогоднішній день пройшла важкий етап переходу з
командно-адміністративної економічної системи до ринкової. Проте продовжує
переживати економічну кризу, яка негативно впливає на розвиток економіки
країни. Фактично, причиною цього, стало нагромадження великої кількості
прорахунків уряду під різним керівництвом, під час реалізації своїх
економічних реформ, які проводились з метою кращої адаптації вітчизняної
економіки до умов ринкової економічної системи, до якої Україна почала
прагнути після розпаду СРСР та багато інших факторів. Отже, еволюцію
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економіки можна уявити у вигляді циклічного процесу руху економіки від
одного сталого (урівноваженого) стану через період його порушення та
відновлення на якісно новому рівні до іншого, за допомогою проходження
особливого етапу переходу економіки [1].
Економічна трансформація – це безперервний процес видозмін, серед
яких розрізняють разові, дискретні та систематичні. Трансформація у вузькому
сенсі (разові та дискретні зміни) - перехідний період (перехідна економіка,
трансформаційна економіка «у вузькому розумінні») - обмежений в часі процес,
який визначається поворотними подіями в суспільстві, полягає в переході від
одного рівноважного стану до іншого. Тоді як трансформація в широкому сенсі
(систематичні зміни) - це не обмежений в часі постійний процес перетворень
системи, її елементів, зв'язків і відносин між ними [2].
Перехідному стану в економіці приділяють найбільшу увагу економіститеоретики протягом останніх десятиліть. Загальним проблемам перехідних
процесів у економіках різних країн, а також проблемі трансформаційної
економіки як поняттю присвячені роботи таких українських вчених, як М.
Долішній, А. Гальчинський, В. Геєць, А. Грищенко, М. Гуревичов, І. Лукшин,
А. Покритан, В. Тарасович та ін., а також зарубіжних вчених А. Бузгалін, А.
Іларіонов, Я. Корнаї, В. Мау, Р. Нурєєв. В Україні відбувся перехід до ринкової
економіки, до її певної моделі. Визначальним аспектом при характеристиці
типу економічної системи є власність на засоби виробництва. Для ринкової
економіки та ринкової економічної системи основним, домінуючим типом
власності є приватна. Проведення приватизації в Україні – не мета, а засіб
підвищення продуктивності праці й ефективності виробництва [3].
Серед

причин

економічної

кризи

в

Україні

є

відсутність

або

нерозвиненість багатьох необхідних інститутів (інститут - це порядок,
закріплений у формі закону або установи, це створені людьми норми, правила
поведінки, які структурують політичні, економічні і соціальні взаємодії), які
опосередковують зв‘язки між ринком, державою і суспільством. В Україні не
сформовано ефективних механізмів взаємодії держави і ринку. Держава
неохоче підтримає бізнес, а бізнес здебільшого обходить інтереси держави.
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Відбувається боротьба груп інтересів. Ці групи отримують можливість прямо
впливати на розробку законотворчих і урядових документів. Нині бізнесмени
іронізують, що найбільш доходними із існуючих цінних паперів є постанови
уряду. Інвестиції в лобізм є високопродуктивними і підтверджують тезу
інституціоналізму про наявність ―ренто орієнтованої поведінки‖ [2].
На сучасному етапі до основних тенденцій трансформації соціальноекономічних процесів української економіки можна віднести подальше
поглиблення соціальної нерівності за всіма показниками (економічними,
політичними, соціальними) та маргіналізацію значної частини населення, що
несе в собі зростання напруженості в суспільстві. З одного боку, соціальна
нерівність є результатом сформаваної за останні роки системи розподілу
доходів, доступу до економічних, політичних, соціальних ресурсів, з іншого –
результатом державної політики. Подальший розвиток стратифікації процесів в
українському суспільстві буде залежати від швидкості економічного та
політичного реформування, від зміни державної ідеології, яка підмінена
сьогодні інтерасами вузького кола людей [4].
Економічна трансформація – це безперервний процес видозмін, серед
яких розрізняють. Трансформація в широкому сенсі (систематичні зміни) – це
не обмежений в часі постійний процес перетворень системи, її елементів,
зв'язків і відносин між ними В процесі економічної трансформації в Україні
відбувся перехід до ринкової економіки, до її певної моделі. Аналізуючи стан й
перспективи розвитку економічної системи України, слід відзначити, що за
роки

незалежності

не

вдалося

створити

економічну

систему,

здатну

забезпечити прогресивний розвиток країни. До негативних чинників розвитку
економіки можна віднести тінізацію та криміналізацію економіки, відсутність
або нерозвиненість багатьох необхідних інститутів, які опосередковують
зв‘язки між ринком, державою і суспільством, відсутність справжньої системи
чітко визначених прав на власність.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК
НОВОЇ ПРАВОВОЇ ФОРМИ РИНКОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Державно-приватне партнерство (ДПП) – є важливим інструментом на
шляху до відновлення та модернізації національної економіки, вирішення
важливих соціально-економічних проблем шляхом об‘єднання і застосування
ресурсів державного й приватного секторів.
У сучасний час створення інституту державно-приватного партнерства
(ДПП) в Україні є одним із головних пріоритетів державних програм розвитку,
що сприяє взаємодії державних структур та приватного бізнесу. Виникли
об‘єктивні обставини для вдосконалення механізмів ДПП і формування нових
структур в економічній системі. Приватний бізнес є важливим джерелом для
залучення

в

економіку

приватних

інвестицій,

розвитку

соціальної

інфраструктури, підвищення соціальних стандартів суспільства. Для цього
необхідна велика кількість інвестиційних ресурсів.
Мета дослідження полягає у визначенні особливостей державноприватного партнерства як інструмента розвитку в сучасних умовах.
Аналіз державно-приватного партнерства як економічного феномена
досліджували насамперед вчені дальнього зарубіжжя – Е. Сава, Е. Кляйн, Г.
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Тейсман, М. Геррард та А. Акинтоє. З господарсько-правової, цивільноправової позиції окремі аспекти зазначеної проблематики аналізувались у
працях О. Вінник, Р. Джабраілова, Г. Знаменського, В. Мамутова, В.
Попондопуло, О. Сиротюк, О. Сімсон, І. Спасибі-Фатєєвої, В. Устименка, Д.
Шликова та інших.
Прогресивний

розвиток

економіки,

підвищення

соціальної

відповідальності бізнесу стали передумовами для впровадження державноприватного партнерства як нової правової форми ринкової взаємодії. Воно
спрямоване на те, щоб на основі рівноправного, нормативно-визначеного
співробітництва, забезпечити баланс соціально-економічних інтересів різних
прошарків суспільства і реальну участь соціальних партнерів у розробці та
реалізації соціально-економічної політики у межах правових форм, закріплених
державою[1].
У сформованій ситуації застосування державно-приватного партнерства є
найбільш дієвим способом вирішення окреслених проблем. Дана форма
партнерства результативно впроваджена в розвинених країнах, використання
досвіду яких з урахуванням специфіки українського ринку може сприяти
становленню

передової

інфраструктури

та

пожвавленню

інвестиційної

функціонування

цивілізованої

активності приватного сектору.
Невід‘ємною

умовою

нормального

ринкової економіки є конструктивна взаємодія бізнесу і структур держави[2].
Відомо,

що

основною

метою

виникнення

державно-приватного

партнерства є фінансування капіталомістких або малоприбуткових галузей
економіки. Держава зацікавлена в зростанні обсягів і поліпшенні якості
надаваних послуг інфраструктурних та соціально орієнтованих галузей
населенню і економічним агентам. Приватний сектор прагне стабільно
одержувати та збільшувати прибуток. Причому стратегічномислячий бізнес
вибудовує свої пріоритети насамперед не просто під розмір прибутків, а в
інтересах стійкості одержання доходів від проектів[3].
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Обидві сторони зацікавлені в успішному здійсненні проектів. Проекти
ДПП найчастіше полегшують вихід на світові ринки капіталів, активізують
залучення іноземних інвестицій у реальний сектор економіки.
Для створення більш сприятливого середовища для інвестування
приватними

партнерами

в

проекти

ДПП

потрібно

підвищити

рівень

гарантування захисту їх прав та законних інтересів за допомогою наступних
заходів: розробити механізм справедливої компенсації у разі дострокового
припинення договору ДПП за ініціативи державного партнера з метою
відшкодування

обгрунтованих

збитків

приватного

партнера;

розробити

механізм клмпенсації державним партнером приватному партнерові різниці між
затвердженими та економічно обгрунтованими тарифами (цінами) на послуги
(товари); передбачити можливість державному партнерові надавати пільги
приватному партнеру, якщо збільшення тарифів є проблемним з огляду на
політичні або економічні чинники; визначити види підтримки проектів ДПП,
що

можуть

надаватись

органами

державної

влади

або

місцевого

самоврядування[4].
Потенційні

вигоди

використання

форми

державно-приватного

партнерства можуть складатися з того, що цей формат взаємин бізнесу і влади
може забезпечити:
– більшу ефективність, а також економію часу при реалізації проектів і
здійсненні робіт за рахунок використання учасниками партнерства своїх
найбільш сильних сторін;
– інтеграцію суб‘єктів бізнесу в громадське життя за рахунок його
безпосереднього

залучення

в

реалізацію

значущих-соціально-значимих

проектів;
– підвищення якості надаваних товарів і послуг за рахунок установлення
більш жорсткого державного контролю;
– зниження соціальної напруги і негативного ставлення до бізнесу з боку
населення за рахунок визнання його внеску у вирішення соціальних
проблем[5].
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Усе це дозволяє сьогодні органам влади розглядати ДПП як ефективний
спосіб вирішення багатьох проблем соціально-економічного розвитку.
Підсумовуючи усе вищезазначене, можемо зробити висновок, що
державно-приватне партнерство являє собою своєрідну систему відносин
держави та бізнесу, яка широко використовується як інструмент національного,
міжнародного, регіонального, міського, муніципального, економічного і
соціального розвитку для реалізації суспільно значущих проектів[4].
Для практичного запровадження основних форм ДПП з метою залучення
приватних інвестиційних ресурсів для модернізації української економіки
необхідне проведення цілеспрямованої послідовної державної політики
розвитку даної форми співпраці. Вона має бути спрямована на формування
сприятливого економічного та управлінського середовища для розроблення й
реалізації проектів ДПП, а саме: удосконалення нормативно-правової бази
регулювання відносин ДПП; удосконалення інституційного забезпечення
розвитку ДПП; підвищення рівня довіри та співробітництва між партнерами;
вдосконалення кадрового забезпечення із відповідним рівнем методологічної та
методичної підготовки[6].
Необхідною достатньою передумовою ефективного розвитку ДПП є
формування загального сприятливого правового й економічного середовища
для бізнесу, що передбачає в своїй основі покращення інвестиційного клімату
та регуляторного середовища.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА,
ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ
На сучасному етапі розвитку держави органи місцевoгo самoврядування
слід рoзглядати не лише як викoнавців пoрядку деннoгo, а як рoзрoбників
пoлітики, каталізатoри змін. Це тoй рівень влади, щo має найкращі мoжливoсті
встанoвлення зв‘язку між глoбальними цілями та місцевими грoмадами.
Oсoбливу рoль oргани місцевoї влади відіграють і в фoрмуванні спільних
ціннoстей суспільства, держави та бізнесу, що зумовлює актуальність даної
теми на сьогоднішній день.
В екoнoмічній літературі подано безліч визначень пoняття «спільна
цінність». Але з усіх трактувань найбільш влучним можна вважати наступне:
«спільна цінність – управлінська практика підвищення фінансoвoї ефективнoсті
100

бізнесу, щo пoєднує oтримання кoмпанією прибутку із задoвoленням
суспільних пoтреб» [4].
Для тoгo, щoб більш тoчнo зрозуміти, які ж спільні ціннoсті є важливими
oднoчаснo для суспільства, держави і бізнесу, вартo рoзглянути Цілі сталoгo
рoзвитку, які були затверджені державами-членами OOН і, які мають бути
дoсягнуті дo 2030 рoку [6]. Oднією із затверджених цілей є забезпечення
прoдoвoльчoї безпеки та пoкращення харчування, сприяння рoзвитку сільськoгo
гoспoдарства.

Адже

від

тoгo,

як

oргани

місцевoгo

і

регіoнальнoгo

самoврядування управляють прирoдними ресурсами в сільській місцевoсті,
oсoбливo землею та вoдoю, залежить прoдoвoльча безпека даних теритoрій.
Oргани влади мoжуть підтримувати сільськoгoспoдарське вирoбництвo і
місцеве екoнoмічне зрoстання, зміцнюючи транспoртну інфраструктуру й
ринки задля сприяння діяльнoсті місцевих мереж реалізації прoдoвoльчoї
прoдукції. Ефективне містoбудування мoже відігравати важливу рoль у
зменшенні утвoрення відхoдів та забезпеченні прoдoвoльчoї безпеки, сприяючи
ефективнoму транспoртуванню та зберіганню харчoвих прoдуктів, дoступі дo
чистoї вoди та пoслуг санітарії. Oкрім тoгo, для пoкращення харчування
населення oргани місцевoгo самoврядування пoвинні забезпечити можливість
людям купувати й гoтувати безпечну, дoступну за цінoю та пoживну їжу.
Ще oдна ціль – сприяння безперервнoму, iнклюзивнoму i сталoму
екoнoмiчнoму зрoстанню, пoвнiй i прoдуктивнiй зайнятoстi та гiднiй працi для
кoжнoгo. Oргани місцевoгo самoврядування мoжуть забезпечувати зрoстання і
зайнятість знизу вгoру за дoпoмoгoю місцевих стратегій екoнoмічнoгo
рoзвитку, реалізація кoтрих передбачає залучення унікальних ресурсів і
мoжливoстей, наявних на наших теритoріях.
Наступна ціль – забезпечення iнклюзивнoï та дoступнoï для всiх якiснoï
oсвiти і сприяння ствoренню мoжливoстей неперервнoгo навчання. У багатьoх
країнах

місцевoгo

oргани

відпoвідальність

за

сферу

самoврядування
oсвіти.

Зазвичай

несуть
саме

безпoсередню

oргани

місцевoгo

самoврядування мають усі мoжливoсті для тoгo, щoб oхoпити вразливі групи
населення й грoмади та забезпечити їм дoступ дo oсвіти й підгoтoвки, щo
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відпoвідає їхнім пoтребам. Значну рoль для підвищення якoсті oсвіти, зoкрема
вищoї, мають такoж різнoгo роду стажування та практики, як в oрганах влади,
так і на приватних підприємствах.
Загалoм вартo зазначити, щo кoжна ціль сталoгo рoзвитку безпoсередньo
пoв‘язана з фoрмуванням спільних ціннoстей суспільства і держава, зокрема
органи місцевого самоаврядування, відіграють надзвичайну рoль в даннoму
прoцесі.
Якщo ж взяти дo уваги інoземний дoсвід, тo серед відoмих кoмпаній, які
дбають прo спільні ціннoсті під час ведення свoєї діяльнoсті мoжна згадати
кoмпанію «Yara», яка спільнo з місцевoю владoю при підтримці уряду Нoрвегії
реалізує прoграму із ствoрення «кoридoрів рoсту» сільськoгo гoспoдарства. А
oт, наприклад, телекoмунікаційна кoмпанія «China Mobile» працює над
прoектoм, пoв‘язаним із викoристанням мoбільнoгo зв‘язку в сільській
місцевoсті Китаю для пoкращення дoступу дo якісних медичних пoслуг.
Рoзвиваючи нoві прибуткoві напрямки бізнесу, кoмпанія oднoчаснo вирішує
сoціальні прoблеми суспільства [1].
Яскравим

прикладoм

ствoрення

спільних

ціннoстей

суспільства

представниками бізнесу в Україні мoжна вважати швейцарську кoмпанію
Nestle. Сферами ствoрення спільнoї ціннoсті данoї кoмпанії вже прoтягoм
багатьoх рoків є: раціoнальне харчування, рoзвитoк сільськoгo гoспoдарства,
oхoрoна та збереження прирoдних ресурсів, ефективне викoристання та
oчищення вoди, пoкращення якoсті oсвіти. Гoлoвна мета рoбoти Nestlé –
турбoта прo співрoбітників та спoживачів – кoмпанія прoпoнує якісні та смачні
прoдукти харчування і напoї та заoхoчує людей вести здoрoвий спoсіб життя.
Ствoрення спільних ціннoстей – це запoрука дoвгoтривалoгo рoзвитку бізнесу
Nestle. Це такoж гарантує ствoрення тіснoгo зв‘язку між ціннoстями акціoнерів
та суспільними ціннoстями [5].
Неoбхіднo звернути увагу на те, щo у прoцесі ствoрення спільнoї ціннoсті
пoвинні брати участь не лише представники бізнесу та oрганів влади, але й
саме суспільствo. Дуже важливим крoкoм є налагoдження ефективнoї
кoмунікації між трьoма стoрoнами. На сьoгoднішній день, в Україні у штатах
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багатьoх кoмпаній є працівники, дo функціoнальних oбoв‘язків яких належить
співпраця з представниками oрганів державнoї влади. Oкрім тoгo, грoмадський
сектoр, oб‘єднання підприємців, експертні та грoмадські ради, фoнди, асoціації,
метoю діяльнoсті яких є підтримка та рoзвитoк підприємництва, також дають
можливість представникам бізнесу впливати на державотворчі процеси.
В свoю чергу, oргани державнoгo управління ствoрюють прoзoрі
кoмунікаційні

платфoрми

при

міністерствах,

oрганах

місцевoгo

самoврядування, на яких представники бізнесу відкритo заявляють свoю
пoзицію, вказують на існуючі прoблеми та прoпoнують шляхи співпраці.
Oднак, на шляху дo ефективнoї кoмунікації мoже стати запрoвадження та
рoзвитoк інституту GR-кoмунікацій. GR (government relations) – це суспільна чи
грoмадська діяльність, метoю якoї є пoшук варіантів взаємoвигіднoї співпраці з
oрганами

державнoї

влади,

рoзвитoк

ініціатив

державнo-приватнoгo

партнерства, закoнний лoбізм інтересів тих чи інших структур чи oрганізацій
[3].
Інструменти GR активнo викoристoвуються у кoмунікаціях між владoю та
бізнесoм в екoнoмічнo рoзвинених країнах, де вoни не тільки призвели дo
ефективнoї співпраці, а ще й стали інструментами прoзoрих взаємoвіднoсин
між бізнесoм і владoю.
Сучаснoю для країн Захoду є кoнцепція Governance‖ та її різнoвиди: Good
Governance‖ (дoскoнале абo належне управління), Responsive Governance‖
(відпoвідальне

управління)

та

Democratic

Governance‖

(демoкратичне

управління) [2]. Ця кoнцепція ґрунтується на: більшій увазі держави дo
інтересів грoмадянськoгo суспільства, рoзширенні участі йoгo суб‗єктів у
державнoму управлінні (грoмадян, грoмадських oрганізацій, бізнес-структур),
відкритoсті влади щoдo грoмадськoгo кoнтрoлю, засадах самooрганізації та
міжoрганізаційних мережах, для яких характерними є взаємoзалежність, oбмін
ресурсами, правила гри і слабка залежність від держави.
Основні

інструменти

реалізації

принципів

концепції

Governance‖

спрямовані на: децентралізацію системи державного управління, партнерство з
бізнес-структурами, взаємодію з громадськістю щодо надання послуг із
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залученням недержавних ресурсів, участь громадян у процесі вироблення
політики і її реалізації, перехід від держави-опікуна до держави- партнера.
Підсумoвуючи вищенаведене, вартo зазначити, щo ствoрення спільнoї
ціннoсті – це такий спoсіб ведення бізнесу, який пoєднує oтримання прибутку
кoмпанії із вирішенням сoціальних прoблем, а органи влади, зокрема органи
місцевого самоврядування, відіграють дуже важливу роль в даному процесі.
Кoнцепція формування та реалізації спільних цінностей не мoже вирішити всі
сoціальні прoблеми, але мoже дати мoжливість кoмпаніям на oснoві свoїх
прoфесійних навичoк і вмінь стати лідерами сoціальнoгo прoгресу, а органам
державної влади, в свою чергу, забезпечити економічний та соціальний
розвиток держави та покращити якість життя населення. На сьoгoднішній день,
ствoрення спільних ціннoстей є нoвацією для багатьoх країн, зoкрема й
України, але з часoм дана кoнцепція стане стандартнoю практикoю. Внаслідoк
цьoгo вітчизняним підприємствам вартo перебудoвувати стратегію ведення
бізнесу таким чинoм, щoб oднoчаснo з oтриманням прибутку зосереджувати
зусилля й на покращенні якості дoвкілля та вирішуванні сoціальних питань. В
свoю чергу oргани державнoї влади пoвинні максимальнo сприяти та
підтримувати ведення бізнесу зі ствoренням спільних ціннoстей. Перш за все,
для того, щоб досягти бажаного результату в даному напрямку варто
застосовувати на практиці іноземний досвід. Саме налагодження ефективної
комунікації із суспільством допоможе органам державної влади найбільш точно
визначити найважливіші суспільні цінності та можливості для їх досягнення.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВІДКРИТОСТІ ТА
ПРОЗОРОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ
Заходи щодо запобігання корупції - є невід‘ємними складовими для
успішної діяльності будь-якої країни. Реалізація принципу відкритості та
прозорості у рамках ведення своєї діяльності органів публічної влади є одним з
чинників щодо подолання цієї проблеми. Корупція небезпечна за рахунок своїх
наслідків, вона охоплює незаконну діяльність, яка ховається та виявляється
зазвичай лише внаслідок уже відбутих скандалів чи розслідувань. Тобто доволі
таки складно дати якісну і точну оцінку рівня корупції у країнах, адже велика
кількість корупційних злочинів може бути ще прихована та нерозкрита.
Спираючись лише на офіційні дані, складно об‘єктивно виставити оцінку, адже
офіційні дані - це в першу чергу якість роботи судової системи та засобів
масової інформації щодо корупційних розслідувань, а не повністю реальних
даних. Тому організація Transparency International вважає найбільш надійним та
об‘єктивним способом вимірювати рівень сприйняття корупції різними
фахівцями у різних сферах, дотичних до корупційних ризиків та здатних дати
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експертну оцінку діяльності уряду щодо заходів запобігання корупції. Індекс
сприйняття корупції агрегує дані, отримані з різних джерел, які надають
відомості про сприйняття рівня корупції в державному секторі різних країн з
боку ділових кіл та експертів за відповідними країнам.
Індекс сприйняття корупції або Corruption Perceptions Index, CPI - рейтинг
країн світу, який складається щорічно організацією Transparency International
ще з 1995 року.

Він розраховується за показниками рівня корупції, які

спираються на оцінку рівня корупції та низку незалежних опитувань. Крім
самої організації в опитуваннях також беруть участь міжнародні експерти у
питання права та фінансів, в тому числі з Freedom House, World Economic
Forum, Світового банку, Азійського та Африканських банків розвитку та інших.
Розрахунок результатів CPI включає в себе декілька етапів. По-перше,
вибір надійного джерела даних, до якого діють наступні вимоги:
●

наявність кількісних показників сприйняття корупції у державному

секторі;
●

надійність та достовірність методології оцінювання;

●

використовування широкої шкали оцінок, яка дозволяє проводити

аналіз та порівняння між країнами;
●

обслуговування довіри організацій на регулярній основі, або за

очікуваннями на регулярній основі.
Так, до прикладу СPI за 2013 рік розраховувався з використанням даних з
13 різних джерел за два останні роки, представлених 12 незалежними
організаціями, реєструючими рівні сприйняття корупції.
По-друге, це стандартизація даних, тобто приведення їх до уніфікованої
шкали від 0 до 100, де 0 слугує найвищому рівню сприйняття корупції, тобто
найгіршій ситуації, а 100 в свою чергу відповідає за найнижчий рівень
сприйняття корупції, тобто найкращий результат.
По-третє, для оцінки країни необхідна наявність, як мінімум трьох
джерел, які оцінюють дану країну. Після цього проводиться розрахунок
середнього балу, де бал СРІ виступає середнім значенням всіх оцінок,
доступних для конкретної країни, такі бали округлюються до цілих чисел.
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По-четверте, необхідний звіт про міру невизначеності. Тобто в СРІ також
враховують відношення кожного результату, довірчий капітал, середню
квадратичну помилку, які фіксують варіанти оцінок з різних джерел даних, і які
є доступними для певної країни.
На основі досліджень СPI ми можемо побачити динаміку України у
рейтингу індексу сприйняття корупції, дані досліджень наведені у таблиці 2.1.
Індекс є оцінкою від 0 (найвищий рівень корупції) до 100 (відсутність корупції),
у 2013 році у даному рейтингу приймало участь 177 держав, у 2014 та 2015
роках - 175, у 2016 році -176, у 2017 році - 180.
Таблиця 2.1
Місце України у рейтингу СPI за 2013-2017 роки
Рік/№
Місце
рейтингу
Кількість
балів

2013 рік
у

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

144

142

142

131

130

25

26

27

29

30

*Джерело: сформовано автором на основі досліджень Transparency
International ( [https://ti-ukraine.org/cpi])
Отже, за 5 років Україна піднялась у рейтингу індексу сприйняття
корупції на 14 позицій та отримала на 5 балів більше у 2017 році, ніж у 2013
році. Ми можемо помітити закономірність у тому, що зазвичай з кожним роком
в України зростає показник на 1 бал, проте за даними дослідження у 2015-2016
роках вона отримала 2 бали. така позитивна динаміка зумовлюється
просуванням антикорупційної реформи, проте слід зазначити, що дана оцінка
не є позитивною в загальному рейтингу. Так, за методологією ситуація в
країнах за рівнем СРІ оцінюється, як:
0-30 Значний рівень корупції
31-60 Держава намагається боротися з корупцією
61-90 Корупція мало впливає на країну
91-100 Корупція незначна
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Ситуацію рейтингу СРІ станом на 2017 рік ми можемо побачити на
рисунку 2.1.

Рисунок 2.1. Індекс сприйняття корупції, 2017 рік
*Джерело:https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_
index_2017
Слід також проаналізувати рекомендації для України організацією
Transparency International за 2013-2017 роки, так за 2013 рік (https://tiukraine.org/research/indeks-koruptsiji-cpi-2013/)

запропонавано

6

рекомендацій, щодо покращення показників СРІ:
●

рівність у сфері ведення бізнесу для всіх учасників ринку та

дотримання існуючих законів у цій сфері;
●

забезпечити розмежованість інтересів у політиці та веденні бізнесу;

●

відновлення

оприлюднення

результатів

у

сфері

публічних

закупівель;
●

створення списку корупціонерів в обличчі компаній, які були

учасниками тендерних змов;
●

заборонити участь у процесі публічних закупівель родичам та

іншим особам, які мають відношення до держслужбовців у відповідних сферах;
●

гарантувати невідворотність покарання за діяння пов‘язані із

корупцією;
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Як бачимо, значна частина рекомендацій спрямована на вдосконалення
законодавства щодо державних закупівель та впровадження прозорої реалізації
їх проведення. Значний розвиток цієї сфери відбувся при прийнятті Закону
України ―Про публічні закупівлі‖ в кінці 2015 року, а також впровадженням
електронної системи ProZorro та обов‘язкового переведення усіх процесів
публічних закупівель у електронний вигляд за винятком тих, що мають
відношення до державної таємниці.
У 2014 році були запропоновані наступні рекомендації (https://tiukraine.org/research/indeks-koruptsiji-cpi-2014/):
●

запуск належної роботи антикорупційних органів;

●

ухвалення законодавства, розробленого експертами про повну

прозорість фінансів політичних партій та виборчих кампаній;
●

розробка детального плану дій на основі Антикорупційної стратегії

України у сфері запобігання корупції, залучення громадськості та засобів
масової інформації;
●

забезпечення розкриття даних державних реєстрів, у першу чергу

це стосується реєстру земельного кадастру та нерухомості;
●

регулярна

доброчесність,

в

перевірка

тому

числі

працівників
аналіз

їхнього

публічного
стилю

сектору

життя

на

стосовно

задекларованого майна та статків.
Рекомендації, передусім стосуються розвитку електронного урядування
та відкритих даних, а також важливу роль відведено Антикорупційній стратегії
України, моніторингу діяльності та життя публічних службовців, залучення
медіа та громадськості до розкриття корупційних схем.
За рік країні вдалося покращити свій рейтинг на одиницю, збільшився
суспільний осуд корупціонерів, з‘явився рух викривачів корупції і були
створені антикорупційні органи, проте за рахунок корупційної складової між
владою та бізнесом, немає такої сильної динаміки, як хотілося. Критичне
бачення корупціонерів суспільством - це розвиток антикорупційної свідомості,
що є важливою складовою щодо запобігання корупції. Також за рахунок саме
критичного бачення корупціонерів і популяризації руху викривачів корупції,
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представники виконавчої та законодавчої влади менше стали використовувати
свої службові повноваження для своєї вигоди. На індексі СРІ найгірше
вплинула взаємодія бізнесу та влади, особливо у сфері комунальних послуг
підприємцям та щодо щорічних податкових надходжень. Дана проблема також
пов‘язана з лобізмом, а особливо у секторі великих корпорацій.
Карапета М.В., Шутко А.М. – студенти групи УФФ-21с
Науковий керівник: доцент кафедри економіки
та менеджменту, к.е.н., доц. Капленко Г.В.
РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ
Проведення адміністративної реформи в Україні передбачає формування
самодостатніх об‘єднаних територіальних громад фінансово спроможних
самостійно

вирішувати

питання

місцевого

розвитку

та

покращення

матеріального добробуту населення. Такі громади потребують передачі на
місцевий рівень відповідних повноважень та зростання обсягів бюджетних
ресурсів.
Значним кроком реалізації нової моделі фіскальної політики розвитку
територіальних громад є проведення реформи бюджетної децентралізації.
Основними напрямами якої є чіткий розподіл повноважень та передача їх на
місцевий рівень, впровадження відповідальності за результати діяльності на
різних рівням місцевого самоврядування, стимулювання процесів об‘єднання
територіальних громад та підвищення їх фінансової спроможності.
Процес формування громад здебільшого проходить стихійно

, без

залучення результатів наукових досліджень та урахування висновків експертів.
У результаті новостворені територіальні громади істотно різняться між собою
за головними топологічними параметрами – розмірами території та кількістю
населення, а також характеризуються значними регіональними відмінностями
власних доходів і дотаційності бюджетів.
Попри допомогу держави

, більшість новостворених територіальних

громад залишаються дотаційними . Фінансово автономними є лише близько 20
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% територіальних громад . Високим рівнем дотаційності вирізняються

,

насамперед, громади західних регіонів України.
Після

прийняття

Закону

України

«Про

добровільне

об‘єднання

територіальних громад», внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів
в Україні зроблено ряд важливих кроків щодо децентралізації державного
управління, яке проявляється в передачі політичних, адміністративних та
фінансових повноважень підрозділам нижчого рівня державної влади. Слід
зазначити, що важлива роль в процесі децентралізації належить інституту
місцевого

самоврядування

та

формуванню

спроможних

об‘єднаних

територіальних громад. Головна мета, заради якої повинно здійснюватись
об‘єднання громад, полягає у забезпечені локальної демократії, субсидіарності
та створення умов для найбільш ефективного вирішення соціальних питань.
Даним громадам передаються повноваження, ресурси і відповідальність за
виконання покладених на них функцій та використання ресурсів [1].
Формування спроможних територіальних громад в Україні здійснюється
сьогодні з урахуванням децентралізації, що проводиться урядом. Серед питань
децентралізації є вирішення фінансових питань функціонування тепер уже з
урахуванням децентралізації об‘єднаних територіальних громад.
Об‘єднані громади переходять на прямі міжбюджетні відносини з
Державним бюджетом (до цього прямі відносини мали лише області, райони,
міста обласного значення). Передбачено, що органи місцевого самоврядування
встановлюють ставки та пільги по платі за землю не тільки в межах, а й за
межами населених пунктів. У перспективі органи місцевого самоврядування
об‘єднаних громад отримують виключні повноваження щодо розпорядження,
володіння і користування земельними ділянками в межах своєї юрисдикції (як в
межах, так і за межами населених пунктів)
Один із найбільш масштабних розвитків територіальних громад була
реформа децентралізації , яка триває в Україні з 2014 року. В результаті її
реалізації було створено понад 800 об‘єднаних територіальних громад (ОТГ),
які охопили третину території України.
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Таблиця 1
Характеристика ОТГ, які функціонують станом на 01.01.2019 р.

На початок 2019 року в країні створено 876 ОТГ. Проте вибори керівних
органів ОТГ, які є передумовою початку функціонування ОТГ, проведено лише
у 806 ОТГ. Решта очікують на призначення виборів 2019 року (зокрема 45 ОТГ,
в яких 2018 року вибори не відбулися через запровадження військового стану в
областях їх розташування). Загалом же, за затвердженими перспективними
планами, має бути створено 1289 ОТГ.
До складу об‘єднаних територіальних громад, які функціонують, увійшли
більш як 3,7 тис. територіальних громад базового рівня (міста, села, селища),
або 33,9% усіх територіальних громад країни (не враховуючи окуповані
території). Найбільше ОТГ функціонує в Дніпропетровській (62), Черкаській
(54) і Житомирській (53) областях. Найменше – в Закарпатській області (6), яка
до того ж є аутсайдером і за іншими показниками формування ОТГ (через
тривалу відсутність в області затвердженого плану створення ОТГ).
В ОТГ, які функціонують, проживає 21,1% усього населення України (без
окупованих територій), або більш як 8,3 млн осіб. Найбільша частка мешканців
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ОТГ у Житомирській (65,1% усього населення області), Тернопільській (58,6%)
і Чернігівській (43,1%) областях.
Варто зазначити, що в результаті права на добровільність об‘єднання
громад

18%

території

країни

не

охоплено

перспективними

планами

формування ОТГ. Найгірша ситуація в громадах Закарпатської, Одеської,
Київської, Вінницької та Полтавської областей, в яких проблеми виникають ще
на етапі формування плану. Причини – небажання місцевого керівництва
втратити владу в багатих громадах (тобто тих, які мають ресурси наповнення
місцевих бюджетів) через об‘єднання з біднішими; неможливість чітко
визначити критерії для об‘єднання громад (як, наприклад, на Закарпатті, де є
громади, розташовані на гірських, низинних, а також і на гірських, і на
низинних територіях (з переважанням одних або інших громад), що накладає
свою

специфіку

на

загальний

шаблон

об‘єднання)

і

т.ін.

Реформа

децентралізації триває, щоправда, суттєво відстає від урядового графіка,
оскільки на початок 2019 року створено тільки дві третини запланованих ОТГ,
якими охоплено лише третину території країни. Тому навряд чи до місцевих
виборів-2020 вся територія України буде покрита ОТГ, як планувалося на
початку реформи.
Що ж до підвищення спроможності та самодостатності громад, то для
багатьох ОТГ – тих, які не мають на своїй території великого бізнесу – воно
може бути реалізовано тільки через об‘єднання (укрупнення) вже створених
ОТГ між собою. [2]
Отже, проведення реформи та впровадження принципів децентралізації
забезпечує об‘єднаним територіальним громадам кращі фінансові умови та
можливості

для

подальшого

розвитку.

Впровадження

принципів

децентралізації забезпечує громадам повноваження та ресурси для власного
розвитку. від так об‘єднанні територіальні громади можуть реалізовувати
стратегічні плани, надавати якісні послуги населенню.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОНОВИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА
РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВИ
Почaток концептуaльного підходу до формувaння нової упрaвлінської
пaрaдигми Public administration розпочaв Пол Х. Епплбі, виклaвши своє бaчення
цього явищa тa охaрaктеризувaвши його як «процес керівництвa в публічних
спрaвaх діячaми, відповідaльними зa виконaвчу гілку влaду» [1].
У 1972 році англійський держслужбовець Десмонд Кілінг використав
поняття державного управління, під який розумів пошук найкращого способу
використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей державної
політики.

Згодом

таке

тлумачення

було

застосовано

до

державного

адміністрування [2].
Публічне адміністрування є колективним виконанням того, що не може
бути добре виконане індивідуально. Це є розумінням А. Лінкольна, який
говорив, що «легітимна мета уряду ... робити для людей те, в чому вони мають
потребу, але не можуть зробити через брак їх окремої та індивідуальної
компетенції». Так публічне адміністрування є ретельно обміркованим проявом
духу суспільства.
Питанням

дослідження основних аспектів, принципів, завдань та

способів реалізації державного управління та адміністрування займалися такі
науковці як В. Авер‘янов («Державне управління: теорія і практика»), Н.
Нижник,

О.

Машкова

(«Системний

підхід

в

організації

державного

управління»), В. Я. Малиновський («Оптимізація функцій органів виконавчої
влади України: теоретико-методологічні засади»), А. Манжула (Державне
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управління

на

місцевому

рівні:

адміністративно-правовий

аспект»),

В. Вакуленко, Г. Атаманчук та інші.
Проаналізувавши визначення поняття публічного адміністрування, які
пропонують українські науковці, найбільш загальним і всеохоплюючим буде
наступне: публічне адміністрування - це складова процесу державного
управління, яка здійснюється сукупністю органів, що мають відповідний
мандат на реалізацію тих чи інших адміністративних функцій держави, з метою
впровадження демократії, тобто забезпечення всебічного розвитку суспільства
легітимним публічним шляхом на засадах ефективного використання сучасних
управлінських методів і механізмів, які ґрунтуються на принципах законності
та верховенства права, пріоритету прав людини, а також ефективного
використання та розподілу наявних ресурсів держави, що дає змогу забезпечити
соціальну рівність та високий рівень задоволення суспільних потреб.
Узагальнення підходів науковців дозволяє виокремити наступні складові
змісту публічного адміністрування: − одночасні процеси формування політики
й керування у рамках даного політичного курсу; − запровадження у сфері
державного життя законодавчих актів, їх реалізація; ухвалення постанов із
приводу тих питань цієї сфери, які підпорядковані органам державної влади; −
організація, кадри, політика та інші заходи, що є суттєвими для ефективного
виконання функцій виконавчих органів влади; − формування, впровадження,
оцінювання та модифікація публічної політики; − процес управління, що
здійснюється під контролем політичного керівника, який базується на
бюрократичних принципах менеджменту; − діяльність щодо збирання та
обробки інформації (статистика), контролю виконання бюджету, підготовки
проектів законів, проведення законних урядових заходів, виконання широких
повноважень від надання послуг населенню до аудиту, аналізу (політологи),
діяльності урядових агенцій.
До практичних функцій адміністрування належать:


прогнозування —

встановлення

потенціалу

держави,

його

розрахунок у часі й просторі; планування, розрахунок реалізації шляхів і
завдань розвитку держави;
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регулювання — зведення діяльності державних інституцій до



певних вимог і стандартів;
контроль — слідкування за процесом діяльності виконавчих органів



влади та органів місцевого самоврядування;


комунікація — налагодження зв‘язків та обмін інформацією;



робота з кадрами — планування, розвиток, навчання;



координація —

узгодження

процесів

діяльності

державних

реформ

публічного

інституцій.
Переосмисленню

змісту

і

спрямованості

адміністрування з позицій подальшого вдосконалення демократії і розвитку
правової держави сприяють кардинальні зміни в зовнішньому глобалізованому
світі, що відбуваються на початку ХХІ ст., й зокрема, трансформація сутності
та

ролі

держави

незадоволення

в

суспільстві,

громадян

досить

розвиток
жорсткими

інформаційних

технологій,

бюрократичними

формами

державного управління.
Процес трансформації держави протікає на тлі нових явищ сучасності, що
знаходяться інколи в глибокому протиріччі один з одним: глобалізації та
сталого розвитку; нового світового порядку і будівництва об'єднаної Європи;
формування багатополярного світу і прогнозів щодо майбутнього зіткнення
цивілізацій.
Сьогодні,

коли

Україна

євроінтеграцію,

вона

стала

зробила вибір, проголосивши

перед

серйозною

проблемою

курс

на

європеїзації

суспільства і держави, системного оновлення цінностей, впровадження
європейських норм та стандартів державного управління та місцевого
самоврядування, насамперед адаптації законодавства до європейської правової
парадигми. Отже постала необхідність заміни застарілої концепції «державне
управління» на нову парадигму публічного адміністрування.
Законодавче підґрунтя для докорінної зміни системи влади та її
територіальної основи на всіх рівнях почало формуватися у 2014 році.
У квітні 2014 року за ініціативи тодішнього Віце-прем'єр-міністра Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Володимира
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Гройсмана Уряд схвалив основний концептуальний документ - Концепцію
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
Після цього був затверджений План заходів щодо її реалізації, які дали старт
реформі [3].
12 січня 2015 року Президент України П. Порошенко підписав Указ «Про
Стратегію сталого розвитку ―Україна-2020‖», яка визначає цілі, напрями,
пріоритети розвитку країни, а також містить 25 ключових показників, за якими
можна буде оцінити перебіг виконання реформ і програм.
Метою реформ задекларовано досягнення європейських стандартів життя
та гідного місця Україні в світі. У перспективному розвитку країни визначено
чотири основні вектори:
– вектор розвитку – забезпечення сталого розвитку держави, проведення
структурних реформ і, як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має
стати державою із сильною економікою та з передовими інноваціями;
– вектор безпеки – забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та
громадян, захищеності інвестицій і приватної власності;
– вектор відповідальності – це забезпечення гарантій, що кожен
громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового стану,
місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до високоякісної
освіти, системи охорони здоров‘я та інших послуг у державному та приватному
секторах;
– вектор гордості – забезпечення взаємної поваги та толерантності в
суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт [4].
За словами Дмитра Шимкова, екс-заступника глави Адміністрації
Президента України, головним у здійсненні цих реформ є цінності, які
об'єднали нас в нашому прагненні жити за європейськими стандартами і були
засвідчені перед усім світом під час Революції Гідності [5].
Таким чином, дослідження функцій державного адміністрування не є
можливим без визначення самого державного адміністрування, яке наразі, на
жаль, відсутнє в законодавстві України. Вбачається, що своєрідний плюралізм
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теоретико-методологічних

підходів

до

визначення

дерржавного

адміністрування в юридичній літературі, по-перше, є об‘єктивно зумовленим
самою неоднозначною природою цього поняття, а по-друге, свідчить не про
недостатній рівень розробки проьлематики державного управління, а про
спроби науковців надати якомога повну і комплексну характеристику цьому
явищу. Додатковою проблемою, що постала у науковій та практичній царині
державного управління, стало знаходження балансу між централізованим
управлінням і свободою дій на місцях. У

реформах нового державного

менеджменту домінували дві тенденції: економічна – маркетизація й
організаційна – дебюрократизація.
На порядку денному – задоволення потреб, що зумовили трансформації
системи публічної влади в Україні: з точки зору інтеграції в європейський
економічний, політичний, соціально-демократичний простір – це впровадження
європейських норм та стандартів державного управління та місцевого
самоврядування, насамперед адаптації законодавства до європейської правової
парадигми; з точки зору глобалізації, сталого розвитку та активного процесу
інформатизації суспільства – це має бути прозорість, відкритість, доступність
діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, адже в
умовах зростання інформаційної грамотності, технологій, суспільству стає все
легше помічати всі як переваги так і недоліки діяльності державного апарату,
тож і не дивно, що народ вимагає від влади правди, зокрема функціонування
електронного

врядування,

ефективного

надання

публічних

послуг

на

регіональному та місцевому рівнях. Управлінцями повинні бути не філософи, а
досвідчені професіонали, які мають досвід та є носіями державної мудрості, які
готові бути чесними перед народом.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ З ПАРАДИГМИ
ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ
На даний час у розвитку суспільства відбуваються глибинні соціальні
зміни, які реально впливають та й будуть впливати у майбутньому на
соціально-економічні процеси та систему становлення органів публічного
управління на засадах державотворчого патріотизму нації. Так, прискорюється
гуманізація суспільного життя, стрімко зростає значення гуманітарного
фактора, соціально-гуманітарні аспекти відтісняють на другий план технічні і
виробничо-технологічні чинники. Однак, будь-які перетворення пов‘язані із
людським фактором, тому нині в полі зору дослідників основний ресурс кожної
організацій – персонал. Не слід нехтувати й тим, що всі соціальні перетворення
стосовно підвищення якості життя є інноваційними процесами, тобто такі, що
відбуваються за допомогою цілеспрямованих заходів щодо створення нових
суспільних структур, інститутів і форм соціального взаємозв‘язку людей.
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Прийнято з теоретичних постулатів, що ефективним засобом їх реалізації є
цілеспрямоване використання ідеології управління персоналом на різних етапах
розвитку організаційних структур та органів публічного управління з
врахуванням концепційних положень парадигми державотворчого патріотизму
нації [1-9].
Виходячи з цього та на основі аналізу останніх досліджень з
проблематики корпоративної культури органів публічного управління можливо
стверджувати, що питання, пов‘язані з особливостями формування, розвитком і
управлінням персоналу, нині беззаперечно актуальні та пріоритетні в системі
публічного управління. Хоча, незважаючи на вагомі теоретичні здобутки в
напрямку означеної тематики, окремі питання управління персоналом на основі
ідеології

формування

корпоративної

культури

все

ж

досліджуються

поверхнево, а значить вимагають більш ґрунтовнішого опрацювання з метою
вироблення

раціональних

пропозицій

щодо

їхнього

впровадження

та

удосконалення, особливо в період ринкових трансформацій у різних сферах [49].
Зазначимо, що сучасна концепція управління персоналом в органах
публічного управління розглядається як цілеспрямований вплив керівництва
організації на людські ресурси з метою досягнення її стратегічних цілей.
Обєктивно, що у складних умовах сьогодення цей вплив буде ефективним за
умови наявності в організації відповідної ідеології управління. Загалом, під
ідеологією управління розуміється система поглядів, певних ідей, які пов‘язані
із управлінням організацією, стратегією її розвитку, способами і методами
досягнення цілей, із діловою етикою організації та системою зовнішніх і
внутрішніх

взаємовідносин.

Водночас,

концентрованим

втіленням

і

відображенням ідеології управління персоналом є корпоративна культура, під
якою розуміємо конкретні взаємовідносини, що виникають у процесі діяльності
організації і ґрунтуються на певній системі цінностей [5, 9].
Потенційні можливості формування корпоративної культури персоналу
органів публічного управління проявляються в цілях, спрямованих на
досягнення місії організації. Тобто вона суттєво впливає як на ставлення
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персоналу до своєї організації і організації до свого персоналу (умови праці,
соціальні гарантії тощо), так і на основні принципи діяльності працівників, на
сприйняття організації діловими партнерами, споживачами та на світогляд
діяльності органу публічного управління взагалі.
Таким чином, корпоративна культура органу публічного управління
присутня у всіх сферах діяльності людини в організації і за допомогою своїх
функцій вона відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного управління
персоналом, оскільки і сама система управління персоналом є найбільш
близькою до формування цієї культури. Підкреслимо, що управління
організацією здійснюється людьми, причому як суб‘єктом, так і об‘єктом
управління є людина. Можливо стверджувати, що формування корпоративної
культури персоналу проходить через свідомість працівника, тобто працівника
органу публічного управління, який є виразником і носієм цієї культури, а
значить додатково й пропагандистом цього управлінського органу. Тому вплив
корпоративної культури персоналу безпосередньо стосується та спрямований
на трудовий потенціал, зростання й активізація якого є її головною метою,
забезпечуючи підвищення його віддачі в процесі діяльності.
Окрім того, формування корпоративної культури персоналу органів
публічного управління, як її ідеологічної домінанти, впливає на управління
персоналом

через

об‘єктивно-суб‘єктивні

елементи:

цінності,

функції,

регламентуючі процедури, комунікації та систему відповідальності, загалом
проявляючись у фінансовій віддачі чи якості адміністративних послуг.
Зокрема, цінності органів публічного управління є певним ідеалом,
еталоном і одночасно предметом особливого шанування для конкретного
працівника. Властиво цінності є своєрідним орієнтиром для працівників органів
публічного управління загалом у процесі їхньої діяльності, при прийнятті
рішень тощо. Наприклад, якщо домінуючою цінністю в системі формування
корпоративної культури персоналу організації є висока якість виробництва
продукції, то при виробленні стратегії і оперативному управлінні акцент
потрібно робити на виробничі підрозділи, а в політиці управління персоналом
доцільно орієнтуватися на прийняття на роботу висококваліфікованих
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робітників, фахівців, тобто тих працівників, від яких безпосередньо залежить
якість продукції, яка об‘єктивно впливатиме на ефективність прояву її
корпоративної культури.
Виходячи з цього, у особливостях формування корпоративної культури
персоналу

органів

публічного

управління

важливе

місце

відводиться

положенням: хто саме формує ідеал, еталон і який механізм сприйняття
цінностей. Тому в контексті управління персоналом можна стверджувати, що
система цінностей формується як суб‘єктом управління, так і об‘єктом, і саме
при узгодженій їх дії корпоративна культура персоналу виступатиме вагомим
внутрішнім ресурсом підвищення ефективності діяльності організації. У цьому
контексті особливу увагу необхідно приділяти зовнішнім цінностям, які
формуються під впливом суспільних та культурних правил і норм, стереотипів,
ідей. Скориставшись таким підходом у стратегіології розвитку органів
публічного управління, можливо досягнути максимальної віддачі їх працівників
та успішного розвитку компетенції в інтересах реалізації місії [4-8].
Зокрема, до особливостей формування та впливу корпоративної культури
персоналу органів публічного управління на компетенційні чинники їхніх
працівників віднесемо:
 по-перше, заохочує процес навчання і розвитку персоналу;
 по-друге, закладає принципи трудової етики;
 по-третє, формує у персоналу почуття гордості і відданості своїй
організації;
 по-четверте,

полегшує

спілкування

і

забезпечує

психологічну

комфортність працівників.
Підкреслимо, що лише на основі поєднання особливостей формування
корпоративної культури персоналу органів публічного управління, тобто:
компетенції працівника, його

трудової

етики, принципів і цінностей

створюється різновид корпоративної культури, який називають професійна
культура. Оскільки зміст корпоративної культури персоналу органів публічного
управління

проявляється

у

її

функціях,

то

систематизуємо

(через

перелічування) ті, які можна задіяти в системі управління персоналом.
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Дослідники до них відносять, насамперед, просвітницько-виховну функцію,
оскільки за допомогою своїх елементів корпоративна культура органів
публічного управління виховує морально-етичні, економічні, інноваційні норми
та орієнтири працівників. Достатньо вагомою є також мотиваційна функція, яка
у випадку збігу корпоративної культури із життєвими принципами працівників
органу публічного управління заохочує їх до активної діяльності, стимулює
розвиток

ініціативи,

креативності.

Селективна

функція

забезпечує

психологічний комфорт в органі публічного управління шляхом ефективної
кадрової політики (природний добір працівників, які сприймають цінності
корпоративної культури). Інтегруюча функція завдяки системі цінностей
дозволяє об‘єднати інтереси всіх рівнів організації та її працівників, розвиває у
них відчуття цілісної єдності з організацією. Адаптивна функція забезпечує
взаємне пристосування працівників до організації та організації до працівників
шляхом оптимального використання людського капіталу органу публічного
управління. У результаті реалізації функцій формування корпоративної
культури персоналу властиво й система управління персоналом забезпечує
формування внутрішніх і зовнішніх комунікацій, розширює систему знань, а
значить впливає на результативність діяльності як організації, так і її
працівників, забезпечуючи зростання податкових надходжень до бюджетів
різних рівнів через парадигму державотворчого патріотизму нації.
Доцільно також наголосити, що важливим елементом у формуванні
ефективної структури корпоративної культури персоналу органу публічного
управління є процедура регламентування. Нині до визнання необхідності
регламентування і формалізації взаємовідносин у колективі схиляється
більшість вітчизняних організацій, включаючи й органи публічного управління.
Загалом формалізація відносин дозволяє стандартизувати роботу, однозначно
розподілити обов‘язки і сферу відповідальності кожного працівника, створити
певний рівень передбачуваності, а значить контрольованості результатів.
Системно умови, які підтверджують необхідність регламентування
діяльності організації, в контексті формування корпоративної культури
персоналу органів публічного управління, зводяться до потреб:
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1) забезпечення безпеки організації;
2) дотримання субординації у взаємовідносинах персоналу організації;
3) бути передбачуваною для своїх споживачів, тобто мінімізація ризику у
взаємовідносинах з ними.
Визнаючи доцільність регламентування й формалізації відносин в
органах

публічного

управління,

доцільно

наголосити,

що

ступінь

регламентування кожної організації відрізняється і залежить, зокрема й від
величини та масштабів її діяльності (означене необхідно враховувати при
виробленні й реалізації пріоритетів стратегіології формування корпоративної
культури персоналу цих управлінських органів).
Загалом, ефективне функціонування системи управління персоналом
органів публічного управління в сучасних умовах неможливе без врахування як
ідеологічних основ корпоративної культури, так і її впливу на формування
світогляду працівників, культивування високих цінностей і прагнення до
ділової активності та виконання місії. Оскільки традиційна система управління
персоналом органів публічного управління, недостатньо мобільна, слабо
забезпечена сучасним інструментарієм, який міг би її динамізувати та
підвищити ефективність, то вона потребує кардинальних змін. Перспективним
напрямком для формування корпоративної культури органів публічного
управління у сучасних економічних умовах розвитку України та потребі в
активізації структурних трансформацій стає активізація реалізації нової
управлінської парадигми вже на стратегіологічних засадах державотворчого
патріотизму нації.
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НОВИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
На

сучасному

етапі

в

Україні

демократичні

традиції

лише

установлюються. Громадяни бажають не лише бути виборцями законодавчих
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органів влади, але й брати активну участь у процесі підготовки важливих
державних рішень. Це вимагає створення істотно нових форм та механізмів
взаємодії органів державної влади й інститутів громадянського суспільства, а
також висуває нові завдання перед органами державної влади.
Важливість та необхідність ґрунтовного дослідження обраної теми
полягає в тому, що правильна комунікація громадського суспільства та органів
влади – це стратегічний ресурс демократичного розвитку. Отже, громадська
комунікація набуває особливого значення для органів державної влади в
Україні.
Згідно з Конституцією України (254к/96-ВР) громадяни мають право
брати участь в управлінні державними справами, надсилати індивідуальні чи
колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.
На сьогодні питання налагодження комунікації між органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і
громадськістю частково регулюється Законами України "Про інформацію"
(2657-12), "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
(539/97-ВР), "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства

в

Україні на 2007-2015 роки" (537-16), "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" (1160-15), "Про звернення
громадян" (393/96-ВР), "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).
[1]
Важко переоцінити значення комунікацій в поширенні інформації серед
широких верств населення про успіх реформ, що реалізовуються в Україні.
Ефективна комунікація передбачає спілкування на всіх рівнях, незважаючи на
ієрархію. Вона необхідна для підвищення довіри, для покращення розуміння
дій влади, для управління в період криз. У науковому дискурсі прийнято
виокремлювати

п‘ять

моделей

комунікативної

громадянського суспільства [2] (рис. 1).
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взаємодії

держави

та

Рис. 1. Моделі комунікативної взаємодії влади й суспільства
Одне з головних завдань місцевих органів влади – надання публічних
(громадських, муніципальних, соціальних, адміністративних, управлінських та
ін.) послуг населенню з метою забезпечення задоволення його потреб у
різноманітних сферах життєдіяльності. Реалізація зазначених завдань, в свою
чергу, потребує відповідного комунікативного забезпечення. Саме інформація і
комунікація виступають основою процесу надання послуг [3].
На рівні МОВ комунікативні процеси складаються між декількома
учасниками:

місцевими

державними

адміністраціями

й

підрозділами

центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, що
реалізують делеговані державою повноваження, та громадськістю (рис 2).

Рис. 2. Комунікації на рівні місцевих органів влади
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Безумовно, поділ системи місцевих органів влади на три групи учасників
(МДА, ОМС, громадськість) є дещо умовним і схематично спрощеним. Перелік
учасників реалізації місцевої влади є значно ширшим. Сама система МОВ має
складну структуру, до якої входять: обласні і районні державні адміністрації,
обласні і місцеві підрозділи центральних органів виконавчої влади, обласні,
районні, міські, районні у містах, селищні та сільські ради. [3].
У 2017-2018 році Аналітичний центр CEDOS дослідив процес прийняття
рішень, а також взаємодію органів місцевого самоврядування з громадянським
суспільством у кількох містах України.
У Статуті територіальної громади міста Львова закріплено низку
механізмів залучення, які можуть використовувати жителі та громадські
організації (ГО), є окремий Відділ громадського партнерства у складі
Львівської міської ради (ЛМР), який, власне, і відповідає за комунікацію з
громадськістю, є низка успішно реалізованих проектів у партнерстві ЛМР і ГО.
На думку службовців та депутатів ЛМР, у жителів та громадських
організацій є багато різних можливостей долучитися до формування міської
політики, визначення стратегічних напрямків розвитку міста та вирішення
окремих проблемних питань, які їх турбують. Серед них: голосування на
місцевих виборах і висування себе у кандидати, звернення до депутатів, участь
у громадських радах, слуханнях, консультаціях та робочих групах, подання
скарг, петицій та проектів на громадський бюджет, а також участь у пікетах та
акціях прямої дії. [4]
З досвіду інших країн, Україна перейняла один із методів вдосконалення
комунікації в органі місцевого самоврядування та громади.
Бенчмаркінг доброго врядування – метод проведення дослідження в
органі місцевого самоврядування та громаді, що дозволяє з‘ясувати рівень
застосування принципів доброго врядування та їх окремих складових органом
місцевого самоврядування шляхом порівняння існуючого стану речей з
рекомендованими Радою Європи еталонами / індикаторами. Порівняння
результатів досліджень, зроблених у різний час та у різних органах місцевого
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самоврядування, сприяє визначенню ключових напрямів та механізмів
удосконалення управління на місцевому рівні та взаємодії між владою і
громадою. Результати дослідження можуть бути використані як для збільшення
ефективності та оптимізації роботи органу місцевого самоврядування, так і для
отримання Європейської відзнаки доброго врядування (European Label of
Governance‘ Excellence).
Бенчмаркінг
інструментарію

доброго

врядування

(соціологічного)

реалізується

опитування

з

посадових

використанням
осіб

місцевого

самоврядування, депутатів місцевих рад, представників громадянського
суспільства та жителів громади з метою отримати їхню оцінку рівня
впровадження

органом

місцевого

самоврядування

принципів

доброго

врядування та їх складових. Бенчмаркінг доброго врядування передбачає
вимірювання, оцінку та порівняння рівня впровадження органом місцевого
самоврядування принципів доброго врядування та їх складових за чітко
визначеними індикаторами з метою поліпшення функціонування органу
місцевого самоврядування через запровадження коригуючих заходів, в тому
числі із залучення відповідного кращого досвіду. [5]
Отже, комунікаційний процес в розвитку громадського суспільства є
вкрай важливим у реаліях сьогодення. Перед органами виконавчої влади постає
ряд питань щодо вдосконалення комунікацій з громадськістю. Одне з головних
завдань місцевих органів влади – надання публічних послуг населенню з метою
забезпечення задоволення його потреб у різноманітних сферах життєдіяльності.
Реалізація

зазначених

завдань,

в

свою

чергу,

потребує

відповідного

комунікативного забезпечення.
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАДАННІ ПУБЛІЧНИХ
ПОСЛУГ
20 вересня 2017 року Уряд схвалив Концепцію розвитку електронного
урядування в Україні. Документом визначено напрями, механізми і строки
формування ефективної системи електронного урядування в Україні для
задоволення інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, вдосконалення
системи державного управління, підвищення конкурентоспроможності та
стимулювання соціально-економічного розвитку держави. Реалізація Концепції
дасть змогу: підвищити ефективність роботи органів державної влади й органів
місцевого самоврядування та досягти якісно нового рівня управління
державою, що базується на принципах результативності, ефективності,
прозорості, відкритості, доступності, довіри та підзвітності; покращити якість
надання публічних послуг фізичним та юридичним особам відповідно до
європейських

вимог,

а

також

забезпечити

необхідну

мобільність

й

конкурентоспроможність громадян та суб'єктів господарювання у сучасних
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економічних умовах; мінімізувати корупційні ризики при виконанні владних
повноважень; покращити інвестиційну привабливість, діловий клімат та
конкурентоспроможність

країни;

стимулювати

соціально-економічний

розвиток в Україні. Реалізація Концепції передбачена на період до 2020 року.
На Урядовому порталі наразі доступні 118 електронних послуг,
користування якими минулого року зросло втричі, Україна має одні з
найшвидших в світі темпи відкриття даних, більше 5 000 електронних
документів щодня пересилається між державними органами.
Реалізація проектів електронного урядування відбувається у співпраці
всіх державних структур, органів місцевого самоврядування за підтримки
міжнародних партнерів. Доповідаючи на засіданні Уряду 30 січня, голова
Державного агентства з питань електронного урядування України Олександр
Риженко наголосив: «Електронне урядування є ключем до реформ в Україні. Бо
в жодній сфері неможливо досягти високих темпів перетворень без
впровадження цифрових технологій. І я радий, що розуміння цього демонструє
переважна більшість державних та місцевих органів влади».
Найважливішим напрямом у сфері електронного урядування є електронні
послуги, бо саме вони стосуються кожного громадянина. Одним із головних
завдань було – впровадження 100 електронних послуг до кінця 2018 року.
Поміж них – такі суспільно важливі, як оформлення допомоги при народженні
дитини, послуги з реєстрації бізнесу, послуги в земельній та будівельній
сферах.
Минулого року також були запущені важливі набори електронних послуг
для водіїв та перевізників, доступні відповідно в електронних кабінетах
перевізника та водія. Ці послуги вже користуються значним попитом.
Також в Україні з‘явилася перша повністю автоматична послуга, рішення
за якою приймає не чиновник. А саме – про початок будівельних робіт для
класу СС1. І цього року заплановано зробити ще більше таких послуг.
Взагалі за 2018 рік рівень користування електронними послугами в
Україні зріс утричі. Важливо також, що змінюється філософія розвитку
електронних послуг. Надалі Державне агентство з питань електронного
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урядування України буде не тільки створювати нові електронні сервіси, а й
оптимізувати їх з огляду на життєві та бізнес-ситуації. Результатом першого
такого проекту, над яким зараз триває активна робота багатьох відомств, стане
електронна

послуга

«Е-малятко».

Вона

об‘єднає

в

собі

дев‘ять

адміністративних послуг.
Більш масовому користуванню електронними послугами буде сприяти
розповсюдження доступних та надійних засобів електронної ідентифікації,
зокрема – наприкінці минулого року українцям став доступний сервіс мобільної
ідентифікації. Відтепер всі електронні послуги, які наразі впроваджують, вже за
замовчанням містять можливість входу за допомогою MobileID.
Важливою для пришвидшення темпів впровадження електронного
урядування є адаптація українського законодавства до процесів цифровізації. У
цьому напряму зроблено важливий крок – прийнята постанова Кабінету
Міністрів, яка передбачає впровадження принципу Digital by Default –
«цифрового за замовчанням». Відповідно до нього, у всіх актах Уряду
пріоритетним способом реалізації описаного в документі процесу за
замовчанням буде визначений саме електронний спосіб. Для цього нормативноправові акти Уряду будуть проходити цифрову експертизу. Наразі лише
незначний відсоток від усіх нормативно-правових актів у країні містить норму,
за якою процес, описаний у документі, може бути реалізований в електронний
спосіб. З прийняттям Постанови розпочнеться поступове якісне перетворення
усієї нормативно-правової бази. Кожен новий ухвалений документ не
гальмуватиме, а на початку навіть випереджатиме процес впровадження
електронних проектів у державному управлінні.
Ще один важливий напрям діяльності у сфері електронного урядування –
це впровадження електронного документообігу в органах влади. Минулого
року до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади було
підключено 193 органи влади, установи та організації. Відтак електронна
міжвідомча взаємодія на сьогодні впроваджена у 673 організаціях. Щоденно в
системі пересилається близько 5 400 електронних документів.
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Протягом цього року відбуватиметься поступовий перехід державних
органів влади на європейський стандарт електронного документу, який було
затверджено в кінці минулого року. Вже розроблена і наразі тестується система
погодження проектів нормативно-правових актів у електронному вигляді.
Система також передбачає відслідковування проходження актів та побудову
відповідної аналітики для працівників Секретаріату Кабінету Міністрів.
Наприкінці минулого року система електронної взаємодії державних
електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» здобула Експертний висновок
Держспецзв‘язку про відповідність компонентів системи вимогам із технічного
захисту інформації. Впровадження «Трембіти» вже розпочалося – відбувається
інтеграція до неї інформаційних ресурсів державних органів.
Вже чотири роки поспіль в Україні активно розвивається сфера відкритих
даних. І щороку важливість та популярність цієї сфери в суспільстві тільки
зростає. У 2018 році Україна посіла 17 сходинку в світі у сфері відкритих
даних, та друге місце – за темпами розвитку за чотири роки. Про це свідчить
звіт світового рейтингу Open Data Barometer. У 2018 році українцям відкрилися
найбільш очікувані набори даних, починаючи від транспортної сфери і
закінчуючи даними місцевих бюджетів.
Так, відомості від МВС про зареєстровані транспортні засоби стали
одними з найпопулярніших, оскільки демонструють реальний стан авторинку
України. На їх основі були створені корисні онлайн-сервіси, якими громадяни
вже скористалися понад мільйон разів.
Окремої уваги заслуговують дані щодо ліцензій на автоперевезення –
пасажирських та вантажних, – які також стали доступними українцям минулого
року. Тепер за кілька секунд кожен охочий за номером транспортного засобу
може перевірити наявність відповідної ліцензії таксі, автобуса чи маршрутки. І
на базі цих знань вирішувати, чи довіряти своє життя такому перевізнику.
Важливою стала ініціатива Міністерства фінансів, за якою на порталі
openbudget.gov.ua почали публікувати дані 9 683 місцевих бюджетів. Завдяки
цьому кожен українець може контролювати використання бюджетних коштів
на рівні області і навіть на рівні села.
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В свою чергу Державне агентство з питань електронного урядування
України поставило перед собою такі цілі на 2019 рік:
1.

Впровадження не менше 50 нових електронних послуг.

2.

Оптимізація електронних послуг за принципом життєвих і бізнес-

ситуацій.
3.

Підключення пріоритетних реєстрів до системи електронної

взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів ―Трембіта‖.
4.

Розширення переліку наборів даних, обов‘язкових до відкриття, та

підвищення якості відкритих даних, що публікуються.
5.

Підключення не менше 300 нових абонентів до системи електронної

взаємодії органів виконавчої влади. Передусім- за рахунок органів місцевого
самоврядування, в тому числі - новостворенних об‘єднаних територіальних
громад.
6.

Впровадження принципу Digital by Default - ―цифрового за

замовчанням‖, при якому всі нормативно-правові акти Уряду будуть проходити
цифрову експертизу.
Отже, з упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в усі
сфери життя сучасної людини виникає нова форма взаємодії в умовах
становлення інформаційного суспільства – електронна взаємодія. ЇЇ поява
призвела до того, що виникли нові поняття інформаційного суспільства,
електронного уряду (електронного урядування) і електронного бізнесу
(електронної комерції). . Серед основних очікувань під час впровадження
електронного урядування треба виділити трансформацію внутрішніх та
зовнішніх взаємовідносин та оптимізацію роботи адміністративного апарату
держави на основі використання ІКТ. Іншими словами – це відкритість та
прозорість діяльності органів влади з метою зробити їх більш гнучкими, менш
ієрархічними та зрегульованими за допомогою сучасних ІКТ.
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Пак Н. Т. – к.е.н., доцент,
доцент кафедри економіки та менеджменту
Львівський національний університет імені Івана Франка
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку українського суспільства потребують нової
оцінки місце і роль держави. Зокрема, Конституція України проголошує
головним обов‘язком держави утвердження і забезпечення прав і свобод
людини і громадянина, а також встановлює принцип, згідно з яким саме ці
права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави [1]. Положеннями Конституції України визначено, що усі мають право
направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто
звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
посадових і службових осіб цих органів, які зобов‘язані розглянути звернення і
дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк [1].
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов‘язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України [1].
Отже, Україна повинна гарантувати кожній особі право на неупереджене,
чесне вирішення її справи за обґрунтований проміжок часу. Це право повинно
включати:

право

особи

бути

вислуханою

до

прийняття

будь-якого

індивідуального рішення, що може на неї негативно вплинути; право кожної
особи на доступ до матеріалів справи, які її стосуються; зобов‘язання
адміністративних органів обґрунтовувати свої рішення тощо. Зазначені права
особи повинні бути закріплені на законодавчому рівні та стосуватися всіх
державних органів та органів місцевого самоврядування. Визначальною
ознакою розвитку законодавства, зокрема адміністративного, у демократичних
країнах є його спрямованість на забезпечення прав і законних інтересів осіб у
відносинах із державою та її органами. Одна з найважливіших гарантій цього
— чітка регламентація процедурного аспекту відносин особи і влади.
Сучасним розумінням демократичної держави є те, що не громадяни
служать державі, а держава є організацією на службі в суспільства. Органи
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публічної влади не керують громадянами, а надають їм послуги, тобто
вчиняють різноманітні дії, спрямовані на створення умов для реалізації ними
своїх прав та свобод.
На сьогодні сфера послуг є однією з найперспективніших галузей
державного управління, яка до того ж швидко розвивається. Зміна пріоритетів у
правовідносинах держави та особи потребує змістовної переоцінки характеру
взаємовідносин між державними органами і фізичними чи юридичними
особами. Надання державними органами різноманітних адміністративних
послуг громадянам чи юридичним особам є новим форматом оцінки їхніх
взаємовідносин.
Належність

послуг

до

адміністративних

визначається

за

такими

критеріями: повноваження адміністративного органу щодо надання певного
виду послуг визначається Законом; послуги надаються адміністративними
органами шляхом реалізації владних повноважень; послуги надаються
відповідно до звернення фізичних та юридичних осіб; результатом розгляду
звернення є адміністративний акт, що має індивідуальний характер (паспорт,
свідоцтво, ліцензія, дозвіл тощо); надання послуг пов‘язане із забезпеченням
створення умов для реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод
і законних інтересів.
Таким чином, адміністративні послуги є провідним засобом реалізації
прав громадян у сфері виконавчої влади, адже абсолютна більшість справ, що
вирішуються

органами

публічної

адміністрації,

ініціюються

самими

громадянами і стосуються їхніх суб‘єктивних прав.
Термін «адміністративні послуги» спрямований не на виокремлення
нового виду адміністративно-правових відносин між органами наділеними
владними повноваженнями і приватними фізичними та юридичними особами, а
на змістову переоцінку характеру їхніх взаємостосунків.
Ознаки та види адміністративних послуг досліджують, зокрема, І. Е.
Коліушко та інші науковці і зазначають, що послуги, що надаються органами
держави та місцевого самоврядування, складають сферу публічних послуг. За
ознаками суб‘єкта, що надає публічні послуги, розрізняють державні
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(надаються органами виконавчої влади та державними підприємствами,
установами та організаціями) та муніципальні (надаються органами місцевого
самоврядування та комунальними підприємствами, установами, організаціями)
послуги. До державних належать також послуги, які надаються органами
місцевого самоврядування та недержавними установами, організаціями,
підприємствами в порядку виконання делегованих державою повноважень, а до
муніципальних послуг – послуги, які надаються за рахунок місцевих бюджетів
та під відповідальність органів місцевого самоврядування.
За Законом України «Про адміністративні послуги» [2] адміністративна
послуга – результат здійснення владних повноважень суб‘єктом надання
адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований
на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов‘язків такої особи відповідно
до закону.
Тому можна стверджувати, що адміністративні послуги – це ті публічні
послуги, що надаються органами виконавчої влади, виконавчими органами
місцевого самоврядування та іншими уповноваженими суб‘єктами, і надання
яких пов‘язане з реалізацією владних повноважень щодо ухвалення згідно з
нормативно-правовими актами на звернення юридичної або фізичної особи
адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних
інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов‘язків
отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів,
реєстрація тощо [3].
За

різними

адміністративних

критеріями,
послуг.

можна

Уміст

і

виділити

специфіка

декілька

класифікацій

функціонування

системи

адміністративних послуг зумовлюють наявність значної кількості класифікацій.
Вочевидь, найбільш важливими є такі класифікаційні ознаки [4]:
- за рівнем встановлення повноважень щодо надання адміністративних
послуг та правового регулювання процедури їх надання;
- за рівнем послуги;
- за типом послуги;
- за рівнем органу управління;
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- за вмістом адміністративної діяльності щодо надання адміністративної
послуги;
- за предметом питань, за вирішенням яких звертаються особи;
- за видами послуг;
- за критеріями платності;
- за джерелами фінансування надання послуг;
- за категоріями одержувачів.
У спрощеному вигляді структура ЦНАП включає в себе:
- підрозділ (працівників) першого контакту (рецепцію), де здійснюється
первісна робота з відвідувачами: їх загальне інформування та консультування.
Але цей підрозділ не приймає вхідних документів;
- підрозділ (підрозділи) прийому звернень замовників. Цей підрозділ
приймає документи від відвідувачів, а також здійснює фахове консультування.
У простих справах працівники можуть не лише приймати заяви, але й
вирішувати справу по суті та видавати результат (адміністративний акт).
Підрозділ прийому документів у споживачів здійснює обслуговування
споживачів безпосередньо отримуючи у них документи, необхідні для
вирішення справи. У випадку створення ЦНАП також має забезпечуватися
мінімальний рівень спілкування між споживачем послуги та посадовою
особою, яка фактично вирішує справу з надання адміністративної послуги.
Окремий відділ прийому документів (а не фаховий підрозділ) забезпечує
процедурний та структурний «розрив» провадження між різними підрозділами
та посадовими особами, зменшуючи тим самим корупційні ризики.
У І-му півріччі 2017 р. налічувалось 713 ЦНАП, з яких 3% надає понад
200 послуг, а 65% – менше 100 послуг. В середньому щодня у ЦНАП надається
60 послуг. Але близько 10% ЦНАП надає більше 100 послуг в день. Близько
77% ЦНАП щодня надає менше 50 послуг.
В цілому, впродовж 2017-2018 рр. у розвитку мережі центрів надання
адміністративних послуг відбувся ряд позитивних змін. Серед найважливіших з
них слід відзначити: - збільшення кількості ЦНАП та обсягу адміністративних
послуг, наданих через них; - розширення переліку послуг центральних органів
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виконавчої влади, що можуть надаватись через ЦНАП; - підтримка розвитку
інфраструктури мережі ЦНАП та їх спроможності забезпечувати надання
якісних послуг громадянам в рамках програм і проектів міжнародної технічної
допомоги; - запровадження нових ефективних підходів та форм організації
роботи ЦНАП (мобільні ЦНАП, міськрайонні ЦНАП, надання послуг за
моделлю життєвих ситуацій, тощо).
З метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг,
приведення їх у відповідність з демократичними принципами та реалізації
Закону України «Про адміністративні послуги» необхідно передбачити
створення сучасної нормативно-правової бази, насамперед, для визначення
державної служби як інституту надання послуг населенню.
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РОЛЬ МОЛОДІ У СТАНОВЛЕННІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
ДЕРЖАВИ
Будучи носієм активності, молодь відграє важливу роль у житті всього
суспільства і досить часто є чи не найголовнішим рушієм демократичних
перетворень. Завдяки своїй активності, принциповості та наполегливості
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молоде покоління спроможне чинити доволі потужний вплив на всі рівні влади,
але найбільш яскраво взаємодія молоді і владних структур проявляється на
місцевому рівні.
Недостатньо дослідженими на сьогодні залишаються питання щодо
методів та форм участі молодих громадян у розвитку місцевої демократії,
зокрема дієвого залучення молодіжних об‘єднань до розв‘язання проблем
місцевих громад, їх співпраці з органами місцевого самоврядування, підготовки
до роботи та професійне зростання молоді в місцевих органах влади, її участі у
виборчих процесах.
Тож у контексті нашого дослідження цікавим є аналіз досвіду
запровадження механізмів участі молоді у житті своєї громади в Україні щодо
таких аспектів: робота в органах місцевого самоврядування; участь у діяльності
інститутів громадянського суспільства на місцевому рівні (громадські
організації, місцеві осередки партій); громадська активність (участь у місцевих
виборах, місцевих ініціативах); співпраця молоді з владними інститутами на
місцевому рівні та участь в ухваленні рішень.
Важливість

залучення

молоді

до

розвитку

місцевої

демократії,

становлення системи місцевого самоврядування, активної участі у житті
громади та місцевих громадських ініціативах обумовлена такими чинниками:
– молодь здатна внести інноваційні, нестандартні підходи до ви рішення
проблем місцевих громад, сприяти запровадженню новітніх інформаційних,
управлінських технологій у місцевому самоврядуванні;
– молодь є доволі великою групою громадян. На сьогодні в Україні
молодь віком від 14 до 28 років становить близько 11,5 млн осіб. Тому
важливим є врахування її потреб, бачення проблем місцевого розвитку, що
може значною мірою здійснюватися через різні форми її активної участі.
– майбутнє місцевої демократії та сталий розвиток громад значною мірою
залежить від того, наскільки сьогодні молоді фахівці будуть спроможні
сприйняти накопичений управлінський досвід та, враховуючи європейські
стандарти, здійснювати управління процесами місцевого розвитку.
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Також,

варто

зазначити,

що

молодь

відіграє

важливу

роль

у

муніципальному та регіональному житті України.
По-перше, проаналізуємо такий важливий аспект участі молоді, як її
робота в органах місцевого самоврядування, а саме в представницьких
(місцевих радах) та виконавчих структурах.
Реальному збільшенню такого представництва сприяє розвиток програм
молодіжних громадських організацій щодо підготовки молодих кандидатів для
участі у місцевих виборах.
Так одним важливим завданням зміцнення молодіжного кадрового
потенціалу представницьких органів місцевого самоврядування є підвищення
фахового рівня молодих депутатів, переважна кількість яких обирається
депутатами місцевих рад вперше.
По-друге, дієвим інструментом впливу молодих громадян на розвиток
своєї громади є їх участь у діяльності інститутів громадянського суспільства на
місцевому рівні, зокрема громадських та профспілкових організацій, місцевих
осередків політичних партій тощо.
На сьогоднішній день, в Україні, за різними оцінками, існує більше 40
000

зареєстрованих

недержавних

організацій,

однак

їх

представники

зазначають, що більше 10% організацій точно можна вважати активними і до
певної міри ефективними у своїй діяльності.
Діяльність неурядових організацій є одним із показників розвитку
громадянського суспільства. За кількістю неурядових організацій Україна
значно відстає від країн Євросоюзу. За результатами дослідження «Інститути
громадянського суспільства», проведеного Державним інститутом сімейної та
молодіжної політики у березні– квітні 2016 року, громадські організації та їх
об‘єднання є найбільш активними партнерами у роботі з молоддю регіональних
органів виконавчої влади. При чому переважна більшість організацій-партнерів
у молодіжній роботі регіонального рівня (80%) – це: - регіональні громадські
організації,

громадські

рухи

та

об‘єднання

–

34%;

-

регіональні

молодіжні/дитячі громадські організації та їхні об‘єднання – 32%; - студентські
ради /профспілкові організації студентів – 14%.
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Співпраця управлінь/відділів, які займаються молодіжною роботою, з
громадськими організаціями, в першу чергу, спрямована на: національнопатріотичне/військово-патріотичне

виховання

молоді;

організацію

та

реалізацію молодіжних заходів різного спрямування; профілактику негативних
явищ

серед

молоді, формування

здорового

способу життя;

розвиток

громадської активності молоді, волонтерського руху; підтримку творчообдарованої молоді, розвиток творчих здібностей молоді; освітні заходи
(тренінги, семінари, навчання).
Таким чином на регіональному та місцевому рівнях у кожній області
України діє близько десятка громадських об‘єднань, які реально опікуються
проблемами молоді й достатньо ефективно залучають молодь до їх розв‘язання,
зокрема, на місцевому рівні. Очевидно, що така кількість реально діючих
громадських об‘єднань молоді замала.
По-третє, важливим виміром ступеня участі молоді у житті місцевих
громад є рівень її електоральної активності, зокрема участь у голосуванні під
час проведення місцевих виборів, участь в організації виборів та офіційному
спостереженні.
Варто зазначити, що українська молодь є у своїй більшості аполітичною.
Рівень громадянської освіти в Україні також дуже низький. Понад 30% не
можуть віднести себе ні до лівого, ні до правого табору.
За даними опитування українців у 2017 р., 61% молоді вважає за
необхідність ходити голосувати на виборах. Різниця між тими, хто цікавиться
політикою, та тими, хто готовий зробити свій вибір, – майже 50%.
При цьому спостерігається тенденція до зниження електоральної
активності молоді. Найменш активними є виборці, які голосують вперше та
молоді виборці з малих міст. Ще однією проблемою є мала обізнаність молодих
виборців з програмами кандидатів до місцевих рад, мерів.
По-четверте, ще одним аспектом, цікавим для нашого дослідження, є
досвід співпраці молоді з органами місцевого самоврядування та участь молоді
у виробленні рішень на місцевому рівні, які прямо або опосередковано
стосуються молоді.
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Одним з основних питань місцевого самоврядування у молодіжній сфері є
реалізація регіональних молодіжних програм. За 25 років незалежності в
Україні накопичено значний досвід з розробки та реалізації цільових обласних,
місцевих молодіжних програм.
Регіональні молодіжні програми спрямовані на створення правових,
гуманітарних, економічних передумов для соціального становлення та розвитку
молоді в регіонах. Заходи цих програм орієнтовані на забезпечення формування
конкурентоспроможної особистості, утвердження таких її рис як самостійність,
самовизначення, самореалізація та громадянська активність. Переважно
регіональні програми мають різноцільове призначення і стосуються окремих
сфер життєзабезпечення та розвитку молоді, або окремих соціальних категорій
молоді. Лише у Київській та Кіровоградській областях діють комплексні
молодіжні програми.
На основі викладеного можна зробити висновок, щоб активізувати вплив
молоді, молодіжних об‘єднань на розвиток місцевої демократії в Україні,
необхідно посилити роботу в таких напрямах:
- подальший розвиток спільних програм молодіжних об‘єднань та органів
місцевого самоврядування, які спрямовані на залучення молоді до роботи в
представницьких (місцевих радах) та виконавчих структурах місцевого
самоврядування, створення необхідних умов для професій ного зростання
молодих депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;
- задля розвитку молодіжних громадських об‘єднань на місцевому рівні
вкрай необхідно зміцнити їхню ресурсну базу, зокрема, запровадити практику
надання фінансової підтримки з боку місцевих органів влади (на конкурсній
основі), втілити систему соціального замовлення. А що важливим чинником
розвитку партії є актив на участь у ній молоді, то місцевим партійним лідерам
потрібно сприяти створенню молодіжних клубів прибічників партії;
-

аби

підвищити

електоральну

активність

молоді,

необхідно

впроваджувати дієві заходи, спрямовані на правову просвіту молоді як
учасника виборчого процесу, роз‘яснювати їй необхідність участі у голосуванні
на місцевих виборах. Також потрібно активніше залучати молодих людей до
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організації виборів – роботи у складі виборчих комісій, офіційному
спостереженні тощо;
- для продовження розвитку структур співпраці молоді з органами
місцевого самоврядування на кшталт молодіжних парламентів, муніципалітетів,
рад, необхідним є становлення договірної форми взаємодії, коли співпраця
базується на чітко визначених принципах та процедурах, які закріплюються
відповідною угодою між молодіжною структурою та органом місцевого
самоврядування. Також реальній участі молоді в ухваленні рішень на
місцевому

рівні

сприятиме

подальше

запровадження

систематичних

громадських слухань із проблем, які прямо або опосередковано стосуються
молоді.
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БІЗНЕС ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД
В Україні, на сьогоднішній день, бізнес має низку проблем, які заважають
його функціонуванню та динамічному розвитку. Вирішення цих проблем може
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стати частиною загальнодержавних перетворень та соціально-економічних
трансформацій в суспільстві. Одним з чинників, який зміг би вивести бізнес на
новий рівень і подолати значну кількість перешкод у його ефективному
функціонуванні, є створення об‘єднаних територіальних громад. Об'єднані
територіальні громади мають можливості для створення комфортних умов для
ведення бізнесу на своїх територіях, особливо малого та середнього. У свою
чергу, процес децентралізації та створення об‘єднаних територіальних громад
вигідний не тільки бізнесу, а і місцевим громадам.
Вагомим чинником, який грає на користь створення об‘єднаних
територіальних громад є можливість формування власних бюджетів. Головною
умовою децентралізації є раціональний розподіл коштів між державою та
місцевими громадами. При децентралізації розподіл коштів від оподаткування
між центром та місцевими громадами ділиться порівну і левова частка
надходжень іде до місцевих бюджетів.
Крім

формування

бізнес-середовища,

основними

критеріями,

які

впливають на ефективне функціонування об‘єднаних територіальних громад, є:
- чисельність громади;
- питома вага базової дотації у структурі доходів;
- капітальні видатки на одного мешканця (без субвенцій з держбюджету)
[1].
Реформа децентралізації почала працювати в Україні у 2015 році. Саме
тоді місцеві громади стали вперше об‘єднуватися між собою. На початок 2019
року в Україні функціонує 806 об‘єднаних територіальних громад [2]. Для
більш детального розгляду питання децентралізації потрібно проаналізувати за
рахунок чого існують об‘єднані територіальні громади та який вплив на їхній
соціально-економічний розвиток несуть бізнес-структури. Успіхи у плануванні
власних бюджетів в об'єднаних територіальних громадах різні, так само як і
методи наповнення бюджету. Одним з найкращих методів та найбільш
розповсюджених є наявність на території об’єднаних територіальних громад
бізнесових структур, а особливо великих підприємств.
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Наявність

великої

кількості

представників

бізнесу

є

вагомим

аргументом у наповненні бюджету об’єднаних територіальних громад,
оскільки чим більша кількість працюючих людей у громаді з порівняно великою
заробітною платою, тим більше відрахувань отримає бюджет з податку на
доходи фізичних осіб. ПДФО забезпечує понад 50% всіх доходів ОТГ (рис.1) [2].

Рис. 1. Структура доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад у
2018 році, %
Джерело: розроблено автором за даними [2]
Однак, великі надходження з ПДФО мають ті територіальні громади, де
наявні великі підприємства. Малий бізнес не несе поки що значного впливу на
розвиток ОТГ, але має колосальні можливості для цього, за рахунок більш
гнучкої політики пристосування до потреб ринку, а також сприятливих умов
для ведення бізнесу, які повинні забезпечувати керівники ОТГ.
З наведених даних на рисунку ми бачимо, що формування бюджету
об‘єднаних територіальних громад відбувається не лише за рахунок ПДФО.
При стійкому соціально-економічному розвитку, відбуватиметься збільшення
кількості представників малого бізнесу, які сплачують єдиний податок. Доля
єдиного податку у формуванні бюджету ОТГ в Україні сягає 16%, а при
правильному формуванні бізнес-середовища та надання підтримки та гарантій
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щодо ефективного функціонування представникам малого бізнесу цей показник
може зрости до 25-30%, що є гарантією для подальшого розвитку ОТГ.
Вагомим критерієм для розвитку інфраструктури ОТГ та функціонування
малого та середнього бізнесу є близькість до обласних центрів, адже великі
міста є хорошим ринком збуту товарів та послуг, які надає бізнес.
Інші показники по наповненню та формуванню бюджету об‘єднаних
територіальних громад, такі як акциз на пальне та надання землі в оренду
залежать від наявної території ОТГ, її розташування та наявності АЗС на
території об‘єднаних територіальних громад.
Беручи до прикладу Закарпатську область можна розглянути Баранинську
ОТГ [2], яка розташована в Ужгородському районі та порівняти її показники по
наповненню бюджету із загальноукраїнськими (таблиця 1).
Таблиця 1
Надходження до Баранинської ОТГ від податків у 2018 році
Плата за
землю
Сума, тис. грн.
3792.5
4338.2
557.8
Надходження (%) 41.87%
47.9%
6.16%
Джерело: розроблено автором за даними [3]
ПДФО

Акциз

Податок на
нерухомість
367.6
4.07%

З наведених даних ми бачимо, що в Баранинській ОТГ переважає
акцизний податок над ПДФО (47.9% та 41.87% відповідно) [3]. Це спричинено
великою кількістю АЗС на території ОТГ. Але ПДФО в свою чергу було
сплачено 3792.5 тис. грн., що є хорошим показником для ОТГ з кількістю
населення 7535 осіб. Порівнюючи дані по Баранинській ОТГ із загальними
даними по всіх ОТГ, можна виокремити суттєву відмінність саме по акцизному
податку, який в Баранинській об‘єднаній територіальній громаді переважає
загальні показники в три рази. Це зумовлено розташуванням Баранинської ОТГ,
на території якої вигідно встановлювати АЗС, біля державних кордонів, а також
біля обласного центру Закарпатської області – міста Ужгород.
Підводячи підсумок, можна впевнитись, що визначальним у формуванні
розвитку ОТГ є наявність підприємницького сектора, завдяки якому
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наповнюється місцевий бюджет за рахунок оподаткуванням. Вирішальним
чинником наповнення бюджетів ОТГ є великий бізнес з великою кількістю
працюючих, які сплачують ПДФО. Але враховуючи кон‘юктуру ринку
потрібно більше ували приділяти малому та середньому бізнесу, які є більш
гнучкими у своїй діяльності, та краще пристосовуються до економічних змін.
Для цього потрібно впроваджувати програми розвитку підприємництва
місцевими громадами, залучати іноземні інвестиції в свої ОТГ, або заохочувати
підприємців з великих міст вести бізнес на території об‘єднаних територіальних
громад.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Суть публічного управління полягає в практичних і регулюючих діях
держави на громадську діяльність людей задля її впорядкування, збереження чи
трансформації. Публічне управління передбачає взаємозв‘язок державного
управління з поняттям «справа народу», тобто громадяни можуть бути
задіяними в організації та впровадженні державної влади безпосередньо або ж
за

допомогою

суспільно-національного

парламенту.
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представницького

зібрання

–

Публічне управління є типом суспільно корисної діяльності, що
здійснюється певною сукупність суб‘єктів, включаючи органи державної влади,
місцевого самоврядування і т.п.
Система публічного управління – це сукупність спеціалізованих суб‘єктів
і процедур організаторського впливу, які забезпечують функціонування
суспільства на певній території та організовані навколо інституціалізованого
центра і виконують переважну частину координаційної діяльності, гарантуючи
виконання управлінських функцій.
В 80-х роках ХХ століття розпочалася реформа публічного управління,
яка виникла через потребу посилення ефективності держави.
В період 80-90-х років ХХ століття на території країн західної демократії
першим розвивається ліберально-ринковий підхід публічного управління. Його
сформовано

в

концептуальних

ідеях

нового

менеджменту,

оновлення

управління, що спирається на модель ринку, байдужу до політики, де
громадянин виступає споживачем.
Протягом

90-х рр. ХХ ст., з‘являється теорія політичних мереж.

Ліберально-комунітарианістський глобальний підхід розвивається в концепції
«політичних мереж» та опирається на розвитку договірних взаємовідносин між
державними політичними інститутами та суспільством, а також визнання
рівності громадян, як і інших суб‘єктів мережі.
Ліберально-комунітарианістський підхід - це підхід, за яким громадянин
має право на максимальну свободу, а держава зобов'язана його захищати тією
самою мірою як громадянин має захищати свою свободу від держави.
З початку ХХІ ст. формується концепція «рецептивного управління».
«Рецептивне управління» - фр. receptif - сприятливе, рецептивне; від лат.
recipio, receptum - брати, приймати. Підхід демократичного громадянства, що
спирається на цю концепцію, покликаний служити громадянинові, а не
споживачеві чи клієнтові.
Всі ці підходи управління працюють та конкурують як в теоретичному
плані, так і в практичному застосування в різних сферах в тій чи іншій державі.
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Процес послаблення державного суверенітету посилився на початку ХХІ
століття в зв‘язку з

глобалізацією, що допускає інтернаціоналізацію як

економічної, так і політичної та публічної сфер, в тому числі швидкий розвиток
сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, які формують глобальні
мережі виробництва, споживання і фінансів.
В умовах глобалізації країни зіштовхнулися з великою кількість
непростих виборів та з проблемою: яким способом створити нові форми
існування

державної

моделі,

щоб

поєднати

історичні

завоювання

демократичної та правової держави з сучасними підходами до вдосконалення
системи управління. Зростаюче значення публічного управління спрямоване на
гарантування

соціального

благополуччя

та

підвищення

ефективності

державного управління.
Нова концепція управління з‘являється як прояв політичного процесу, у
якому влада не концентрується в централізованому і сильному державному
апараті, а поширюється в інституціональному вияві від урядових і регіональних
структур.
В рамках нової концепції держава, яка колись виступала виробником усіх
благ та послуг, перетворилася в нейтрального регулятора ринкових процесів.
В цей час все більше увагу привертає модель нового публічного
управління, яким громадяни спроможні керувати в процесі адміністративного
залучення кожного в публічну політику. В західних державах існує уявлення,
що використання підходів, які розроблені у теорії управління до публічного
управління, може підсилити теорія громадянського суспільства.
Тобто публічне управління розуміється як взаємодія державного апарату
та суспільства під час ухвалення важливих рішень, як відкриту публічну сферу
громадських інтересів, де всі суспільні інститути, громадяни можуть виступати
те тільки як об‘єкти, а й як суб‘єкти управління, самостійні одиниці у
відносинах з органами влади.
Публічне управління можна розуміти як управління суспільством та
разом із суспільством.
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Концепція

публічного

управління

повинна

ґрунтуватися

на

демократичних цінностях правової держави, запровадженні нової ідеології, у
якій пріоритетним напрямами є реалізація прав і свобод громадян у спільній
діяльності з державними інститутами.
Отже, докладний аналіз теоретичних підходів у публічному управлінні
дасть змогу детальніше вивчити основи публічного управління, яке засноване
та дієво функціонує в розвинених країнах на демократичних принципах, та
вровадити його в українські державні інститути, тим самим удосконаливши
державне управління.
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
Ефективність роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування,
своєчасне та якісне виконання доручень громади, надання її членам доступних
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та якісних публічних послуг значною мірою залежать від наявності дієвого
громадського

контролю.

Як

свідчить

досвід

розвинутих

країн

світу,

громадський контроль забезпечує реальну відповідальність органів місцевого
самоврядування за покладені на них обов'язки.
Громадський контроль є однією з найбільш важливих форм реалізації
демократії, способом залучення населення до управління суспільними справами
місцевого значення. Право на здійснення контролю за діяльністю органів
державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб громадяни
реалізують через різноманітні громадські об'єднання, політичні партії,
професійні

спілки,

молодіжні

та

інші

громадські

організації,

органи

самоорганізації населення, трудові колективи, збори громадян за місцем
проживання.
Метою громадського контролю є запобігання порушенням у діяльності
органів місцевого самоврядування. Відповідно до положень Закону України
"Про об'єднання громадян" громадські

об'єднання можуть здійснювати

перевірку виконання норм Конституції України, законів України та інших
нормативно-правових актів, прийнятих управлінських рішень органами
місцевого самоврядування, за результатами яких та на підставі складених при
цьому протоколів та актів інформують про виявлені порушення, вносять
пропозиції щодо притягнення правопорушників до відповідальності.
Першою за часом упровадження в Україні формою громадського
контролю є звернення громадян, за допомогою яких громадяни в режимі
зворотного зв'язку повідомляють органи державної влади та місцевого
самоврядування про виконання, невиконання або неналежне виконання
останніми або підвідомчими їм органами чи установами соціальних функцій та
вимагають вжиття відповідних заходів.
Найбільш поширеною та розвиненою формою громадського контролю в
Україні є громадські ради. Їх, без сумніву, вважають одним із дієвих механізмів
громадської участі, зокрема механізмом громадського контролю у розвинених
країнах світу. Громадські ради являють собою реальну силу, яка є виразником
голосу громадськості та забезпечує прозорість роботи органів державної влади
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та місцевого самоврядування. На виконання Указу Президента України від 31
липня 2004 р. № 854 "Про забезпечення умов для більш широкої участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики" та постанови
Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 "Деякі питання щодо
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики" при центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також при
органах місцевого самоврядування в Україні були утворені консультативнодорадчі органи - громадські ради. Головним завданням цих рад є участь
громадськості в управлінні державними та місцевими справами, а також
безпосередній контроль за діяльністю органів влади, при яких вони утворені.
Ефективною формою громадського контролю за діяльністю органів
місцевого самоврядування є громадські експертизи нормативно-правових актів,
ухвалених органами самоврядування. "Громадська експертиза є механізмом
громадської експертної діяльності з аналізу й оцінки впливу нормативних та
інших управлінських рішень влади всіх рівнів на умови життя і реалізацію прав
та законних інтересів широких верств громадян і конкретних соціальних груп".
Залежно від предмета дослідження експертиза може бути: 1) нормативноправових актів; 2) програм перспективного розвитку певних напрямів; 3) інших
значущих рішень органів місцевого самоврядування. Причому громадська
експертиза може здійснюватися як стосовно проектів указаних видів актів, так і
тих, що набрали чинності. Громадська експертиза дозволяє громадськості і
владі ефективно взаємодіяти, переходячи від взаємних звинувачень до
конструктивного діалогу.
Законодавство України з питань місцевого самоврядування (ст. 13 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні") передбачає проведення
громадських слухань з актуальних питань місцевого розвитку як механізму
громадської

участі

та

контролю

за

діяльністю

органів

місцевого

самоврядування. Проте механізм організації, проведення та врахування
результатів громадських

слухань у законі не визначено. Це спотворює

згаданий механізм, а у деяких випадках перетворює його на засіб легітимації
окремих (часто не корисних для громади) рішень органів місцевого
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самоврядування. Натомість, у розвинених демократичних країнах громадські
слухання з питань місцевого розвитку є звичайною справою. Це як забезпечує
долучення громадян до процесу управління місцевими справами, так і гарантує
ефективний

громадський

контроль

за

діяльністю

органів

місцевого

самоврядування.
В умовах децентралізації державної влади, тобто передачі функцій
управління від центральної до місцевої влади, точніше органам місцевого
самоврядування, яка розглядається світовою спільнотою як один із ключових
елементів усесторонньої реформи системи державного управління в Україні,
зростає роль як централізованого, так і децентралізованого контролю в
державному управлінні. Крім того, сьогодні активно ведеться процес
об‘єднання територіальних громад, що також потребує певного контролю,
особливо з боку громади над державним апаратом й органами місцевого
самоврядування, що передбачає громадський контроль.
На сьогодні в системі державного управління переважає централізований
контроль, який полягає в наявності спеціалізованих контрольних служб;
використанні суворих правил, інструкцій, жорстких нормативів; впливі ―зверху
донизу‖; закритості інформації про контроль тощо. Актуальним в умовах
реформування

системи

державного

управління

є

активізація

децентралізованого виду контролю як різновиду контролю, який базується на
соціальних

нормах,

цінностях,

традиціях

і

корпоративній

культурі;

акцентуванні уваги на самоконтролі та внутрішньо- груповому контролі, що
здійснюється на засадах соціальної взаємодії; прозорості інформації про цілі,
засоби, терміни проведення контролю; забезпеченні двостороннього впливу
тощо.
Зважаючи на процес децентралізації влади в країні зростає роль
самоорганізації та організації суспільства, як важливих процесів структуризації
суспільних відносин. Співпраця органів публічної влади з інститутами
громадянського
політичної

суспільства

є

невід‘ємним

елементом

демократичної

культури європейського зразка. Наявність налагоджених

ефективно діючих каналів комунікації між органами влади та громадськими
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об‘єднаннями виступає запорукою відкритості державної політики та її
підконтрольності суспільству, і в цілому – відповідності стратегічним
національним інтересам.
Досвід співпраці інститутів громадянського суспільства з органами влади
у сфері громадського контролю засвідчує наявність проблем, що характерні для
відносин між владою та громадським сектором в Україні в цілому: традиції
замкненості держапарату, непрозорість вироблення державної політики,
взаємна недовіра, низька ефективність громадських об‘єднань у лобіюванні
своїх позицій.
Серед форм здійснення громадського контролю спеціалісти називають
соціологічні та статистичні дослідження, громадські слухання, громадську
експертизу актів органів публічної влади та їх проектів, публікації в пресі,
випуски на радіо, телебачення, оприлюднення в мережі Інтернет; громад-ську
експертизу, участь громадськості в роботі колегіальних органів влади,
перевірку діяльності будь-якої організації або відповідальної особи, аналіз
звернень громадян, результатів діяльності тощо.
Інструментальним

чинником

демократичного

державотворення

та

засобом громадського контролю за діяльністю органів публічної влади є
загальні збори громадян за місцем проживання. Загальні збори членів
територіальної громади за місцем проживання є формою їх безпосередньої
участі в обговоренні та вирішення питань місцевого значення, які належать до
відання міцевого самоврядування. Вони можуть розглядатися як засіб
народовладдя та організаційна форма діяльності громадських організацій.
Отже, можна зробити висновок, що громадський контроль як вид
соціального контролю є функцією громадянського суспільства і способом
залучення населення до управління суспільством та державою. Він є важливою
формою реалізації демократії, оскільки дає можливість населенню брати участь
у державному управлінні, вирішенні державних і громадських справ, активно
впливати на діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування. В
умовах децентралізації влади громадський контроль має вагоме значення, адже
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в процесі зростає роль самоорганізації суспільства і виникає необхідність у
налагодженні зв‘язків між органами влади та громадськими об‘єднаннями.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Інвестиційна діяльність є одним із головних факторів економічного та
суспільного розвитку країни, тому що забезпечує весь вiдтвoрювaльний процес
в екoнoміці. Iнтенсивнiсть та результативність інвестиційної політики є
базовим підґрунтям стабільного економічного розвитку.
Зазначимо, що серед вітчизняних та іноземних науковців немає єдиної
думки щодо тлумачення поняття «інвестиційна діяльність». Зокрема, закон
України «Про інвестиційну діяльність» трактує інвестиційну діяльність як
практичні дії громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій
[1]. У цьому законі наведено форми інвестиційної діяльності в інноваційній
сфері,

тобто

у

сфері

впровадження
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науково-технічних

досягнень

у

виробництво, виробничі процеси, технології, виробничої та соціальної
інфраструктури, а також нових видів техніки.
Формами інвестиційної діяльності у сфері інновацій є:
- фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін
в економічному середовищі;
- реалізація довгострокових науково-технічних програм із тривалими
термінами окупності затрат;
- розробка і запровадження нових ресурсозберігальних технологій
(матеріальних, сировинних, енергетичних), призначених для поліпшення
соціального та екологічного становища;
- прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
- випуск і поширення принципово нових видів техніки та технології.
Інвестиційна діяльність може здійснюватись у формах:
- приватного інвестування, тобто інвестування, що здійснюється
громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями,
спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями,
іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;
- державного інвестування – інвестування, що здійснюється органами
влади і управління держави за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних
фондів

і

позичкових

коштів,

а

також

державними

підприємствами,

об'єднаннями і установами за рахунок власних і позичкових джерел
фінансування;
- іноземного інвестування – йдеться про інвестування, яке здійснюється
іноземними громадянами, закордонними юридичними особами та іншими
державами світу;
- спільного інвестування – інвестування, що здійснюється громадянами і
юридичними особами України та іноземних держав.
Об‘єктом інвестиційної діяльності може бути будь-яке майно, в тому
числі основні фонди і оборотні кошти в усіх сферах господарства, цінні папери,
цільові грошові внески, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності,
інші об‘єкти власності, а також майнові права.
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Суб‘єктами інвестиційної діяльності (інвесторами й учасниками) можуть
бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також
держави в особі урядів.
Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних
проектів і проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами
майнових та інтелектуальних цінностей.
Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність», державне
регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації
економічної, науково-технічної і соціальної політики виходячи з цілей та
показників економічного і соціального розвитку України, державних та
регіональних програм розвитку економіки, державного і місцевих бюджетів,
зокрема це стосується і передбачених у них обсягів фінансування інвестиційної
діяльності [2].
Державне регулювання інвестиційної діяльності забезпечує управління
державними інвестиціями, регулювання умов інвестиційної діяльності і
контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками.
Управління державними інвестиціями, яке передбачає планування,
визначення умов і виконання конкретних дій щодо інвестування бюджетних і
позабюджетних коштів, здійснюють центральні й місцеві органи державної
влади та управління.
Умови інвестиційної діяльності підприємств регулюють за допомогою:
- надання фінансової підтримки у вигляді субвенцій, дотацій, субсидій,
бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;
- державних норм і стандартів;
- заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції;
- роздержавлення і приватизації власності;
- регулювання питань користування землею, водою та іншими
природними ресурсами;
- політики ціноутворення;
- проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів
будівництва.
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Функції контролю реалізують державні органи та підрозділи суб‘єктів
господарювання, які здійснюють внутрiшній контроль.
Державне регулювання інвестиційної діяльності підприємств базується на
принципах, які є основоположними у визначеній сфері: \
- спільної відповідальності держави та інвесторів;
- дотримання основних прав і свобод інвесторів;
-

юридичної

відповідальності

інвесторів

за

порушення

вимог

законодавства України або міжнародних договорів;
- послідовної децентралізації інвестиційного процесу та розширення
змішаного фінансування інвестиційних проектів [3];
- концентрації та спрямування інвестицій на забезпечення розвитку
основних галузей економіки, підвищення результативності та технологічного
оновлення виробництва;
- ресурсної збалансованості бізнес-планів інвестиційних проектів та
надання державної підтримки впровадження та їх реалізації;
- прозорості та ефективності механізму надання державної підтримки
реалізації інвестиційних проектів;
-

безпечності

інвестиційних

впроваджень

для

навколишнього

середовища, життя і здоров‘я людей [4].
Усі методи, які регулюють інвестиційну діяльність підприємств за
засобами цілеспрямованого впливу повинні бути приведені у відповідність до
рівнів регулювання.
Державні та регіональні методи регулювання інвестиційної діяльності за
формами впливу повинні бути поділені на прямі методи, що безпосередньо
регулюють інвестиційну діяльність, і непрямі методи, пов‘язані з умовами
функціонування сфер економічної діяльності, які суттєво впливають на
інвестиційні процеси [1].
Таким чином, ефективне функціонування ринкової економіки повинне
супроводжуватися державним регулюванням соціально-економічних процесів в
державі.

Державне

регулювання

інвестиційної

діяльності

підприємств

визначається планами й програмами розвитку народного господарства,
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бюджетами та передбаченими в них обсягами державного фінансування,
створюються пільгові умови інвесторам, які вкладають кошти у розвиток
пріоритетних галузей економіки.
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ, ЯК СКЛАДОВА РЕФОРМИ
ЕФЕКТИВНОГО ВРЯДУВАННЯ
Однією із пріоритетних цілей реформи ефективного врядування,
теперішнього Уряду України є, створення системи управління, здатної до
проведення якісних трансформацій в Україні, з дотриманням принципів
демократії, верховенства права, захисту прав людини та спільної участі.
Електронне врядування, зокрема, впровадження електронних послуг –
одна з вагомих складових реформи державного управління.
Головна мета переведення адміністративних послуг в електронний
формат – зробити державне управління ефективнішим. Адже переведення будьякої адміністративної послуги в онлайн-формат вимагає її оптимізації,
перегляду процесів взаємодії між органами влади, налагодження електронної
160

взаємодії державних реєстрів тощо. Це скорочує паперовий документообіг,
вивільняє час чиновників на виконання інших робочих завдань, зменшує
фінансові витрати та сприяє дебюрократизації.
Електронне урядування — це 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.
Під електронним урядуванням слід розуміти використання інформаційнокомунікаційних технологій для покращення ефективності системи державного
управління, її прозорості та зручності, зокрема операційного компонента, що
забезпечує діяльність державних органів. Основним завданням є створення
(удосконалення) реєстрів даних громадян, юридичних осіб, земельних ділянок і
нерухомості, податків, соціального страхування, забезпечення функціональної
сумісності систем та здійснення обміну даними на операційному рівні замість
подання довідок та інших документів. Функціональна сумісність систем
сприятиме здійсненню обміну даними між реєстрами (кожен елемент даних
повідомлятиметься і вводитиметься до реєстру один раз) та установами.
Реєстри будуть відкритими для користування органами державного управління
із забезпеченням гарантованого захисту персональних даних, що сприятиме
спрощенню

процедури

надання

органами

державного

управління

адміністративних послуг громадянам і юридичним особам з підтвердження
фактів та інформації, що міститься в офіційних державних реєстрах, зокрема в
електронній формі, через веб-сервіси.
З огляду на міжнародний досвід розвиток електронного урядування є
одним з основних факторів забезпечення успішності реформування та
підвищення конкурентоспроможності країни. Реформа будь-якої галузі в
сучасних умовах спрямована на широке використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій для досягнення необхідного рівня ефективності та
результативності. Адже саме інструменти е-урядування здатні забезпечити
значне покращення якості обслуговування фізичних і юридичних осіб та
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підвищення відкритості, прозорості та ефективності діяльності органів
державної

влади

запровадження

та

органів

місцевого

електронного урядування

самоврядування.

Крім

того,

є базовою передумовою для

розбудови в Україні ефективних цифрової економіки і цифрового ринку та його
подальшої інтеграції до єдиного цифрового ринку ЄС (EU Digital Single Market
Strategy) [2, с. 1].
Електронні послуги поступово набувають популярності серед громадян.
Наразі громадянам та бізнесу доступні 119 електронних послуг. «Єдиним
вікном» доступу до державних електронних послуг слугує Урядовий портал, де
в розділі «Електронні послуги» можна віднайти повний перелік е-послуг, які
пропонують користувачам. Такий підхід є зручним та відповідає найкращим
світовим практикам.
Окрім того, користування електронними послугами зручне для громадян
та бізнесу. Оформити послугу з домашнього чи робочого комп‘ютера значно
швидше, ніж відвідувати офіси державних установ та заповнювати папери. А
ще електронні послуги мінімізують корупційні ризики, адже нівелюють
потребу в особистому контакті громадян та бізнесу з чиновниками.
Перш за все в електронний формат держава переводить послуги,
найбільш затребувані у суспільства та бізнесу. Серед тих послуг, які вже
доступні онлайн, є:


послуги у соціальній сфері: оформлення допомоги при народженні

дитини, житлової субсидії, низка послуг Пенсійного фонду України;


послуги для бізнесу: реєстрація бізнесу, оформлення ліцензій та

дозволів, отримання виписок і довідок онлайн;


послуги у будівельній сфері, завдяки чому вже 80% будівництва в

Україні можна починати та вводити в експлуатацію онлайн (стосується класу
СС1). У цій сфері введено першу повністю автоматичну електронну послугу,
без жодного контакту з чиновниками – початок будівельних робіт для класу
СС1;
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послуги у сфері безпеки та суду, завдяки яким можна онлайн

отримати довідки про несудимість, відсутність корупційних правопорушень,
подати заяву до суду;


послуги для автовласників: зокрема, Електронний кабінет водія –

зручний онлайн-інструмент, який дозволяє кожному автовласнику отримувати
інформацію про свій транспортний засіб, водійські посвідчення, штрафи,
записуватися в е-чергу для візитів до сервісних центрів МВС тощо;


послуги у транспортній сфері: зокрема, Електронний кабінет

перевізника, який дозволяє автоперевізникам оформити, розширити, звузити,
анулювати ліцензії на перевезення пасажирів та вантажів, а також – зручно та
оперативно вносити зміни до відомостей про свої підприємства.
У 2019 році ще не менш 50 пріоритетних послуг будуть переведені в
електронний формат. Зокрема, це послуги, які стосуватимуться виробництва
ліків, водовідведення, сфери будівництва, оформлення водійських посвідчень
тощо. Також у найближчі два роки планується запуск електронного кабінету
громадянина для доступу до е-послуг та інформації з державних реєстрів.
Важливо, що робота триває не тільки над поповненням переліку
електронних послуг, а й над зміненням принципу їхнього формування. Відтепер
застосовуватиметься принцип оптимізації електронних послуг за життєвими та
бізнес-ситуаціями. Це не тільки зручно для користувачів, а й значно заощаджує
ресурси держави.
Також для розвитку сфери електронних послуг держава сприяє
розповсюдженню альтернативних електронному підпису засобів електронної
ідентифікації, зокрема – MobileID. Ця послуга електронної ідентифікації
дозволяє завіряти електронні документи власним електронним підписом
безпосередньо з мобільного телефону, що значно спрощує для користувачів
отримання е-послуг [1, с. 1].
Держава також має наміри популяризувати електронні послуги серед
населення і розвивати доступ до електронних послуг шляхом створення
спеціальних автоматизованих пунктів доступу в ЦНАПах, банках, бібліотеках
тощо.
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Отже впровадження е-урядування в Україні забезпечить якісно новий
рівень управління державою та суспільством в цілому, зміцнить довіру до
держави та її політики, вдосконалить взаємодію між органами державної влади
та органами місцевого самоврядування, бізнесом та громадянами.
Список використаної літератури:
1.Урядовий портал: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/efektivnevryaduvannya/rozvitok-elektronnih-poslug
2. Гапєєв Леонід «Електронне урядування: проблеми, пріоритети,
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ЗАСАДИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
У вітчизняній літературі існує низка різноманітних думок з приводу
визначення явища корупції з огляду на його багатогранність, які, проте, не
дають чіткої відповіді на запитання про його сутність. Деякі науковці
ототожнюють його лише з хабарництвом( неправомірною вигодою), інші – зі
зловживанням владою чи службовим становищем для задоволення власних
інтересів чи з корисливою метою тощо.
Офіційним джерелом визначення корупції в Україні є Закон України
«Про запобігання корупції». Корупція – це використання особою, наданих їй
службових повноважень та пов‘язаних із цим можливостей з метою одержання
неправомірної вигоди. Розгорнуте визначення містить Закону України «Про
запобігання корупції».
Корупція – це використання суб‘єктом відповідальності за корупційні
правопорушення, наданих йому службових повноважень та пов‘язаних із цим
можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно
обіцянка/пропозиція

чи

надання

неправомірної

вигоди

суб‘єкту

відповідальності за корупційні правопорушення, або на його вимогу іншим
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фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного
використання наданих їй службових повноважень та пов‘язаних із цим
можливостей [1].
М. Ю. Тихомиров пропонує розглядати корупцію як злочинну діяльність
у сфері політики чи державного управління, використання посадовими особами
наданих їм прав та владних повноважень з метою особистого збагачення.
Згідно Закону Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня
проводить парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, затверджує
та оприлюднює щорічну національну доповідь щодо реалізації засад
антикорупційної політики. Центральний орган виконавчої влади, інші державні
органи приймають антикорупційні програми.
Закон встановив обмеження щодо використання службових повноважень
чи свого становища (ст. 22), щодо одержання подарунків (ст. 23) та заходи
щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка (ст. 24),
щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25), щодо
спільної роботи близьких осіб (ст. 27), а також обмеження після припинення
діяльності, пов‘язаної з виконанням функцій держави (ст. 26). Розділ 5 Закону
передбачає порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Зміни в
організації фінансового
декларації; розширення

контролю передбачають: порядок
переліку

відомостей

подання

декларації;обробка

та

оприлюднення декларацій.
За вчинення корупційних або пов‘язаних з корупцією правопорушень
суб‘єкти цього Закону притягаються до кримінальної, адміністративної,
цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому
законом порядку[2].
Основними ознаками корупції, що випливають з її законодавчого
визначення, є:


здійснення корупційної діяльності лише особами, які уповноважені

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;


безпосередній

зв'язок

такої

діяльності

використанням вказаними особами наданих їм повноважень;
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з

протиправним



заборона законом такого використання;



наявність спеціальної мети - схилити цю особу до протиправного

використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим
можливостей[2].
Причини корупції для кожної із країн можуть відрізнятися, але головними
серед них будуть:


невдало

побудована

система

державного

управління

(або

незакінчені реформи у системі органів державного управління),


непрофесійність топ-менеджерів у державі,



відверто недосконала судова система,



політична корупція у парламенті,



брак політичної волі національних лідерів щодо ефективного

протистояння проявам корупції, насамперед проявам політичної корупції,


слабкість інститутів громадянського суспільства [3].

Виокремлюють 4 основні рівні (види) корупції:
«Високорівнева» (або «елітарна», «можновладна») корупція характерна
для вищих ешелонів влади. Саме на цьому рівні розробляються корупційні
схеми, створюються корупційні мережі.
Корупція в середніх ешелонах влади (обласного рівня). Практично
тотожна корупції «елітарній». У зв‘язку з меншим рівнем повноважень
відрізняється

меншими

можливостями

корупціонерів

обласного

рівня

використовувати державну власність у своїх особистих цілях.
Корупція «низова» (дрібного чиновництва), тобто держслужбовців які
безпосередньо проводять роботу з підготовки управлінських рішень, висновків,
готують або видають відповідні дозволи, інші документи, здійснюють
контрольні дії, розслідування справ, безпосередньо притягають до правової
відповідальності (рівень районів, міст, районів у містах).
Корупція «від злиднів». Найбільш безпечний вид корупції. Здійснюється
дрібним чиновництвом не на постійній основі, ситуативно або коли вже
склалося «зовсім скрутне матеріальне становище». [3].
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Корупцію детермінують як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники. За
змістом чи сферам соціального життя серед них можна виділити наступні
групи: соціально-економічні; організаційно-управлінські; правові; моральноідеологічні; соціально-психологічні; соціально-політичні.
Основним напрямом боротьби з корупцією має бути її запобігання, тобто
вплив на її причини й умови. відтак антикорупційна політика є частиною
державної політики і повинна включати в себе заходи, спрямовані на вирішення
таких завдань: організація боротьби з корупцією на всіх її рівнях; звуження
поля умов і обставин, що сприяють корупції;збільшення ймовірності виявлення
корупційних дій і покарання за них; вплив на мотиви поведінки посадової
особи; створення атмосфери суспільного неприйняття корупції у всіх її
проявах.
Отже, корупція - це одне з явищ, які здатні породжувати кризові стани у
різних галузях суспільного та соціального розвитку кожної держави,
насамперед це стосується політики, економіки, державного управління, а також
є однією із ключових передумов існування організованої злочинності.
Удосконалення діяльності по боротьбі з корупцією треба пов‘язувати з
комплексним здійсненням правових, політичних, організаційних, технічних і
фінансових заходів, що забезпечують розвиток необхідних механізмів,
реалізація яких дозволить створити вагомі передумови для докорінної зміни
ситуації у сфері протидії масштабним проявам корупції.
Список використаної літератури:
1.Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року
№1700-VII
2.Запобігання та протидія корупції : навч. посіб./ за ред. А. М. Михненка.
– 4-те вид., переробл. й доповн. – Київ : ДННУ ―Акад. фін. управ ління‖, 2013..
666 с.
3.Запобігання корупції: методичні рекомендації для місцевих активістів. /
за заг. ред. М. І. Хавронюка. Київ : ФОП Москаленко О.М., 2017. 242 с.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЦІЛЬОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В
СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Аналіз показує, що поряд з формами публічного управління в процесі
практичного виконання адміністративних зобов‘язань органів публічного
управління важлива роль відводиться методам їхньої діяльності.
За своєю сутністю (у загальноприйнятому розумінні), метод означає
спосіб, прийом практичного здійснення чого-небудь. Стосовно діяльності
органів публічного управління під ним мається на увазі спосіб, прийом
практичної реалізації її суб‘єктами завдань і функцій в повсякденній діяльності
на основі закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах і у
відповідній формі. Дана категорія має в силу цього пряме відношення до
характеристики сутності публічного управління, будучи одним із неодмінних
його елементів [1-5].
Зокрема, до особливостей методів цільового адміністрування в системі
публічного управління відносять:
- вираження публічного інтересу;
- реалізація у процесі адміністрування;
- формування упорядковуючого впливу публічної влади на поведінку
суб‘єктів суспільства та зміст цього впливу;
- проявність керівної волі держави, яка виділяється через юридично
владні приписи публічної адміністрації;
- використання суб‘єктами публічної адміністрації як засіб реалізації
закріпленої за ними компетенції. Це означає, що юридична сила методів завжди
знаходиться в межах повноважень того органу публічного управління, який їх
використовує;
- методи, як і будь-який зміст, мають свою форму, своє зовнішнє
вираження. Зокрема, для методів публічного управління засобом зовнішнього
вираження є форми публічного адміністрування (правові і неправові);
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- вибір конкретних методів публічного адміністрування знаходиться у
прямій залежності не лише від особливостей організаційно-правового статусу
суб‘єктів публічної адміністрації, а насамперед – від особливостей об‘єкта
впливу (індивідуальний чи колективний, форма власності, адміністративноправовий статус тощо).
Виходячи

з

означеного,

за

своїми

ознаками

методи

цільового

адміністрування в системі публічного управління є засобом цілеспрямованого
владного впливу на суспільство. Водночас, такий підхід до його розуміння
зближує методи публічного управління та адміністрування з методом правового
регулювання суспільних відносин. Зокрема, методи правового регулювання
поширюються на всіх учасників суспільних відносин, включаючи публічну
адміністрацію та невладних суб‘єктів, в той час, як методи адміністрування
використовуються тільки суб‘єктами владних повноважень. У методах
публічного управління та адміністрування знаходять відповідне вираження
методи адміністративно-правового регулювання, що, проте, не призводить до їх
ототожнення, хоча в своєму правовому вираженні метод публічного
адміністрування може співпадати з методом правового регулювання. Однак,
для цього він повинен бути, по-перше, обов‘язково юридично оформленим і,
по-друге, мати нормативне вираження, тому що правове регулювання завжди
нормативне. Методи ж публічного управління та адміністрування переважно
індивідуалізовані. Не всі вони є правовими.
Головним критерієм розмежування названих методів є: метод правового
регулювання

–

функція

адміністративного

права;

метод

публічного

адміністрування – функція суб‘єкта адміністративного права, причому не будьякого, а лише того, який одночасно є суб‘єктом владних повноважень (публічна
адміністрація).
Прийнято, що метод цільового адміністрування, будучи способом
безпосереднього владного впливу з боку публічного управління на певний
об‘єкт, несе у своєму змісті юридично владні повноваження, сукупність яких
безпосередньо обумовлена змістом адміністративно-правового регулювання.
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Нині набувають поширення такі методи цільового адміністрування, що
мають потужний і ефективний потенціал впливу на поведінку людей
(державний

контроль

(нагляд),

диференційоване

оподаткування,

антимонопольне регулювання, видача ліцензій на право здійснення тієї чи
іншої господарської діяльністю тощо). Ці методи спрямовані на захист
публічних інтересів, посилення ролі органів публічного управління у здійсненні
заходів, спрямованих на забезпечення прав, свобод і законних інтересів
фізичних і юридичних осіб.
Сукупність методів цільового адміністрування розподіляється на види за
різними критеріями [1-4]:
1) залежно від форми вираження:
- правові – містяться в нормативних та індивідуальних правових актах і
тягнуть юридичні наслідки;
- неправові – характеризуються здійсненням суб‘єктом публічного
управління певних дій організаційного характеру (наради, інструктажі тощо);
2) залежно від правових властивостей:
- нормативні – застосовуються з метою прийняття нормативних правових
актів;
- індивідуальні – застосовуються з метою прийняття індивідуального
адміністративного акта;
3) за ступенем владного впливу на об‘єкти:
- імперативні – містять владні приписи, які зобов‘язують до вчинення
необхідних дій або належної поведінки;
- уповноважуючі – дозволяють здійснювати певні дії (наприклад,
приймати правові акти публічного адміністрування);
- заохочувальні – реалізуються за допомогою встановлення стимулів до
правомірної поведінки суб‘єктів адміністративного права;
- рекомендаційні – містять рекомендації щодо здійснення певних дій
необов‘язкового характеру;
4) за суб‘єктним складом:
- одноосібні (єдиноначальні);
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- колегіальні.
Найбільш

поширеним

є

розмежування

методів

цільового

адміністрування:
1) залежно від міри використання владних повноважень публічного
управління:
- переконання;
- заохочення;
- примус.
2) залежно від ступеня врахування у владному впливі інтересів і правових
можливостей його об‘єктів:
- адміністративні;
- економічні.
Зокрема, вірне застосування методів переконання, заохочення й примусу
в процесі здійснення цільового адміністрування забезпечує найбільшу
ефективність цієї діяльності, її максимальну ефективність, раціональне
функціонування

всіх

адміністративно-правових

інститутів,

непохитність

правових основ у державі. Ці методи є визначальними, повинні розумно
поєднуватись,

тобто

не

протистояти

один

одному,

а

доповнювати,

підпорядковуватись публічним інтересам.
Метод переконання використовується органами публічного управління в
процесі вжиття роз‘яснювальних, виховних, заохочувальних та інших заходів з
метою дотримання вимог чинного законодавства. Він спрямований на те, щоб
громадяни самі виконували виражену в правових актах волю публічної
адміністрації. Завдяки цьому методу досягається єдність волі законодавця і
громадян, керівника і колективу, яка є необхідною умовою єдності дій.
Переконання є пріоритетним методом впливу публічного управління та
адміністрування,

оскільки

застосовується

систематично,

забезпечує

добровільне виконання приписів, що сприяє здійсненню правомірної поведінки
громадянами. Цьому сприяє розвинута за останні роки система засобів масової
інформації, за допомогою якої здійснюється оперативне оповіщення громадян
про прийнятті правові акти, проведені заходи, роз‘яснюється їх зміст. Крім
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цього, застосування методу переконання не вимагає суттєвих матеріальних
витрат (є економічно вигідним), на відміну від застосування заходів
адміністративного примусу, що дозволяє широко його застосовувати в системі
публічного управління.
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
У

кожній

державі

незалежно

від

особливостей

її

політико

–

територіального і адміністративно-територіального устрою, форми правління,
історичних, національних та інших особливостей місцеве самоврядування має
специфічну форму і назву. В інших країнах використовуються такі терміни для
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позначення місцевого самоврядування: «муніципальне управління», «місцева
автономія»,«територіальна децентралізація» та ін. [1].
Існують різні тлумачення поняття «місцеве самоврядування». При цьому
деякі науковці зазначають, що місцеве самоврядування одночасно поєднує в
собі державні і громадські елементи, а органи місцевого самоврядування
виконують як самоврядні, так і делеговані державними органами влади
повноваження.
Поняття місцевого самоврядування дається в Європейській хартії
місцевого самоврядування 1985р. у ст.3, відповідно до якої місцеве
самоврядування

означає

право

і

спроможність

органів

місцевого

самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління
суттєвою часткою суспільних справ, як У кожній державі незалежно від
особливостей її політико –територіального і адміністративно-територіального
устрою, форми правління, історичних, національних та інших особливостей
місцеве самоврядування має специфічну форму і назву [2]. Європейська хартія
місцевого самоврядування є основним міжнародно-правовим документом для
країн – членів Ради Європи, що містить стандартні вимоги щодо організації
управління на місцях на засадах місцевого самоврядування, які є обов'язковими
для держав – членів Ради Європи.
Україна стала учасницею Європейської хартії місцевого самоврядування
6 листопада 1996 р. в м. Страсбурзі. Верховна Рада України ратифікувала
Хартію, а 15 липня 1997 р. Європейська хартія місцевого самоврядування після
її ратифікації стала частиною національного законодавства України.
Конституція України опирається на основні засади Хартії, а саме: місцеве
самоврядування становить одну із засад будь-якого демократичного ладу; право
громадян брати участь в управлінні державними справами є загальним
демократичним правом, і воно безпосередньо може бути реалізоване на
місцевому рівні; з метою забезпечення ефективного й наближеного до
громадянина управління необхідно створити органи місцевого самоврядування,
наділені реальною владою; місцеві органи влади мають широку автономію
щодо своєї компетенції та порядку її здійснення; місцеві органи повинні бути
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забезпечені достатніми ресурсами для здійснення завдань та функцій місцевого
самоврядування;

права

територіальних

громад

та

органів

місцевого

самоврядування повинні бути надійно захищені [3].
В Україні на сьогодні формально визнана саме континентальна
громадівська модель місцевого самоврядування, основні принципи якої
закріплені в Конституції та законах України.
За Конституцією 1996 р. місцеве самоврядування є право жителів
територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в
межах Конституції і законів України. Саме в Конституції України 1996 р.
вперше за новітніх часів на конституційному рівні проголошено, що «в Україні
визнається і гарантується місцеве самоврядування» (ст. 7), і закріплено поняття
місцевого самоврядування, яке визначається як право «територіальної громади
– жителів села чи добровільного об‘єднання у сільську громаду жителів кількох
сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в
межах Конституції і законів України» (ст. 140) [1].
Місцеве самоврядування є однією з демократичних засад здійснення
управління суспільними справами. В його основу покладена ідея сприяння
громадським цінностям, а саме незалежності (свободі), активній участі
населення у вирішенні справ громади. Місцеве самоврядування наближує
управління до населення і є найбільш прозорою децентралізованою формою
управління.
Важливою ознакою місцевого самоврядування є його системний
характер. «Місцеве самоврядування, зазначається в Конституції України,
(ст. 140),здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому
законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування:
сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого
самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ та міст, є районні та обласні ради. Сільські, селищні, міські ради можуть
дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та
інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної
компетенції, фінансів, майна» [1].
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У ч. 1. ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
наводиться нормативне визначення цього поняття: «Місцеве самоврядування в
Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної
громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду
жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого
значення в межах Конституції і законів України» [4].
До

загальних

принципів

місцевого

самоврядування

належать:

народовладдя; законність; гласність; колегіальність; поєднання місцевих і
державних інтересів; виборність; правова, організаційна та матеріальнофінансова самостійність у межах повноважень, визначених цим та іншими
законами; підзвітність та відповідальність перед територіальними.
Згідно зі ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську,
селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі
органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи
самоврядування. Система місцевого самоврядування має свою внутрішню
побудову – структуру місцевого самоврядування, яка є складною і
різнорівневою за своїм характером. [4].
Історія децентралізованої держави є історією суперечностей, пов‘язаних
із пошуком найкращої форми організації державної влади. Традиційно
усталений погляд на децентралізацію як на процес, за якого в рамках
централізованої держави утворюються самостійні одиниці, що є носіями
місцевого самоврядування (громади), потребує вироблення нових підходів до
аналізу його змісту. Ідею децентралізації управління в Україні почали
обговорювати з часу здобуття нашою країною незалежності. Перші кроки
стосовно децентралізації управління були здійснені із прийняттям Конституції
України в 1996 році. Основними законодавчими актами, які регламентують
процес децентралізації є Закони України «Про добровільне об‘єднання
територіальних громад», «Про засади державної регіональної політики», «Про
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співробітництво територіальних громад», а також постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020року» та «Про затвердження Методики формування спроможних
територіальних громад». Не дивлячись на короткий час існування цих
нормативних актів, до них уже внесено ряд змін, але вони все рівно
залишаються досить загальними і схематичними.
Сам процес децентралізації функцій між центральним і місцевим урядами
є надзвичайно складним. Він стосується аспектів фінансів, адміністрації,
контролю ,регулювання, звітності й підзвітності, які фактично є елементами
взаємин між різними рівнями уряду. Окрім того, здійснення децентралізації, на
жаль, проходить не дуже рівномірно. Незважаючи на спільні зусилля
політичних

й

економічних

чинників,

як

і

породжують

потребу

в

децентралізації, нерідко між реальним положенням речей і цілями існують
прогалини, причиною яких може бути політика й законодавство [5].
1 квітня 2014 року Кабінетом Міністрів України була схвалена Концепція
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні яка викликана політичними процесами, що відбуваються в державі й
суспільстві на шляху євроінтеграції.
Наведена Концепція здійснюється двома етапами: першим (підготовчим)
етапом, який було проведено у 2014 р. та на другому етапі реалізація якого
планується протягом 2015 – 2017 рр.. Вона передбачає децентралізацію,
створення належних матеріальних (майно, зокрема земля, що перебувають у
власності територіальних громад), фінансових (податки та збори, що пов‘язані з
територією

відповідної

організаційних

умов

для

адміністративно-територіальної
забезпечення

виконання

одиниці)

органами

та

місцевого

самоврядування власних і делегованих повноважень.
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5. Цурканова І.О. Сутність та особливості централізації та децентралізації
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МОТИВАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ЗА АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ
НАЦІЇ
Тренд на покращення взаємовідносин між владними інституціями та
громадянами

потребує

удосконалення

концепційних

положень

щодо

підвищення ефективності, а значить й їхньої віддачі через ефективність органів
публічного управління, що обумовлює у сучасному українському соціумі
наростаючу актуальність. Так, із становленням та розвитком управлінських
поглядів в Україні прийшло чітке усвідомлення, що людина, як об‘єкт чи
суб‘єкт системи управлінських відносин, відіграє важливу роль. Людський
фактор сприяє підвищенню ефективності діяльності, що, у свою чергу,
позначається на підвищенні рівня суспільного добробуту на різних рівнях.
Властиво саме тому фундаментальною домінантою діяльності органів
публічного управління повинна стати мотивація як чинник, що дозволяє
найбільш повно реалізувати людські можливості для ефективної діяльності на
благо суспільства за відповідної активізації державотворчого патріотизму нації.
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Загалом, мотивація в органах публічного управління має на меті: через
цілеспрямовану активізацію працівників стимулювати їх на більш ефективну
працю в інтересах реалізації конкретних заходів соціально-економічного
розвитку території. З цієї позиції, вивчення як теоретичних основ мотивації, так
і їхнє впровадження має пріоритетне наукове значення, однак наявна система
управління (зокрема, місцевого самоврядування) в Україні повністю не
використовує той потенціал, який може дати мотивація для розвитку
управлінської системи. Тому потрібно приділяти більше уваги зміцненню та
вдосконаленню мотиваційних елементів у органах публічного управління,
зокрема, через парадигму державотворчого патріотизму нації [1-7].
Доцільно зазначити, в рамках сучасних ідеологічних доктрин мотивація
трактується як рушійна сила, що ґрунтується на задоволенні певних (тобто
визначених) потреб, примушуючи людину діяти з максимальними зусиллями
для досягнення особистих чи організаційних цілей, які забезпечують
підвищення ефективності чи результативності прикладених зусиль. Якщо ж
розглядати мотивацію у публічному управлінні – це є одна з загальних функцій
державного управління, що потребує задіювання конкретизованого вміння,
наполегливості і розуміння людської природи, та вимагає розвинутих
здібностей керівників спонукати виконавців до прикладання максимальних
зусиль у досягненні ефективних результатів праці в інтересах справи.
Виходячи з означеного, науковець Артеменко Л. окреслює мотивацію як
механізм у публічному управлінні і вводить у науковий обіг специфічне
поняття: «мотиваційний механізм». Так (за Л. В. Артеменко), мотиваційний
механізм публічного управління – це сукупність способів досягнення позитивної
соціально-значущої мети державного управління шляхом залучення потенціалу
правового, матеріального, інформаційного, психологічного впливу на всю
систему публічного управління в цілому, на елемент цієї системи, у тому числі
окремих осіб, що виконують певні функції в апараті державного управління або
взаємодіють з ним (громадяни, юридичні особи) [1]. На думку дослідниці,
мотиваційний механізм складається з окремих способів мотивації, а його
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ефективність залежить від своєчасного та адекватного застосування того чи
іншого способу мотивації у сфері публічного управління.
Важливість мотивації в управлінській системі досліджує також Н.
Поліщук. У своїй праці вона дає теоретичний та практичний аналіз результатів
дослідження проблем діагностики факторів мотивації державних службовців.
Науковець Н. Поліщук мотивацію характеризує як процес дії мотивів та як
механізм, що визначає виникнення, напрямок та способи здійснення
конкретних форм діяльності, тобто як сукупна система процесів, що
відповідають за спонукання та діяльність [7]. За допомогою тестової методики
цим автором проаналізовано 12 основних факторів мотивації державних
службовців, а саме: 1) високий заробіток та матеріальне заохочення; 2) фізичні
умови роботи; 3) структуризація; 4) соціальні контакти; 5) взаємовідносини; 6)
визнання; 7) прагнення до досягнень; 8) влада і вплив; 9) різноманітність та
зміни; 10) креативність; 11) самоудосконалення; 12) цікава та корисна робота.
Результатом проведеного аналізу стало: такі фактори, як цікава та корисна
робота, досягнення, креативність та самоудосконалення не поступаються за
своїм впливом матеріальним заохоченням у публічному управлінні.
Властиво

аналіз різних

підходів до

визначення

змісту поняття

«мотивація» дає можливість зауважити про недоцільність обрання того чи
іншого підходу. Підходи до визначення цього поняття дають змогу розглядати
дану проблему більш комплексно і системно, додаючи знань про цей
багатогранний феномен. Більше того, на наше переконання, найбільш
прийнятним є інтегральний підхід, за якого мотивація визначатиметься за
допомогою окреслення найбільш важливих її сутнісних ознак з урахуванням
постійної динаміки системи мотивації в умовах реформ та дії домінант
державотворчого патріотизму нації [3-5].
На нашу думку, розглядаючи мотиваційні можливості в органах
публічного управління, потрібно застосовувати інтегральний підхід. Зокрема, у
зміст поняття «мотивація» потрібно включати сам процес мотивації, результат,
який вона дає і складові мотивації як функції публічного управління та
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місцевого

самоврядування

з

задіюванням

парадигми

державотворчого

патріотизму нації (табл. 1).
Властиво застосування інтегрального підходу дозволяє зробити висновок,
що мотивація не може розглядатися лише в якості окремого стану чи процесу, а
її слід розглядати крізь органічну єдність таких ознак, як стан, процес,
властивість, а також досягнення особистих чи організаційних цілей, коли
забезпечується обрання оптимального шляху їх досягнення при мінімальних
затратах.
Відповідно, на нашу думку, мотивація працівників органів публічного
управління

та

місцевого

самоврядування

з

врахуванням

парадигми

державотворчого патріотизму нації – це сукупність внутрішніх та зовнішніх
мотиваторів, які реалізуються через систему позитивних і негативних способів
впливу на мотиваційне поле працівників органів публічного управління та
посадових осіб місцевого самоврядування з метою досягнення соціально
значимих результатів у їхній діяльності та слугують соціально-економічному
розвитку території.
Таблиця 1.
Інтегральний підхід до виділення і реалізації мотиваційних можливостей в
органах публічного управління та місцевого самоврядування з
врахуванням парадигми державотворчого патріотизму нації
МОТИВАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК:
Система
Процес
взаємопов‘язаних внутрішніх запровадження, реалізації,
та зовнішніх мотиваторів, яка оцінки видів та способів
забезпечує
ефективну мотивації
у
системі
діяльність державних установ публічного управління та
та
організацій,
органів місцевого самоврядування з
місцевого самоврядування в врахуванням
інтересах
соціально- активізаційних
чинників
економічного
розвитку якісної
та
кількісної
території через активізацію складових державотворчого
державотворчого патріотизму патріотизму нації
нації
Джерело: власна розробка.
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Результат
(якісний, позитивний), тобто
успішний, ефективний та
мотивований
колектив
державної установи та органу
місцевого
самоврядування,
який вповні використовує
фундаментальні
засади
державотворчого патріотизму
нації в інтересах дієвого
соціально-економічного
розвитку території

Дослідження теорії і практики реалізації мотиваційних можливостей за
активізації державотворчого патріотизму нації в системі публічного управління
та місцевого самоврядування доводить їхню перспективність, а значить
потребує розширення спектру їхнього використання в інтересах соціальноекономічного розвитку території, а значить й конкретних територіальних
одиниць і громад при децентралізації владних повноважень.
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УПРАВЛІНСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Ефективна

система

органів

виконавчої

влади

неможлива

без

удосконалення управлінських відносин між органами виконавчої влади. Пошук
шляхів оптимізації взаємозв‘язків і взаємодій між органами виконавчої влади
буде сприяти і гармонізації відносин між людиною і владою, що стане одним із
стрижнів зміцнення держави і демократичного суспільства, в якому головне –
забезпечення прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності. Адже в
процесі зв‘язків та взаємодій, що і складають зміст управлінських відносин,
фактично відбувається владно-організуючий вплив органів виконавчої влади на
відповідні об‘єкти управління. Без упорядкування управлінських відносин
марно сподіватися на підвищення ефективності функціонування виконавчої
влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління.
Система органів виконавчої влади є, як відомо, найважливішим
елементом механізму державного управління. Основними ознаками виконавчої
влади є:
– організаційний характер. Вона зосереджує всю реальну практичну
роботу з реалізації законів і нормативних актів, переводить політичні проблеми
в організаційні, об'єднує енергію й зусилля громадян, наводить порядок та
підтримує його і в нормальних, і в екстремальних у мовах;
– універсальний характер у часі та просторі. Виконавча влада
здійснюється безперервно і всюди, де функціонують колективи людей;
– предметний характер. Вона концентрує важелі фактичного державного
впливу, спирається на великі контингенти людей, інформаційні, фінансові та
інші ресурси, використовує інструменти службових переміщень і нагород;
–

примусовість,

можливість

застосовувати

засоби

примусу

в

адміністративному порядку.
Структура

органів

виконавчої

влади

характеризується

послідовністю розчленування управлінської системи на структурні підрозділи
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(управління, відділи, сектори тощо) між якими встановлюються відносини
підпорядкованості, субординації. Відносини між суб'єктами і об'єктами можуть
мати субординаційний та координаційний характер.
Субординаційні відносини розрізняються за певними видами: пряме
підпорядкування,

непряме

підпорядкування,

подвійне

підпорядкування,

ієрархічне підпорядкування тощо. Всі ці види субординації мають свої
особливості та певний обсяг у конкретних системах управління залежно від
методів, які використовуються у відносинах «суб'єкт- об'єкт».
Координаційні

відносини

розрізняються

за

видами:

узгодження,

предметно-технологічна взаємодія, ієрархічна або складна взаємодія. Даний
метод дає можливість делегувати частину повноважень від керівника до
виконавців і розвивати на цій основі само ініціативу, саморегулювання,
взаємоконтроль, взаємо інформування, взаємодопомогу.
Ефективність

функціонування

системи

органів

виконавчої

влади

великою мірою визначається раціональністю управлінських зв'язків між
органами різних організаційно-правових статусів як по вертикалі, так і
горизонталі.
В основу формування вертикальних управлінських зв'язків покладені
повноваження Кабінету Міністрів України щодо напрямку, координації
діяльності інших органів виконавчої влади і здійснення контролю за їхнім
функціонуванням.
У рамках вертикальних управлінських зв'язків центральним органам
виконавчої влади — міністерствам — підкоряються їхні територіальні органи,
які разом з міністерством утворюють виконавчу вертикаль. Органами
міністерств на місцевому рівні є управління, відділи й інші структурні
підрозділи місцевих державних адміністрацій, які підзвітні й підконтрольні
міністерствам. Державним комітетам і іншим центральним органам виконавчої
влади на місцевому рівні підконтрольні й підзвітні їхні територіальні органи.
Вертикальні управлінські зв'язки в системі органів виконавчої влади
передбачають

підпорядкованість

обласним

державним

адміністраціям

районних державних адміністрацій. Обласні державні адміністрації в межах
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своїх повноважень направляють діяльність районних державних адміністрацій і
здійснюють контроль за нею.
Горизонтальні управлінські зв'язки на центральному рівні передбачають
координацію роботи центральних органів виконавчої влади у формуванні й
реалізації державної політики в рамках Урядових програмно-цільових
комітетів.
На місцевому рівні горизонтальні управлінські зв'язки базуються на
взаєминах місцевих державних адміністрацій з територіальними органами
центральних органів виконавчої влади. Формування управлінських зв'язків на
цьому рівні великою мірою визначається взаєминами органів виконавчої і
представницької влади.
Взаємодія органів державного управління і представницьких органів
місцевого самоврядування необхідна і логічно обґрунтована, тому що, поперше, це дозволяє найефективніше реалізовувати принцип поєднання
державного і місцевого інтересів при здійсненні управління на місцях; подруге,

здійснення

делегованих

повноважень

обласними

державними

адміністраціями дозволяє поліпшити якість державного управління, оскільки
державні завдання вирішуються з розумінням суті проблем населення області
або району і з урахуванням місцевих можливостей; по-третє, таке делегування
дозволяє уникнути створення громіздких та численних виконавчих органів
обласних і районних рад при збереженні якості здійснення повноважень.
Система державного управління потребує вдосконалення у сфері
розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, фактично немає чіткого механізму розподілу
державних та самоврядних послуг, і при цьому обидва владні центри є
відповідальними перед мешканцями регіону, і це примушує їх шукати певних
форм і методів співпраці.
Отже, для підвищення результативності взаємодії органів державної
влади та органів самоврядування в реалізації владних повноважень необхідне
вирішення таких завдань, як зробити аналіз проблем функціонування системи
місцевого управління та проаналізувати характеристику існуючої моделі
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взаємодії місцевого самоврядування з урядом та урядовими периферійними
структурами. Також слід визначити основні напрями удосконалення взаємодії
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в
реалізації владних повноважень.
Панас О.В. – студент групи УФП-31с
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ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ
ЇХ ВИРІШЕННЯ
Перехід України на новий виток розвитку економічних, соціальних та
політичних відносин після Революції гідності у 2013-2014 рр. поставив нові
пріоритети та виклики перед владою, бізнесом та громадськістю. Одним з таких
викликів є розвиток та удосконалення публічного адміністрування в Україні, як
каталізатора розвитку територіальних громад, регіонів та держави загалом не
тільки в аспекті інфраструктури, але і в напрямку розвитку відносин та діалогу
між суспільством, публічними інституціями та бізнесом.
Дослідження

присвячені

тематиці

ефективності

публічного

адміністрування в Україні в даний час активно проводяться, у зв‘язку із
актуальністю означеної теми. В ході даного дослідження до уваги брались
праці та висновки вчених, дослідників та науковців, серед яких: Молошна О.
Л., Колесникова К. О., Гаврилишин Б.Д., Гарсіа Дж., Чандлер Дж.
В умовах поглиблення інтеграційних процесів державно-управлінська
діяльність потребує чіткого визначення основних засад та напрямків свого
розвитку, саме тому система публічного адміністрування повинна ґрунтуватися
на засадах відкритості та забезпечувати оптимальне поєднання принципів,
механізмів, методів та інструментів для побудови ефективної багаторівневої
інтегрованої

структури

управління.

Проте

діюча

система

публічного

адміністрування в Україні залишається неефективною, корумпованою та
внутрішньо суперечливою,

що є суттєвою перешкодою на шляху до

позитивних змін у суспільстві та державі. Недостатній рівень прозорості та
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відкритості

у

політичної

та

державних

сфері

державного

адміністративної

службовців,

компетентності,

низький

управління,

сфер,

відсутність
рівень

нечіткість

недостатній
єдиної

професійний

системи

дисциплінарної

розмежування
рівень

оцінювання

їх

відповідальності,

недосконалість механізму політичного та адміністративного контролю в
системі державного управління – всі ці фактори є деструктивними елементами
в організації ефективної системі публічного адміністрування. Публічне
адміністрування передбачає функціонування універсального організаційноправового механізму виявлення, узгодження і реалізації суспільних потреб та
інтересів, формування прав та обов'язків учасників суспільних процесів та їх
взаємовідносини в правому полі [1].
Інтегрованим показником ефективності функціонування публічного
адміністрування є рівень довіри громадян до органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та позитивні тенденції, підтверджені результатами
чергової оцінки системи державного управління України за базовими
показниками SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management),
оскільки кожна держава зацікавлена в формуванні та діяльності таких органів
влади, які відповідають її національній політиці та підтримуються більшістю
населення.
З огляду на ситуацію потреба реформування вітчизняної системи
державної служби набуває особливої актуальності. З цією метою з 2015 року
стартувала підготовка нової законодавчої бази у сфері державної служби.
Національною державною службою за участю Представництва ЄС в Україні,
міжнародних експертів і представників громадськості був підготовлений
проект Стратегії реформування державного управління на 2015-2020 роки, в
рамках якого розроблено нову редакцію Закону України «Про державну
службу» [2], який регулює основні принципи, правові та організаційні засади
функціонування публічної державної служби.
Реформування системи державного управління має сприяти оптимізації
функцій інститутів державної влади, розподілу повноважень і визначення зон
відповідальності з використанням ефективних моделей управління, реалізація
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яких

передбачає

нову

структуру

відносин:

«влада

–

громадськість».

Пріоритетними напрямками є побудова ефективної соціально – орієнтованої
системи публічного адміністрування, основними завданнями якої є надання
якісних адміністративних послуг

громадянам на рівні, що відповідає

європейським стандартам, вчасне і адекватне реагування на соціальноекономічні, зовнішньополітичні та інші виклики.
Реалізація

даних

адміністративної

сфер

напрямків
діяльності,

передбачає

розподіл

політичної

побудову

цілісної

та

та

незалежної

адміністративної судової системи, створення системи ефективного фінансового
менеджменту з чітким регламентуванням відповідальності за порушення
фінансової дисципліни, забезпечення високого професійного рівня державних
службовців, оптимізацію процесу формуванням кадрової політики, підвищення
якості надання послуг в сфері державного управління, підвищення етичної
складової системи публічного адміністрування.
Концепція нового публічного менеджменту передбачає децентралізацію
управління за рахунок розширення повноважень і відповідальності органів
місцевого самоврядування. Основне завдання уряду полягає в тому, щоб надати
місцевим громадам можливість самостійно вирішувати свої проблеми і
контролювати
співвідноситься

якість
з

надаваних

основними

публічних

цінностями

послуг.

місцевого

Даний

підхід

самоврядування

-

автономією (децентралізованим управлінням), демократією (цивільним участю)
і ефективністю (близькістю влади до населення). Держава передає функції з
надання

публічних

послуг

недержавним

(комерційним

і

суспільним)

організаціям, залишаючи за собою функції контролю і вироблення загальної
стратегії. Така децентралізація дозволяє забезпечити більшу гнучкість і
ефективність управління, а також стимулює конкуренцію між постачальниками
послуг, підвищення громадянської і соціальної відповідальності.
Одним з ключових моментів сучасних концепцій управління є
децентралізація, що передбачає передачу повноважень і відповідальності від
центральної державної влади на нижні рівні управління і недержавному
сектору. І в тому і в іншому випадку процес прийняття соціально значущих
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рішень і контроль над їх виконанням стають ближче населенню. В останні роки
децентралізація стала воістину глобальним явищем. Не випадково доповідь
Всесвітнього банку і Союзу міст і місцевих урядів був присвячений проблемам
децентралізації та локальної демократії [3]. Причинами децентралізації
дослідники називають: політичні зміни, які дали місцевим громадам право
висловлювати і відстоювати свої інтереси; технологічні зміни і глобальну
інтеграцію, що змінили уявлення про межі управління і самоврядування;
нарешті, труднощі централізованої системи управління і необхідність участі
регіональних і місцевих урядів в політичних і економічних процесах [4].
Ми вважаємо, підвищення ефективності публічного адміністрування в
Україні можливе через:
- децентралізацію функцій державних структура на територіальний
рівень;
- організаційний розвиток управління публічними організаціями, з метою
підвищення його організаційної та соціальної ефективності;
- створення на державному рівні організацій, які сертифікуватимуть
публічні організації щодо впровадження етичного кодексу та адаптації
механізми запобігання корупції;
- широкий обмін досвідом публічного адміністрування із країнами ЄС
(Польща, Литва, Латвія, Швейцарія, Швеція) через проведення спільних
конференцій з публічного адміністрування, залучення фахівців із публічного
адміністрування у відставці в якості консультантів та тренерів;
- спрощення регулятивного законодавства в сфері економіки, яке з одного
боку зменшить бюрократичне навантаження на підприємців, з іншого боку,
усуне точки виникнення корупції, які неминуче прив‘язані до різного роду
дозволів, сертифікатів, розпоряджень;
- підготовка нового покоління державних службовців з високою
кваліфікацією;
- підвищення матеріальної мотивації державних службовців на всіх
рівнях, що підвищить цінність посади для особи – публічного адміністратора.
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Дослідження ефективності публічного адміністрування в Україні дало
можливість

виявити

причини

та

наслідки

неефективного

державного

управління на всіх рівнях, виявити зв‘язок між ефективність публічного
адміністрування та макроекономічними показниками України. Завершальним
етапом стало розроблення рекомендації із поліпшення ефективності публічного
адміністрування в Україні. Такі рекомендації мають достатньо теоретичний
характер, проте їх застосування на практиці із переосмисленням кожної з них у
конкретний план дій та постановку завдань в ієрархії публічної організації
дасть змогу прогресивно покращити якість публічного адміністрування.
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РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ
ПІДХОДІВ
Про неефективність існуючих традиційних моделей і підходів щодо
забезпечення роботи територіальних громад свідчать чимала кількість проблем
у забезпеченні функціонування територіальних громад та нестабільність
сучасного економічного і соціального середовища. Під час планування
місцевого розвитку потрібно враховувати загальні суспільні тенденції та їхній
вплив на життєдіяльність певної територіальної громади.
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На сьогодні

залишається мало дослідженим питання аналізу нових

наукових підходів та можливостей їх застосування при моделюванні розвитку
територіальних громад, незважаючи на суттєвий внесок багатьох науковців у
теоретико-методологічне обґрунтування питання формування моделей і
підходів для розвитку територіальних громад. Високий ступінь різноманітності
та складність актуальних проблем суспільного розвитку безпосередньо
пов‘язані з існуванням і можливістю розвитку людства, яке потребує
безперервного пошуку новітніх підходів до їх вирішення. Найбільш відомим і
поширеним підходом щодо забезпечення розвитку територіальних громад є
системний підхід, згідно з яким відповідна модель передбачає внутрішнє і
зовнішнє середовище. У цьому підході також вважається, що покращення
функціонування певної сфери чи галузі призводить до позитивних змін в інших
сферах і галузях. На думку С. Кравченка, системний підхід тісно пов'язаний з
цілеутворенням і програмно-цільовим підходом [1]. Зараз системний підхід
знаходить своє відображення в місцевих програмах соціально-економічного
розвитку усіх територій України. На практиці під цим підходом досить часто
розуміють забезпечення комплексного розвитку територіальних громад на
основі їх потенціалу. Разом з тим, таке розуміння системного підходу значно
зменшує можливості його використання при плануванні місцевого розвитку.
Глобалізаційний

підхід.

Його

найважливішими,

в

той

час

і

найскладнішими завданнями місцевої влади в умовах глобалізації є збереження
конкретного стійкого стану економічної системи певної території, а також
збереження місцевого культурного середовища при активному ―входженні‖ на
територію інших культур. Застосування глобалізаційного підходу тісно
пов‘язане з новою якістю знань у системі управління місцевим розвитком.
Інформаційно-інноваційний підхід. У сучасному суспільстві знання та
інформація стають панівними чинниками у процесі розвитку. На рівні
територіальної громади застосування цього підходу залежить від якості
місцевого управління, кваліфікації працівників та інтересів, що впливають на
певні процеси через підтримку місцевих суб‘єктів інноваційної діяльності.
Соціальний підхід свідчить що головною метою розвитку є людина, її потреби
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та інтереси. Де-юре цей підхід зображався у більшій кількості документів з
питань регіонального і місцевого розвитку в Україні, але на практиці він
ускладнюється рядом економічних, культурних і психологічних проблем, що
знаходить своє відображення у

домінуванні економічного над соціальним.

Культурно-духовний підхід спрямований на культуру або релігію в пошуках
цілей і принципів, які б сприяли розвитку. Духовні і моральні цінності громади
вважаються ключем добробуту і розквіту. Також ця модель базується на основі
традиційного людського знання і керується принципами, звичаями, мудрістю та
культурою народу. Не дивлячись на всю важливість цього підходу, він може не
брати до уваги ставлення до політичних та економічних аспектів розвитку. І
таким чином, не в змозі підключити ресурси минулого громади до процесу
побудови майбутнього[2].
Виділяють два основні підходи до забезпечення економічного розвитку
території – прогресивний і ліберальний. Прогресивний

підхід

визначає

пріоритетом зміцнення потенціалу громади, тоді як ліберальний підхід визначає
головною метою

розвиток бізнесу. У ліберальному підході

можливе

вирішення проблем певної місцевості шляхом приватних економічних
інвестицій. Ліберальний підхід орієнтований на поліпшення місцевих умов без
нерівномірності розподілу ресурсів або заперечення основоположних стосунків
влади. Прогресивний підхід відображає поєднання економічних та соціальних
цілей, заохочення місцевого контролю й власності стосовно ресурсів та
створення організацій для досягнення поставлених цілей, які б одночасно
представляли

місцеву

громаду

і

підпорядковувалися

їй[3].

Інтеграційний підхід поєднує у собі усі підходи і залежить від різних чинників,
насамперед, від історичних, соціальних, економічних, культурних та інших
особливостей територіальної громади, а також системи управління її
розвитком.
Отже, сучасна наука пропонує велику кількість підходів до дослідження
суспільного

розвитку.

Їх

значення

для

формування

моделі

розвитку

територіальної громади має й практичний характер, оскільки вони враховують
сучасні суспільно-економічні тенденції та зображають найбільш проблемні
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частини.

Слід

зазначити,

що

загальний

результат

функціонування

територіальної громади залежить від налагодження партнерства у громаді.
Альтернативною для забезпечення розвитку територіальної громади є більш
складна, порівняно з іншими підходами, модель, яка сформована на
використанні всіх існуючих підходів і моделей розвитку при одночасному
визначенні найбільш актуальних для певної територіальної громади.
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АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ АКТИВІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ
Загальноприйнято,

що

пріоритетною

умовою

для

результативної

діяльності органів публічного управління є робота їхнього персоналу, оскільки
саме від його професійного розвитку, рівня кваліфікації, здібностей та вмінь
залежить розвиток та ефективність діяльності такого рівня організаційних
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структур. Прийнято також, що одним з реально діючих методів виявлення
настільки фахово та ефективно виконують роботу працівники є атестація
персоналу. Означене пояснюється тим, що атестація персоналу передбачає
виявлення і встановлення якісних характеристик персоналу відповідно до
посади, яку він займає та сприяє поступовому кар‘єрному переміщенні в рамках
органу

публічного

управління.

Окрім

інструментарним фундаментом для

того,

атестація

перевірки

стає

ефективності

як

вагомим
органу

публічного управління, так і її працівника щодо результативності заходів із
активізації

державотворчого

патріотизму

нації

в

частині

переведення

потенціалу якісної домінанти в кількісну (податкову) площину [1-13].
Нині саме атестація входить до найпоширеніших форм оцінки діяльності
персоналу органів публічного управління, оскільки на її основі можливо
зробити обґрунтований висновок щодо відповідності працівника займаній
посаді. Виходячи з зазначеного, даний вид оцінки дає змогу визначити: чи є
авторитетним керівник або спеціаліст серед персоналу; його вплив на
мікроклімат колективу, де він працює; недоліки та переваги характеру; реальне
місце в системі формування державотворчого патріотизму нації. При атестації
працівник розглядається з різних сторін (метод 3600), тобто оцінюються його
риси щодо користування авторитетом серед колег: як людина або як спеціаліст,
як людина і спеціаліст одночасно. Науковці відмічають, що ефективність
атестації персоналу вагомо підвищується в разі забезпечення її тісного
взаємозв‘язку зі стратегіологією розвитку органу публічного управління
персоналу та відповідною стратегією розвитку персоналу, ґрунтуючись на
парадигмі державотворчого патріотизму нації [1-3, 9-13].
За своєю фундаментальною сутністю, атестація стає процедурою для
визначення рівня кваліфікації, ділових якостей, практичних навиків працівників
органу публічного управління та встановлення їхньої відповідності чи не
відповідності робочим місцям та посадам, що вони займають, виявлення їх
потенційних

можливостей

з

врахуванням

ідеології

державотворчого

патріотизму нації. Атестація має на меті раціональність розміщення
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працівників, ефективність використання їхніх знань, вмінь, навичок в системі
органу публічного управління.
Ґрунтуючись на результатах атестації керівник органу публічного
управління приймає рішення стосовно:
– підвищення або пониження працівника в кваліфікаційній категорії;
– підвищення або пониження його посадового окладу;
– визначення винагород;
– підвищення кваліфікації;
– набуття нової спеціальності.
Фактично за допомогою атестації можна підвищити як мотивацію
кожного працівника, так і ефективність праці органу публічного управління,
активізувати й систему державотворчого патріотизму нації. Доцільно також
підкреслити, що атестація персоналу органу публічного управління має свої
особливості, мету проведення, етапи, які обов‘язково необхідно враховувати
при її підготовці та проведенні. Інакше атестація формалізується, і ті
можливості, які з‘являються при ефективній оцінці персоналу, вже не
використовуються у практичних діях. Зазначимо також, що результати
атестаційної оцінки є мотивом, який безпосередньо впливає на зміну поведінки
працюючих. Аналіз практики її проведення у Львівській обласній державній
адміністрації показує, що позитивна оцінка покращує результат роботи в 7595% випадках та формує позитивну самооцінку, а негативна оцінка сприяє
невпевненості у працівників, яка не сприяє ефективності праці як їх, так і
загальному

переведенню

потенціалу

органу

публічного

управління

з

врахуванням положень активізації державотворчого патріотизму нації в
практичну площину.
Оскільки нині значно підвищуються вимоги стосовно якості виконуваної
персоналом органу публічного управління, то посилена увага до проведення
атестації не випадкова. Керівники цих органів таким чином намагаються
укріпити внутрішній клімат в колективі та стабілізувати роботу структури в
рамках проведення багаторівневих реформ [4-8].
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Традиційно атестація персоналу відбувається шляхом оцінювання
працівників їх керівниками, колегами, членами атестаційної комісії. Звідси
з‘являється формалізм та суб‘єктивізм результатів атестації, оскільки керівники
підрозділів, працівники служби управління персоналом, члени атестаційної
комісії приймають рішення під час атестації, зважаючи на особисту думку,
враження, симпатії, вплив інших членів комісії, незнанням характеру та
особистих рис працівника тощо [9-13].
Однак, на нашу думку, атестація повинна включати в себе й оцінку
проблем органу публічного управління зі сторони атестованих, а тому її можна
розглядати як форму зворотного зв‘язку від співробітників. Доцільно
наголосити, що працівники повинні мати можливість висловити свою думку,
яка має бути вислухана, почута та врахована адміністрацією. Окрім того, при
підготовці до атестації персонал мав би могти обсудити умови кар‘єрного
росту, адже саме у випадку зрозумілих перспектив працівник мотивується до
поліпшення результатів діяльності, які впливатимуть і на результати самого
органу в контексті активізації державотворчого патріотизму нації.
Можливо стверджувати, виходячи з аналізу проведення такої у Львівській
обласній державній адміністрації, що атестація має на меті створення
об‘єктивної, чітко вираженої та порівняльної картини стосовно продуктивності,
а також здібностей працівника. Такий процес являє собою основу для
прийняття персональних чи кадрових рішень, а також допомагає в управлінні
кадрами та є підставою для розвитку персоналу відповідної організаційної
структури.
Мета атестації персоналу органу публічного управління – це прийняття
офіційного рішення, що зберігає (підтверджує) або змінює соціальний статус
(становище, посаду) атестованого.
Аналіз також показує, що можливо розрізняти декілька видів атестації,
що поділяються залежно від причини проведення в органі публічного
управління:
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- чергова атестація (обов‘язкова для всіх працівників та здійснюється
щороку або двічі на рік та описує виконану роботу та підбиває підсумки
діяльності);
- атестація у зв‘язку із завершенням випробувального терміну (дає змогу
одержати висновки за результатами атестації, а також прийняти рекомендації
для подальшого службового використання атестованого);
- атестація для просування по службі (виявляє відповідність виконавця
новій посаді, аналізуючи потенційні можливості працівника та рівень його
професійної підготовки для зайняття вищої посади).
Виходячи з практики проведення атестаційних компаній у досліджуваній
організаційній структурі можливо зазначити, що атестація стає особливим
видом оцінки персоналу, особливість якої полягає наступних позиціях:
–

використовують

різні

методи

оцінювання

всіх

характеристик

працівника;
– вбачається залучення колективу або його представників задля
підготовки матеріалів та проведення атестаційної процедури. Здійснюється
опитування працівників та підготовка характеристики за участю громадськості,
створення атестаційної комісії з провідних фахівців та представників
громадськості;
– хід підготовки атестації та зміст матеріалів, що подають на атестацію, а
також її результати обговорюються в колективі.
Пріоритетними завданнями атестації є комплексна оцінка відповідності
рівня якості праці та потенціалу особистості відносно вимог виконуваної
діяльності, що проводиться задля прийняття на її основі правильного кадрового
рішення стосовно заохочення (покарання), навчання або переміщення
працівника в рамках органу публічного управління з врахуванням парадигми
державотворчого патріотизму нації.
Практика доводить, що відповідно до мети атестації персоналу органу
публічного управління вирізняють такі основні її складові:
– оцінку праці;
– оцінку персоналу.
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Доцільно також підкреслити, що необхідно дуже уважно поставитися до
атестації не просто як до формальності та без суб‘єктивізму (адже проведення
атестації вимагає витрат часу, а заразом матеріальних ресурсів). Виходячи з
означеного проведення лише формальної атестації, яка не передбачає чітко
визначених цілей, та коли в її результаті немає ніяких конкретних дій, здатних
підвищити ефективність праці окремих працівників і організації в цілому,
призводить до марного витрачання ресурсів органу публічного управління та не
сприяє активізації державотворчого патріотизму нації.
Зокрема, до причин формалізму та суб‘єктивізму атестації персоналу
органу публічного управління можна віднести відсутність точних критеріїв
оцінювання праці, недостатня теоретична розробка проблеми атестації стосовно
певних умов організації, упущення в інформаційному, а також нормативноправовому забезпеченні атестації. Процес вдосконалення атестаційної системи
передбачає послаблення суб‘єктивності оцінки та посилення автоматизації
систем атестації персоналу цих організаційних структур.
Аналіз

практики

проведення

атестацій

показує,

що

система

автоматизованої атестації відрізняється від традиційних методик атестації
наступними рисами:
– інформація стосовно ділових якостей працівників, що підлягають
атестації, подається друкованою у вигляді атестаційного листа (містить не лише
об‘єктивні дані, але й характеристику працівника) зрозумілим для всіх текстом,
написаним розмовною мовою;
– експерти вибирають із словника ділових характеристик потрібні фрази,
які дозволяють інтегрально охарактеризувати ділові якості працівника органу
публічного управління.
Загалом, проведення атестації є необхідним процесом в системі органу
публічного управління, оскільки є позитивним явищем і для організації, і для
персоналу. Дієве її проведення покращує роботу персоналу, відлагоджує
контроль над її виконанням, обумовлює зростання продуктивності праці,
підвищення ефективності функціонування такого органу загалом. Періодична
атестація працівників контролюватиме їх, а у випадку позитивної рекомендації
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атестаційної комісії, сприятиме просуванню в кар‘єрі, що передбачає вищу
посаду, більшу заробітну плату, покращення професійних і кваліфікаційних
знань та вмінь, а значить впливатиме й на активізацію державотворчого
патріотизму нації в конкретній організаційній структурі.
Також прийнято, що атестація персоналу в органі публічного управління
може проводитися наступними методами:
– методом стандартних оцінок (керівником заповнюється спеціально
розроблена форма, зважаючи на оцінки окремих аспектів роботи працівника
протягом атестаційного періоду відповідно до стандартної форми);
–

методом

порівнянь

(відбувається

ранжування

працівників

за

результатами роботи впродовж атестаційного періоду);
– методом управління шляхом постановки завдань (визначення ключових
завдань на визначений період спільно керівника і працівника).
Підкреслимо також, що кожен із цих методів має ряд певних недоліків та
переваг в системі атестації персоналу органу публічного управління. Зокрема,
безпосередньо

метод

стандартних

оцінок

характеризується

простотою,

невеликими витратами й незначними затратами часу на його реалізацію, але,
разом з тим має наступні недоліки: висока ступінь суб‘єктивності та
односторонньої оцінки та недостатнє врахування особливостей фахової
діяльності персоналу. Метод порівнянь є простим для застосування, але його
результати надто приблизні, щоб використовувати їх в роботі з персоналом.
Метод управління шляхом постановки завдань є простим, економним,
об‘єктивним та з високим ступенем мотивації, проте оцінюється лише ступінь
виконання працівником ключових завдань, а не всіх аспектів його роботи, вже
не кажучи за його проявність у державотворчому патріотизмі нації.
Загалом, аналіз практики проведення атестацій у різних департаментах
Львівської обласної державної адміністрації показує, що добре продуманий,
цілеспрямований та чітко проведений процес атестації дозволяє:
– виявити проблеми в управлінні персоналом серед окремих підрозділів;
– визначити проблеми в існуючій організаційній структурі;
– виявити проблемні аспекти взаємодії підрозділів;
198

– сформувати кадровий резерв;
– запланувати навчання на весь наступний період;
– переглянути рівень заробітної плати працівників та прийняти рішення
стосовно нарахування премій та бонусів;
– сформувати план із підбору і ротації персоналу;
– визначити бюджет витрат на персонал в наступний період (економія
бюджетних коштів).
Обєктивно, що значення атестації працівників органу публічного
управління суттєво підвищуються у випадку, коли в суспільстві посилюється
загальний контроль стосовно дотримання прав людини, соціальних гарантій у
сфері трудових відносин, та, навпаки, зменшується при послаблення соціальних
гарантій у сфері трудових відносин, порушень трудового законодавства,
впливаючи на можливості активізації державотворчого патріотизму нації. Не
слід нехтувати й тим, що атестація в органі публічного управління стає
передумовою для змін у системі мотивації праці. Оскільки, об‘єктивна оцінка
підлеглого керівником може бути моральним стимулом для вдосконалення,
збагачення знань, умінь і навичок та підвищувати зацікавленість в працівника
до досягнення високих кінцевих результатів праці, а значить у переведенні його
потенційних можливостей домінант державотворчого патріотизму нації в
реальну віддачу на благо суспільства.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ НАДАННЯ ЯКІСНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Сьогодні в умовах реформування системи місцевого самоврядування в
Україні особливого значення набуває питання створення зручних і доступних
для населення адміністративних послуг. Дана задача має вирішуватись
органами місцевого самоврядування, адже основне призначення публічної
адміністрації – надання послуг, і саме за якістю даних послуг кожен
громадянин оцінює компетентність, доброзичливість влади, формує свою
довіру до неї.
Адміністративні послуги були предметом наукових досліджень таких
вітчизняних науковців-правників, як В. Авер‘янов, К. Афанасьєв, Е. Демський,
І. Коліушко, К. Ніколаєнко, Г. Писаренко, В. Тимощук та інші. Вагомий внесок
у вивчення й дослідження надання адміністративних послуг зробили вітчизняні
дослідники в галузі науки державного упраління: Н. Васильєва, О.
Оболенський, А. Ліпенцев, В. Телицька, Н. Шамрай та інші.
Процес запровадження інституту адміністративних послуг в Україні
розпочався

разом

із

затвердженням

Президентом

України

Концепції

адміністративної реформи 22 липня 1998 року. Дана реформа мала на меті
формування близької до потреб і запитів населення системи державного
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управління, яка б визначила своїм головним пріоритетом служіння народові та
його національним інтересам. Виконання завдань Концепції передбачало
прийняття законів, постанов та розпоряджень, спрямованих на покращення
умов

для

отримання

адміністративних

послуг

лише

суб‘єктами

господарювання. Усе це стало передумовами для створення ЦНАПів
населенню.
Закон України «Про адміністративні послуги» було прийнято 6 вересня
2012 року. Даний документ визначає правові засади реалізації прав, свобод і
законних

інтересів

фізичних

та

юридичних

осіб

у

сфері

надання

адміністративних послуг та направлений на запобігання проявам корупції.
За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі після
прийняття Закону з 2012 року різко збільшилося кількість центрів надання
адміністративних послуг (графік 1). Станом на 1 липня 2017 року в Україні
створено 713 ЦНАПів.

Графік 1. Показники утворення ЦНАПів в Україні
Джерело: розроблено автором за [1]
Сьогодні одним з пріоритетних напрямів реформування системи надання
послуг в Україні є їх децентралізація, наближення до громадян та бізнесу, а
також подальша розбудова мережі ЦНАПів. Такі дії мають на меті
забезпечення прозорості, відкритості, зростання довіри громадськості до
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місцевих органів влади, толерантності у відносинах громадян і посадовців,
покращення якості та своєчасності надання адміністративних послуг.
Децентралізація

надання

адміністративних

послуг

передбачає

оптимальний перелік послуг, які затверджуються рішенням територіальної
громади та залежать від її інституційної спроможності. Цілком очевидно, що
ЦНАПи, які знаходяться в громадах на базі середніх і великих міст повинні
надавати максимальний спектр послуг. Серед базових адміністративних послуг
виділяють послуги з реєстрації актів цивільного стану, місця проживання і
видачі

(обміну)

паспортних

документів,

нерухомості,

суб‘єктів

господарювання, транспортних засобів та видачі (обміну) посвідчень водія
тощо. Важливим є також те, що у багатьох ЦНАПах забезпечено доступ до
додаткових супутніх послуг. Це спричинює практичну реалізацію одного з
принципів надання адміністративних послуг, а саме їх територіальну
доступність та зручність (зосередження усіх виконавчих органів в одному
приміщенні певної громади).
Ефективне та прозоре державне регулювання у сфері надання
адміністративних послуг є запорукою створення сервісної держави. Варто
зазначити, що у всіх демократичних країнах базові адміністративні послуги
надаються органами місцевого самоврядування або віддані на аутсорсинг.
Одним з аспектів покращення системи надання адміністративних послуг стала
реформа, яка стосується децентралізації та демонополізації повноважень у
сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та бізнесу. Завдяки цьому
значно зросла кількість наданих ЦНАПами послуг. Завдяки впровадженню
Міністерством юстиції даної реформи, вдалося зруйнувати монополію, яка була
основою

корупції.

Реформа

посприяла

покрашенню

доступності

та

розширенню точок реєстрації майна та бізнесу, адже сьогодні реєстраційні
сервіси надають і місцеві органи влади, і нотаріуси, і акредитовані суб‘єкти [2].
В

сучасних

умовах

особливе

значення

має

впровадження

принципу

екстериторіальності, завдяки якому органи місцевої влади можуть також
надавати послуги громадянам сусідніх районів та отримувати за це кошти.
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З метою зменшення корупційних проявів у владі, зокрема у ЦНАПах,
правоохоронними органами здійснюється зовнішній контроль за порядком
надання адміністративних послуг посадовими особами центрів. Внутрішній
контроль здійснюють голови районних державних адміністрацій та обласних
державних адміністрацій. Для оцінки діяльності ЦНАПів органами виконавчої
влади проводиться анкетування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадян.
Отже, за умов

розширення функцій

та повноважень місцевого

самоврядування вкрай важливим є питання налагодження механізму надання
адміністративних послуг. Важливою часткою проведення реформ є вирішення
кадрового

питання,

комплектування

органів

місцевого

самоврядування

кваліфікованими спеціалістами, які мають потенціал для оперативного
вирішення проблем, що перед постають ними. Вагому роль також має
відігравати співробітництво між територіальними громадами, що може
представляти собою дієвий засіб розвитку на локальному рівні, впровадження в
життя політики побудови демократичної держави із розвиненим місцевим
самоврядуванням, а також сприятиме процесу обміну ефективними практиками
надання адміністративних послуг. Що стосується рівня децентралізації влади в
державі, то він має відповідати балансу між самостійністю самоврядних органів
у вирішенні проблем місцевого значення та їх реальної відповідальності за
результати своєї діяльності.
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ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В
ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
Становлення і розвиток форм діяльності територіальних громад в Україні
дуже актуальні проблеми у становленні та функціонуванні самого інституту
публічного управління, тому що ці форми засновані на виявленні громадянської
ініціативи місцевих громад, зростанні соціальної активності кожного жителя,
залученні населення в самоврядний процес.
Складовим елементом політико-правової суб‘єктності територіальної
громади є спільні дії, спрямовані на реалізацію інтересів громади. Ключовими
фoрмами діяльності територiальних громад в публічному управлiннi є форми їх
прямого

волевиявлення,

які

спрямовані

на

здійснення

безпосередньо

територіальними громадами самоврядування на території України.
Форми участі громади у процесі прийняття рішень у публічному
управлінні можна поділити на п‘ять груп:
- інформування та вплив (органи публічного управління інформують
громадян в односторонньому порядку);
-

консультування

(органи

публічного

управління

спілкуються

з

громадянами, аби дізнатись їх думку у вирішенні певних питань);
- дорадче залучення (безпосередня участь громадян у процесі прийняття
політичних рішень, після чого громадяни дають свою оцінку щодо ухвалення
або відхилення певного рішення);
- стимульована участь (органи влади залишають за громадянами право
прийняти остаточне рішення);
- добровільна участь громадян (громадяни активно залучені до процесу
прийняття публічних рішень, а їх позиція є обов‘язковою до врахування,
оскільки

відповідальність

лежатиме

на

обох

діяльності – громади та органах влади) [1, c. 27].
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суб‘єктах

управлінської

Однак перелічені форми безпосередньої участі громади у публічному
управлінні мають різний характер і зміст. За видами їх можна класифікувати
як:

легальна, добровільна, спонтанна, мобілізаційна, форми підтримки та

протесту.

До

політичних

форм

можна

віднести:

масові,

групові

та

індивідуальні. Масові - це участь у виборах, мітингах, політичних компаніях, у
діяльності громадських об‘єднань. Групові та індивідуальні – звернення
громадян до органів публічного управління, переговори, лобіювання.
Основною формою участі територіальної громади є вибори голів і
місцевих рад. Інститут виборів можна визначити як участь жителів у здійсненні
публічного управління, як безпосереднє волевиявлення питань життя поселення
при формуванні представницького органу громади та обранні її голови, як
вибору громадою із свого середовища шляхом голосування представників для
виконання функцій щодо здійснення компетенції місцевого самоврядування
відповідно до волі й інтересів жителів, виражених на виборах.
Місцеві вибори – це вибір мешканців поселення. Місцеві вибори є
вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною
системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які
поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно
об‘єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до
Закону України «Про добровільне об‘єднання територіальних громад»
об‘єднаної сільської, селищної територіальної громади (далі – територія
об‘єднаної сільської, селищної територіальної громади) [4].
Ефективною формою безпосередньої участі територіальної громади в
публічному управлінні є референдум. Всеукраїнський референдум є однією з
форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади
безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні)
громадянами України (далі – громадяни) рішень з питань загальнодержавного
значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому Законом [3].
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Зміцнення та розвиток системи публічного управління буде збільшувати
кількість різних форм безпосередньої участі територіальної громади в
управлінні: громадські експертизи, круглі столи, громадські ради, електронна
демократія тощо [5, c. 26-40].
Яскравим прикладом форм безпосередньої участі територіальної громади
в публічному правлінні є зарубіжний досвід. У Німеччині, заслуговують на
увагу наступні форми:
- громадські ініціативи, коли громадяни об‘єднуються задля вирішення
питань повсякденного життя місцевості (петиції);
- громадські законодавчі ініціативи, як право населення винести питання
на громадське обговорення.
Статус рішень, які приймаються населенням через зазначені форми є
обов‘язковим для реагування спеціалізованими структурами, створеними при
органах державної влади. Таким чином, проведена у Німеччині реформа, яка
направлена на посилення форм прямої дії населення, сприяла відкритості
комунальної системи країни і зростанню рівня зацікавленості громадян в
особистій участі прийняття рішень у публічному управлінні.
У США набули розвитку різноманітні форми прямої участі населення у
місцевій політиці:
- створення громадських рад (комітетів) і спеціалізованих комісій, в
основу діяльності яких

закладено добровільний

принцип. Пропозиції,

розглянуті й прийняті на рівні рад і комісій, є обов‘язковими для розгляду
міської ради;
- практика волонтерської діяльності;
- ініціювання форумів для обговорення стратегічних планів розвитку
міст.
Особливої уваги заслуговує досвід функціонування такої форми, як
наглядові ради, що складаються із рядових членів територіальних громад.
Головне завдання наглядових рад є громадська діяльність і допомога владі під
час надзвичайних криз [2].
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Таким чином, на кожному рівні публічного управління має бути створена
цілісна система інститутів самоврядування, безпосередньої участі громадян в
управлінні. Тільки в такому випадку наша держава буде наближатися до
світових стандартів публічного управління, де головним суб‘єктом влади є самі
люди, а не органи та посадові особи.
Список використаної літератури:
1. Гончарук Н. Т. Взаємодія органів державної влади та органів
місцевого самоврядування: правові та функціональні аспекти / Н. Т. Гончарук,
Л. Л. Прокопенко // Публічне упр.: теорія та практика: зб. наук. праць асоціації
д-рів наук з держ. упр., 2011 р. – С. 27.
2. Грицяк І. А. Форми державного устрою: зарубіжний досвід та
перспективи України. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
3. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 10.11.2015.
[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5475-17.
4. Про місцеві вибори: Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII.
[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59519.
5. Чебаченко О. Взаємодія громадянського суспільства та влади на
місцевому рівні / Олена Чебаченко, Денис Ковриженко // Часопис Парламент. –
2008. – С. 26-40.
Козачук О.В, Баськова Ю.С. – студенти групи УФФ-21с
Науковий керівник: доцент кафедри економіки
та менеджменту, к.е.н., доц. Капленко Г.В.
РОЛЬ КЕРІВНИКА ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Місцеве

самоврядування – це

законодавчо

забезпечене

право

територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення.
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Конституція і законодавство України визначає, що самоврядування в
нашій країні здійснюється на принципах народовладдя, законності, гласності,
колегіальності, поєднання державних і місцевих інтересів, виборності тощо.
Територіальна громада – первинний суб‘єкт місцевого самоврядування.
Це жителі, об‘єднані постійним проживанням у межах села, селища,
міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або
добровільне

об‘єднання

жителів

кількох

сіл,

що

мають

єдиний

адміністративний центр.
До органів місцевого самоврядування Конституція України відносить:
– сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи – виконавчі
комітети, районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ та міст;
– будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації
населення, що наділені частиною компетенції, майна та фінансів даної ради.
На сьогодні багато уваги приділяється питанням становлення та розвитку
місцевого самоврядування як демократичної та раціональної моделі управління
на місцях. Значна роль у забезпеченні реалізації завдань та функцій місцевого
самоврядування належить службовцям, що їх виконують.
Miсцеве самоврядування багатогранне та комплексне політико-правове
явище. Аналіз Конституції України дає змогу зробити висновок, що місцеве
самоврядування виступає самостійною засадою конституційного ладу України і
є специфічною формою народовладдя. Згідно зі ст. 5 Конституції України
народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи
місцевого самоврядування. 3 даного конституційного положення органи
місцевого прямо випливає, що самоврядування, як його посадові особи, не
входять до єдиного державного механізму. Поняття "посадова особа місцевого
самоврядування" у чинному законодавстві визначається як "особа, яка працює в
органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо
здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і
отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету".
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Посадова особа – сільський, селищний, міський голова, який обирається
територіальною громадою строком на п‘ять років, як головна посадова особа
територіальної громади, очолює виконавчі органи відповідної ради та веде її
засідання, представляє інтереси своєї територіальної громади перед органами
державної влади, юридичними особами різних форм власності.
У

ст.

20

Закону

України

«Про

службу

в

органах

місцевого

самоврядування» передбачено відповідальність посадової особи місцевого
самоврядування:
незаконними

«матеріальна

рішеннями

шкода,

сільських,

завдана

територіальній

селищних,

міських

громаді

голів...

їхніх

заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів
виконавчих органів місцевого самоврядування, діями чи бездіяльністю
посадових осіб місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх
повноважень, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету в порядку,
встановленому законом».
Тобто, якщо міський голова, староста села чи хтось із його підлеглих
своїми непрофесійними чи гірше того – злочинними діями завдасть
територіальній

громаді

матеріальних

збитків,

їхнє

відшкодування

здійснюватиметься не з його кишені, а за рахунок місцевого бюджету, а ще
точніш, за рахунок платників податків. Щоправда, у цій же статті закону
передбачено право зворотньої вимоги (регресу), з якою до винної особи може
звернутися міський голова чи староста села, а до голови з такою вимогою може
звернутися відповідна рада.
Регіональні підходи до управління економічними процесами стають все
більш актуальними та все частіше піднімаються для обговорення і науковцями і
представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.
Завдання створення дійових механізмів територіальних систем управління
повинні

вирішити

проблеми

збалансованості

інтересів

державної

та

регіональної економічної політики та забезпечити відповідне регулювання
економічного

розвитку.

Основним

завданням

регіональної

економічної

політики є вироблення та реалізація раціональної моделі регіонального
розвитку. Оптимальний процес управління повинен забезпечувати постійно
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зростаючий життєвий рівень населення на основі ефективного використання
місцевих ресурсів.
Процес управління соціально-економічним розвитком регіону – це
особливий вид діяльності, який здійснюється центральними органами влади,
місцевими державними органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.
Регіональні органи державної виконавчої влади здійснюють: формування
та виконання місцевих бюджетів; управління об‘єктами комунальної власності;
створення умов для розвитку підприємництва ;
Місцеві органи влади відіграють три ключові ролі в економічному
розвитку регіону.


Перша полягає в забезпеченні керівної ініціативи при формуванні

регіональної економічної політики, вироблення стратегії розвитку регіону. В
цій ролі здійснюють аналіз існуючого стану розвитку економіки регіону,
визначають ключові впливи та формують уяву про майбутні економічні
перспективи регіону.


Друга – в адмініструванні розроблених конкретних програм та

проектів розвитку регіону, виробленні конкретних заходів для досягнення
поставлених

цілей,

контролі

реалізації

цих

заходів

для

отримання

запланованого результату.


Третя – в створенні сприятливого середовища для мобілізації всіх

ресурсів економічного розвитку та найбільш ефективного їх використання.
Органи місцевої влади є основними ініціаторами програм економічного
розвитку шляхом залучення

загальнодержавних

та

місцевих фінансів,

застосування регулятивної функції і на цій основі досягнення економічного
розвитку регіону. Вирішальне значення місцевий уряд має, відповідаючи за:
розвиток фізичної інфраструктури в регіоні; створення сприятливого клімату
для розвитку підприємництва, виявлення всіх складових, що стимулюють
формування, розвиток та розширення підприємств різних за розміром та за
формою власності, усунення причин, що заважають розвитку бізнесу;
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ефективне використання комунальної власності та раціональне використання
коштів місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування;
Сьогодні, в умовах, коли органи місцевого самоврядування ОТГ мають
значні повноваження та відповідні ресурси, їх вплив на місцевий економічний
та соціальний розвиток суттєво зростає.
Щоб повноваження дійсно конвертувались у місцевий розвиток, потрібна
не тільки активна позиція місцевої ради та голови громади, потрібна активна
позиція і мешканців самої громади. Адже у будь-якому випадку економічне
зростання забезпечує бізнес, а влада лише створює умови для появи нових та
розвитку існуючих бізнесів або принаймні не заважає цьому. Хоча ми не
можемо говорити, що влада може самоусунутись від цього процесу. Адже ми
розуміємо, що у громаді має розвиватись лише той бізнес, який приносить їй
процвітання, а не проблеми, той, що відповідає поняттю «розумної
спеціалізації», а громада розуміє потрібність саме такого бізнесу на своїй
території.
От тут проявляється основна ідея планування економічного розвитку у
громаді: місцева влада організовує процес і залучає до нього максимальну
кількість місцевих активних людей – підприємців, активістів, науковців,
краєзнавців, усіх, кому не байдуже майбутнє громади.
Головною роллю керівника певного органу місцевого самоврядування є
запровадження ним загального алгоритму планування місцевого розвитку.
Загалом він виглядає досить універсальним і складається з кількох
обов‘язкових елементів.
По-перше, має бути загальне розуміння того, що громада потребує
розвитку і для цього необхідно здійснити стратегічне планування. Це питання
обговорюється на відповідних комісіях ради, або й на пленарному засіданні, і
дається доручення виконавчому комітету здійснити таку роботу. Далі голова
видає розпорядження чи виконком приймає відповідне рішення про створення
робочої групи з підготовки стратегії чи стратегічного плану розвитку громади
та шукає незалежного консультанта для допомоги у такій роботі. Дуже
важливо, щоб у процесі розробки стратегії брали участь різні професійні,
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соціальні

групи

із

мешканців

громади,

а

ця

робота

модерувалась

консультантом, який має гарний досвід з розробки стратегій. По-друге, це
вивчення ситуації у громаді, а саме її можливості станом на початок
планування. Для цього потрібно здійснити комплексний аналіз території,
демографічного потенціалу, місцевої економіки, проаналізувати тенденції змін
демографії населення, зміни структури місцевої економіки, які відбулися
протягом останніх 5-10 років.
Отже, узагальнюючи, можна сказати, що керівник певного органу
місцевого самоврядування робить досить вагомий внесок у соціальноекономічний розвиток громади. Для ефективного виконання цієї ролі він має
бути і політиком, і господарником, а ще – фінансистом, дипломатом, педагогом,
психологом, коли потрібно

–

артистом, і

звичайно

ж управлінцем-

адміністратором або менеджером. Тому міський (сільський) голова змушений
самостійно підвищувати свій професійний та освітній рівень, постійно
слідкувати за новинами і поточним законодавством, вивчати досвід своїх колег
(зокрема і зарубіжний) і, само собою, вміти усе це застосовувати на практиці,
враховуючи потреби і пропозиції громадян.
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УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД
Дослідження актуального питання , як територіальні громади можуть у
важких кризових умовах робити акцент на розвитку та пристосовуватись до
змін і труднощів навколишнього господарського середовища. Розглянуто
стратегію розвитку територіальних громад, фінансування ,планування,та
вирішення питань пов‘язаних з місцевим самоврядуванням та децентралізацією
влади.
Закон України «Про добровільне об‘єднання територіальних громад»
передбачає суттєву перебудову місцевого самоврядування [2]. Метою реформи
є забезпечення громадам можливість самим, за рахунок власних ресурсів,
підтримувати життєдіяльність та спроможність своїх територій і, передусім,
висоякісні послуги своїм жителям. Насамперед необхідно визначити чи
можливо це зробити в умовах, які склались в сучасних умовах на території
України. Адже на теренах нашої держави існує багато, як великих міст так і
селищ та навіть смт. Водночас набувають актуальності такі питання:
можливість економічного успіху у розвитку об‘єднаних територіальних громад
(далі – ОТГ) при приєднанні маленьких селищ без розвинутої інфраструктури
та приєднання збиткових територій.
Місцевий

економічний

розвиток

неможливий

без

спільного

функціонування громад. Він пов‘язаний з проектами, діями та програмами,
здійснення яких дозволяє громаді підвищити конкурентоспроможність та
покращити

економіку

свого

середовища.

економічного розвитку формується на основі

Сучасна

модель

місцевого

багажу знань та інтелекту і

пов‘язує тріаду понять «глобалізація - інновація – конкурентоздатність
території». Такий підхід зумовлений високими темпами розвитку окремих країн
і високою концентрацією капіталу на певних територіях. Висока мобільність
капіталу та ринкове прагнення економіки до рівноваги спричиняють перетік
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капіталу від одних територій, міст, країн до інших, які є більш сприятливі і
більш готові до зовнішніх інвестицій. На сучасному етапі розвитку світової
економіки це стосується всіх країн з ринковою економікою. Проте, в кожній
країні є різне впровадження цих процесів та сприйняття, що і визначає рівень
розвитку їх економіки [1]. Економіка майже завжди є найважливішою,
ключовою ознакою всіх стратегічних рішень, однак місцевий розвиток є чимось
важливішим, ніж місцевий економічний розвиток.
В Україні розпочалася одна з найважливіших реформ, яка стосується
зміни

адміністративно-територіального

устрою,

формування

ресурсів,

повноважень, та відповідальності місцевих громад за власний розвиток. За
Європейською

хартією

місцевого

самоврядування,

яка

є

частиною

законодавства України, місцеве самоврядування – це «…право і спроможність
органів місцевого самоврядування … здійснювати управління вагомою часткою
суспільних справ… в інтересах місцевого населення». На сьогодні переважна
більшість територіальних громад України має право вирішувати питання
місцевого значення, але ще неспроможна їх виконувати через обмеженість
власних коштів та неоднозначність повноважень.
Партнерство у процесі розробки планів є дуже суттєвим і необхідним для
сталості, особливо у змінному середовищі. Таким чином, до участі у цьому
процесі запрошуються всі сторони,які є зацікавленими – представники
громадських організацій, асоціацій,органів влади, бізнес-спільнот, підприємці,
активні представники громади тощо. У процесі розбудови стратегії має
досягатись рівновага між бізнесом, громадою та владою щодо майбутніх
сподівань громади [2]. Найбільша відповідальність при цьому покладена на
керівників органів влади [4; 5]. Важливо стимулювати всіх учасників сторін,
відчути причетність до процесу, зрозуміти позиції влади, бізнесу та громади.
Це посприяє розбудові партнерства та взаєморозумінню у громаді, повної
підтримки та інвестуванні до програм та проектів.
Нині значна кількість громад – явище тимчасове. Щоб досягти кращого
результату, треба об‘єднюватися. Громади, які об‘єднали більшу кількість
територій з більшою кількістю людей, мають набагато більший бюджет, ніж ті
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громади, які працюють поодинці, - адже в об‘єднаній громаді залишається 60 %
податку з фізичних осіб [3]. Громади, які нараховують від трьох до семи тисяч
жителів, можуть утримувати заклади соціальної сфери, але власного потенціалу
для розвитку територій, на жаль, не матимуть.
Стратегія розвитку територіальної громади має бути розроблена таким
чином, щоб об‘єднувати економічні, соціальні та екологічні завдання. Але
виникають такі випадки, коли таке поєднання є ускладненим, але потрібно
намагатись досягти певних компромісів. Потрібно включити до стратегії такі
головні напрямки, реалізація яких дасть змогу вирішити економічні, соціальні
та екологічні питання та гармонізувати розвиток території. По об‘єднанню у
територіальних громад з‘являться власні кошти на будівництво доріг,
реконструкції, та відновлення інфраструктури. Адже головною метою
об‘єднання є покращення якості життя на усій території.
У Європі є престижно жити в сільській місцевості, де краща екологічна
ситуація, де людина стає частиною природи. А яка ситуація у наших селах?
Багнюка під ногами, проблеми з електроенергією, перебої з постачання води та
газу. Об‘єднані територіальні громади із перших днів активно долучилися до
розбудови сільської інфраструктури. Щодо відновлення аграрних потужностей
то на них лежить велика перспектива: місто отримає дешевшу продукцію для
бюджетних закладів, села - нові робочі місця, а в бюджеті збільшаться
надходження від податку з фізичних осіб. Всі стратегічні рішення, які
стосуються

різних

сфер

діяльності

(стратегія

сталого

розвитку,

енергозбереження, залучення інвестицій, стратегія водопостачання тощо), та
відповідні їм плани дій повинні бути викладені у ієрархію пріоритетів і мати
певний рівень підпорядкування.
Отже, підводячи підсумки, необхідно зазначити, що стратегія має бути
повністю наближена до бюджетного процесу, яка забезпечить відповідність до
запланованих заходів, спрямованих на досягнення цілей, наявним фінансовим
ресурсам та не дозволить їм перетворитися на «пусті побажання». Ефективна
стратегія вимагає індивідуального підходу, яка ставить потреби людей у центр
уваги і забезпечує покращення становища для громади. Успіх розвитку громади
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полягає у: наполегливій праці кожного з спеціаліста, фахівців різних сфер
діяльності; стратегічному

плануванні бюджету ОТГ та у розумному

використанні коштів за пріоритетними напрямами і задачами ОТГ.
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ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ПУБЛІЧНОМУ
УПРАВЛІННІ
Органи державної влади перебувають на сьогодні перед викликом
сформувати такі орієнтири розвитку, які відповідали б вимогам громадян і
продовжували б тенденцію удосконалення системи державного управління
через адаптацію форм і методів роботи як органів державної влади, так і
окремих державних службовців до потреб громадян і самих чиновників.
Зазначені тенденції свідчать про необхідність формування відповідної
корпоративної культури, яка дозволить забезпечити єдність дій шляхом
розуміння

усіма

державними

службовцями

своїх

соціальних

ролей,

усвідомлення та прийняття ними спільних цінностей і норм.
Проблемам формування, оцінювання та розвитку корпоративної культури
значної уваги приділено у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, таких
як T. Діл, A. Кеннеді, Р. Геллегер, Б. Карлоф, К. Камерон, Р. Куінн, Г.
Хофштеде, В. Спивак, А. Воронкова, І. Тивончук, М. Баб‘як, Е. Коренєв, І.
Мажура, О. Кузьмін та ін. Теоретичні основи організаційної культури в
публічному управлінні висвітлено у працях таких дослідників, як Г. Атаманчук,
В. Веснін, О. Віханський, К. Камерон, Р. Куїнн, В. Лапідус, М. Магура, В.
Маслов, А. Наумов, Ю. Палєха, Т. Соломанідіна, А. Співак, Е. Шеїн, Г. Хаєт, Г.
Хофштеде та ін.
Нова парадигма публічного управління, що базується на передовому
досвіді менеджменту і передбачає орієнтацію на клієнта-громадянина,
підвищення якості надання публічних послуг, роботу в умовах конкурентного
середовища, передбачає застосування ідеології корпоративізму. Запровадження
концепції належного врядування (good governance) дає розуміння того, що
суспільство спроможне себе зорганізувати на засадах горизонтальних зв‘язків,
що виключають використання механізмів примусу і прямого тиску, а суспільні
інститути, бізнес і громадськість усвідомлюють свої права, інтереси, прагнуть
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гарантій рівності та соціальної й економічної справедливості. Усе це зумовлює
втілення не лише нових підходів до управління, а й нової організаційної
культури. Особливого значення це набуває на регіональному рівні, де публічне
управління безпосередньо стикається з вимогами громадян [1].
Відповідно до нової парадигми управління, організаційні відносини з
клієнтом стають центральним моментом у діяльності установи. Загальними
напрямами

―нової

парадигми

публічного

управління‖,

які

сприяють

утвердженню нового публічного менеджменту як домінуючої матриці
мислення службовців-управлінців, є: 1) наявність горизонтальних зв‘язків між
службовцями,

які

представляють

різні

структурні

підрозділи

одного

державного органу та різні державні органи; 2) надання службовцям
можливості виявляти ініціативу на робочому місці; 3) акцент на клієнторієнтованість

діяльності

публічних

органів

та

службової

діяльності

службовців (надання послуг); 4) відкритість і прозорість публічної служби; 5)
відкритість публічної служби для входу з інших секторів економіки (створення
єдиного ринку праці); 6) нові способи оплати службової діяльності на основі
оцінки її ефективності та результативності.
Загалом,

ця

взаємовідносин
ієрархічних,

між

концепція

принципово

державними

підпорядкованих,

та

відносин

по-іншому

недержавними
до

системи

розкриває

суть

інститутами:

від

співробітництва,

урядування, заснованого на горизонтальних зв‘язках, рівноправних статусах,
мережевих структурах, що виключають використання механізмів примусу і
прямого тиску [2].
Метою формування нової корпоративної культури є розвиток у
державних службовців розуміння ідеології відповідного органу влади, в якому
вони проходять службу, систему цінностей, єдиних стандартів поведінки,
спілкування з колегами та службовцями інших органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
Корпоративна культура як сукупність основних професійно-етичних норм
орієнтована визначити для державного службовця:
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– моральні цінності, зобов‘язання та принципи служби в органах
місцевого самоврядування;
–

професійно-етичні

вимоги

до

службової,

позаслужбової

та

антикорупційної поведінки;
– формування єдності переконань і поглядів у сфері професійної етики та
службового етикету, орієнтованих на професійно-етичний еталон поведінки;
– регулювання професійно-етичних проблем взаємин працівників, що
виникають у процесі їх спільної діяльності;
– виховання високоморальної особистості працівника, яка відповідає
етичним нормам і принципам, загальнолюдській і професійній моралі;
– взаємодію з трудовими колективами, громадськими організаціями,
населенням, з урахуванням норм і принципів професійної та службової етики.
За

своїм

функціональним

призначенням

основні

положення

корпоративної культури:
– є методологічною основою формування професійної культури
державного службовця;
– орієнтують працівника в умовах конфліктів і етичної невизначеності та
інших обставин морального вибору;
– сприяють формуванню у працівника потреби дотримання професійноетичних норм поведінки;
– є засобом громадського контролю за моральною і професійною
поведінкою працівника.
Корпоративна культура – це сукупність норм, правил, звичаїв та
традицій, які підтримуються в органі державної влади і задають загальні
напрямки поведінки у всіх сферах діяльності державних службовців.
Одночасно корпоративну культуру визначають як специфічну, характерну для
певної організації систему зв‘язків, взаємодій і відносин, що здійснюються в
рамках конкретної діяльності, способу постановки і ведення справи.
На сьогодні корпоративна культура розглядається як головний механізм,
який забезпечує практичне підвищення ефективності роботи організації. Вона
важлива для будь-якої організації, оскільки може впливати на:
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– мотивацію співробітників;
– привабливість організації як роботодавця, що позначається на
плинності кадрів;
– моральність кожного співробітника, його ділову репутацію;
– продуктивність і ефективність трудової діяльності;
– якість роботи співробітників;
– характер особистісних і трудових відносин в організації;
– ставлення державних службовців до роботи;
– творчий потенціал службовців.
Формування корпоративної культури зазвичай здійснюється в процесі
професійної

адаптації

персоналу.

Механізм

формування

корпоративної

культури полягає у взаємному впливі її джерел. Взаємодіючи, вони обмежують
сферу реально можливих в цій установі способів реалізації особистих цінностей
і, тим самим, визначають їх домінування в колективі, зміст та ієрархію.
Ієрархічна система виділених таким чином цінностей породжує найбільш
адекватну, саме їй притаманну сукупність способів їх реалізації, які,
втілюючись у способах діяльності, формують внутрішньо групові норми та
моделі поведінки [3].
Формування корпоративної культури державних службовців базується на
визначенні

їх

моральних

цінностей

та

потреб,

створенні

умов

для

самореалізації їх інтелектуальної та духовної енергії та здійснюється шляхом
мотивації персоналу, удосконаленням кадрових процедур та розробки певного
стилю державного управління. Основними корпоративними цінностями є: 1)
згуртованість; 2) висока результативність виконання роботи; 3) чесність; 4)
справедливість; 5) дисциплінованість.
Доцільно зазначити, що корпоративна культура є важливим чинником,
що впливає на репутацію органу влади та стратегію розвитку його зв‘язків з
громадськістю [4]. Корпоративна культура і правила поведінки державних
службовців можуть бути узагальнені в і ―Кодекс етики та службової поведінки
державних службовців‖, який затверджуються керівником відповідного органу
влади. Кодекс становить систему загальних принципів професійної службової
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культури та основних правил службової поведінки, якими повинні керуватися
усі службовці незалежно від займаної ними посади.
Основними

принципами

корпоративної

культури

є:

високий

корпоративний дух співробітників та постійна робота з його зміцнення; пошана
та відсутність бар‘єрів при взаєминах керівництва і співробітників; заохочення
ініціативи і прагнення співробітників до самовдосконалення; дотримання
співробітниками етичних норм корпоративної поведінки; дотримання норм
ділової етики; формування і підтримка позитивного іміджу; формування і
розвиток корпоративного стилю; соціальна відповідальність.
Як можемо переконатись, корпоративна культура є інноваційним
інструментом

для

побудови

ефективного

державного

апарату,

який

визначається цілеспрямованими діями щодо впровадження основних завдань та
функцій держави шляхом сумлінного виконання державними службовцями
покладених на них службових повноважень.
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ЕТИЧНІ ВИМІРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Процеси демократизації українського суспільства та поява нових
соціальних викликів формують реальну потребу переосмислення ціннісних
характеристик системи державного управління, враховуючи пріоритетний
статус людини в соціумі.
Політична етика, етичні кодекси інституцій публічного управління, а
також основне призначення корпоративних етичних правил викликають
науковий інтерес як у зарубіжних, так і у вітчизняних дослідників. Зокрема,
проблематику професійної етики і моралі розглядали М. Вебер, Е. Дюркгейм, Т.
Парсонс та ін. Різноманітні підходи, які сьогодні активно використовують у
політичній етиці, етичні аспекти прийняття державних управлінських рішень
вивчали Н. Архипова, В. Борисов, Т. Василевська, С. Жараї, В. Куйбіда, Ю.
Петрунін, М. Рудакевич та ін. Подальші дослідження цієї проблематики
повинні зосереджуватись у площині зміни етики інституцій державного
управління відповідно до вимог змін адміністративно-територіальної реформи.
Ціннісна складова ефективності управління. Операційний підхід до
визначення ефективності управління і його етичної складової засновується на
оцінці ресурсів, що використовуються, витрат і результатів за конкретними
показниками. При цьому досить поширеною є концепція ―ЕЕР‖– економічність,
ефективність, результативність.
Спеціалісти виділяють близько 1 тис. індикаторів виконання на рівні
організацій, корпорацій і послуг. Такий підхід широко використовується
в організаційному аудиті. Крім того, існують різні процесуальні форми та
системи оцінки й управління якістю та досконалістю управління, забезпечення
його ефективності.
Етичність професійної діяльності це не стан, якого повинні досягнути
державні управлінці, а безперервний процес етичного самовдосконалення в
рамках професійної діяльності.
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Етичний аспект професійної діяльності безпосередньо пов‘язується з
процесами цілепокладання та базовими критеріями реалізації, забезпечення й
оцінювання ефективності й результативності управління.
Результатом забезпечення етичності діяльності організацій, включаючи
державні органи влади, є ―потрійна винагорода‖:
– індивідуальна винагорода полягає в задоволенні працею у колективі;
– винагорода організації полягає у зростанні її завдяки реальним
результатам діяльності організації на благо громадянина та суспільства;
– винагорода суспільства внаслідок зниження трансакційних витрат та у
формі якісних послуг, які задовольняють потреби громадян, утверджують
атмосферу довіри, співробітництва й прогресу. Чесність/цілісність означає
діяти правильно, навіть якщо ніхто цього не бачить, пише В.Коен. Але іноді це
важко зробити, особливо на державній службі, коли існує значний тиск для
отримання результату. Прийняття службовцем певної позиції або послідовне
наслідування ним точки зору, що не збігається з тією, що вимагає керівництво
чи домінуючий центр сили, може навіть призвести до втрати роботи. Але люди
хочуть слідувати за чесними лідерами. Саме тому справжній лідер ніколи не
повинен іти на компроміс із чесністю.
Ціннісно-суб’єктна
управління.

природа

вимірів

етичності

державного

Питання взаємозв‘язку аксіологічних, етично-моральних норм

управлінської діяльності й ефективності державного управління все більше
переходить із площини академічних дебатів у навчальних аудиторіях і
професійних публікаціях на шпальти газет, телевізійні екрани та площі міст
України і всього світу. Значення етики в суспільстві постійно зростає через
серйозні порушення як у державному, так і в приватному секторах, які
спонукають суспільство вимагати від лідерів ліпшого поводження. Криза
довіри до всіх структур і рівнів державної влади систематично підтверджується
результатами соціологічних досліджень і розвитком соціально-політичної
ситуації в Україні.

Неможливо сказати, що уряди і президенти країни раніше

не усвідомлювали критичності питання етичних стандартів та ефективності
державного і муніципального управління. Завдання їх підвищення було
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сформульоване у вихідній концепції адміністративної реформи, у низці
урядових постанов і президентських указів. Ефективність управління не є
виключно технічним поняттям.
Ефективність управління має значне ціннісне навантаження внаслідок
його глибинного зв‘язку з ціннісною й суб‘єкт-орієнтованою природою
управління. Ціннісно-орієнтований підхід у державному управлінні України
актуалізується також соціальним запитом на становлення нової організаційної
культури.
У контексті державотворення етичні схеми повинні бути представлені не
тільки на законодавчому рівні, а і в ―способі життя законів‖ та у повсякденній
професійній діяльності персоналу системи державного управління, яка бере на
себе роль агента соціальних змін.
Етичні виміри державного управління на інституційному рівні. У
рамках деталізованого, ціннісно орієнтованого дослідження етики державної
служби можливо використати широкий набір критеріїв, що зорієнтовані на
проголошені й широко визнані в сучасному професійному середовищі
нормативні цінності професійної державної служби демократичної держави,
зокрема цінності державного управління та етичні принципи, що представлені у
першому розділі.
У процесі вивчення етичності державного управління важливе визнання
можливості його спрямування на реалізацію інтересів різних суб‘єктів, акторів
соціоекономічного простору. На врахування цього аспекту управлінської
діяльності спирається концепція розмірностей (вимірів) етичності управління
Макса Вебера. При застосуванні цієї моделі до державного управління
виділяються такі виміри його етичності:
• довіра до суспільних інститутів, соціальних суб‘єктів та інституцій державного управління;
• вплив/влада цих інститутів;
• спрямованість діяльності відповідних інститутів (на реалізацію яких
саме і чиїх інтересів вона спрямована).
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Співвіднесення інтересів, на які спрямована діяльність різних соціальних
суб‘єктів, є основою уявлень про зміст мотивації та справедливість
використання влади дієвими силами соціально-економічного простору.
Характер інтересів, на задоволення яких зорієнтовані соціальні суб‘єкти,
також представляє спрямованість зусиль влади, розподілу та використання
суспільних ресурсів
Рівень довіри до суб‘єктів соціально-політичного й економічного життя
країни може розглядатися як індекс справедливості їх діяльності.
Етичні виміри в моделі ефективних управлінських практик. Стиль та
особливості державного управління як специфічної професійної діяльності
мають велике значення з погляду результатів, які досягаються чи не
досягаються, хоча можуть бути досягнуті
У результаті вивчення уявлень вітчизняних управлінців різного рівня про
ефективні способи, або практики муніципального управління було виявлено їх
факторну структуру, яка складається із 21 фактора або виміру, що
об‘єднуються у 5 більш загальних факторів.
Включення характеристик етичності до багатьох складових структури
ефективних управлінських практик свідчить про те, що етична поведінка не
протистоїть ефективності управлінської діяльності, вона не є якоюсь
додатковою характеристикою управління, а є обов‘язковою частиною
ефективного професійного управління. Це виявляється на рівні ідеалів, цілей,
очікувань, відносин і, особливо, на рівні дій стосовно інших, а також норм і
правил поведінки. Питання полягає лише в тому, наскільки управлінський
персонал країни усвідомлює морально-етичні стандарти демократичного,
правового і соціально орієнтованого управління як фактори, засоби й умови
ефективного виконання службових обов‘язків. Така позиція підкріплюється і
логікою розгляду ефективності професійної діяльності як продуктивності, яка
помножена на цінність (соціальну цінність), коли ефективність розуміється як
результативність оціненого результату.
Основні типи етичних вимірів ефективності державного управління.
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Усе сказане вище вказує на те, що підґрунтям етичності й відповідно
етичних вимірів ефективності державного управління є суб‘єктно-ціннісна
складова ефективності управлінської діяльності.
Крім наведених вище прикладів, як загальні етичні виміри ефективності
державного управління виділяють:
•

наслідування,

національних

інтересів

дотримання

системою

України,

державного

універсальних

(мега)

управління
цінностей,

функціонально-операційних цінностей демократичного врядування та кращих
практик ефективного управління;
• співвіднесення змісту/сенс у нормативних (присутніх у прийнятих
національних

законодавчих

актах)

і

реально

працюючих

цінностей

управлінської діяльності;
• наявність та характер функціонування організаційно-діяльнісних
компонентів, що визначають та забезпечують етичність управлінської
діяльності, зокрема складових етичної інфраструктури;
•

ступінь

виразності/наявності

етичних

складових

ефективних

управлінських практик у сучасному державному управлінні; рівень різниці в
оцінюванні етичності державного управління з боку основних дійових сил
соціально-економічного

простору

країни

і

представників

державного

управління.
Наведений перелік вимірів етичності державного управління відображає
складну, багатогранну природу їх зумовленості з боку багаторівневої системи
суспільних

цінностей,

цілей

державної

політики

і

функціональних

характеристик державного управління, очікувань різних соціальних груп
відносно

ефективності

й

результативності

державного

управління,

спроможності держави щодо забезпечення етичності поведінки персоналу
державної служби.
Прийнятність для державних службовців змісту цінностей державної
служби залежить від організаційної структури, контексту і соціальнополітичного режиму її функціонування, зокрема від змісту й характеру реально
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працюючої системи зворотного зв‘язку в системі державного управління. Саме
в рамках формування системи зворотного зв‘язку і застосовуються.
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ЕЛЕКТРОННІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ
МОДИФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Актуальність

адміністративних

електронних

послуг

зумовлена

зростанням ролі інформатизації та інформаційної політики в управлінні
суспільним розвитком в умовах формування інформаційного суспільства і
процесів, пов‘язаних з цим. Успішне запровадження ефективних інформаційнокомунікаційних інновацій в управлінську діяльність потребує формування
державної

політики,

спрямованої

на

забезпеченняформування

умов

виробництва, збереження, поширення і комплексного використання всіх видів
державних інформаційних ресурсів, вільного доступу до них з боку громадян і
організацій будь-якої форми власності, на підвищення ефективності діяльності
органів державної влади, управління та місцевого самоврядування[1]. Державна
політика має враховувати: інтереси юридичних і фізичних осіб, органів
державної влади, управління і місцевого самоврядування; можливості
міжнародного співробітництва у сфері інформаційних технологій; реальний
стан вітчизняної інформаційної індустрії в умовах ринкової економіки;
забезпечення сумісності, взаємодії та інтеграції інформаційних ресурсів
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незалежно від їхньої галузевої ознаки і форм власності на базі сучасних
інформаційних технологій, міжнародних стандартів, уніфікованих систем
класифікації та кодування інформації; забезпечення комплексного захисту
державних інформаційних ресурсів з використанням сучасних засобів і методів
захисту інформації від несанкціонованого доступу, пошкодження, спотворення,
руйнування та блокування
Сучасні інформаційні технології відіграють все більш важливу роль у
системі державного управління розвинених країн. Якщо до кінця 80-х рр.
минулого століття уряди цих країн використовували технології для задоволення
внутрішніх потреб та управлінських цілей, то стрімке поширення Інтернету та
глобальної мережі стало базисом для зміни пріоритетів з внутрішніх
управлінських потреб на зовнішні зв‘язки з громадськістю [2]. Інтернет
поступово

перетворився

в

економічно-ефективну

та

зорієнтовану

на

користувача платформу для службовців, які отримали можливість спілкуватися
безпосередньо з громадянами та розповсюджувати великі масиви інформації
серед громадськості. Це спричинило трансформацію державного управління в
напрямі його пристосування до вимог інформаційного суспільства та
інформаційної ери. На основі інформаційних технологій прискорюється процес
прийняття рішень та їх втілення, вивільняється частина робочого часу;
з‘являєтьсямеханізмефективного
проведення

державної

політики,

консультування
окреслюються

громадськості
нові

канали

щодо
надання

громадянам інформації та послуг; цей процес виявляється у зміні підходів до
механізмів управління, його переорієнтації та поступовій трансформації
базових принципів з акцентом на забезпечення широкої участі громадян в
обговоренні та прийнятті державних рішень.
Державні установи, що успішно впроваджують програму електронного
уряду, мають такі переваги: – відкритість і широке охоплення [3]. Державні
служби є відкритими, оскільки інтернет-послуги базуються на існуючих у
комп‘ютерних мережах стандартах і послуги доступні всім громадянам у будьякий час; – орієнтація на потреби споживачів. Державні установи, що прийняли
на озброєння інтернет-технології, найкраще фокусуються на потребах
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громадян. Використовуючи системи управління відносинами з громадянами
(Citizen Relationship Management systems) [4], організації можуть стежити за
проходженням інформації, спрямованої від громадян, і аналізувати її для
надання якісних, оперативних і персоналізованих послуг. Додаткові можливості
й двосторонній обмін інформацією залучають до використання інтернет-послуг
усе більшу кількість юридичних і фізичних осіб; – інтеграція послуг. Бізнеспроцеси державних установ в Інтернеті мають вигляд інтегрованої системи,
оскільки являють собою сукупність усіх державних установ і силових структур;
– партнерство між державою і приватним сектором. Багато державних установ
мають дефіцит досвідчених працівників, які можуть проводити експертизи та
керувати проектами з автоматизації державних установ. Для підвищення якості
послуг державні установи вступають у партнерство з приватним сектором для
швидкого й ефективного впровадження порталів державних служб. Електронне
урядування є не просто технологічнимрішенням, а концепцією здійснення
державного управління як елементу масштабного перетворення суспільства.
Зміна нормативно-правової бази, освітніх акцентів, принципів формування і
витрат бюджету, перерозподіл зон пріоритетної компетенції державних і
громадських

структур,

оновлення

та

розширення

ціннісних

парадигм

суспільства є підгрунтям для реінжинірингу державного управління, для
створення і функціонування електронного уряду. Також зміни 12 мають
торкнутися і виборчої системи, і принципів законодавчої діяльності, і схем
здійснення контролю та відповідальності всіх гілок влади перед громадянами,
їх об‘єднаннями і бізнесом. Але основою для перетворень у діяльності
державних і урядових структур є готовність громадян використати можливості
інформаційних технологій, оцінити їх переваги, знаходити нові застосування
безпосередньо для свого життя, бізнесу, громадської та наукової діяльності,
навчання тощо. Цей процес має ініціюватися спільно трьома секторами –
державним, громадським і бізнесовим. Зміни в зовнішньому середовищі та
внутрішніх характеристиках такої соціальної системи, як український народ
привели

до

постановки

політичних

цілей

та

завдань

нової

якості.

Напрацювання нової місії та стратегії органів влади приводить до формування
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нових функцій управління та нових способів надання державних послуг [5].
Останнє змушує коригувати адміністративні процеси та регламенти, шукати
нові інформаційні технології надання державних послуг. На рівні держави
спочатку формулюються політичні цілі, ураховуючи національні інтереси та
можливості реалізації з боку влади. Потім формулюються завдання, виконання
яких вимагає надання певних послуг громадянам, бізнесу, іншим державним
організаціям та установам. Надання послуг засноване на адміністративних
процесах та регламентах. І тільки в останню чергу звертається увага на
технології,

які

забезпечують

реалізацію

адміністративних

процесів

та

регламентів. Методологічним інструментом змін у наданні державних послуг
стала концепція держави, орієнтованої на споживача сервісної організації.
Ідеологічною основою адміністративної реформи має стати впровадження
доктрини адміністративних послуг. Визнання людини, її життя і здоров‘я, честі
та гідності найвищою соціальноюцінністю вимагаєпереосмислення ролі
держави та радикальної зміни відносин між владою і громадянами. Сучасна
держава не керує суспільством, а надає йому послуги. Громадяни є не
прохачами у відносинах з органами публічної влади, а споживачами державних
послуг.
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ
Основу управлінської діяльності складає взаємодія суб‘єктів та об‘єктів
управління. Саме тому розглядати сферу публічного управління неможливо без
врахування соціально-психологічних аспектів цього явища, зокрема конфліктів
у

професійній

сфері,

поява

яких

змінює

характер

людських

відносин.Конфліктні ситуації, що виникають у сфері професійної діяльності
державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування
впливають не лише на службовців і на виконання ними професійних обов‘язків,
ай опосередковано впливають на суспільство або окремих громадян. У зв‘язку
із

цим

дослідження

причин

виникнення

конфліктів

в

управлінській

діяльностінабуває не лише актуальності, а й суспільної значущості.
Конфлікти в публічно-управлінських відносинах єформою конкурентних
взаємодій інститутів, організацій та індивідів, коли учасники управлінської
діяльності намагаються захистити й реалізувати свої інтереси шляхом
заперечення інтересів і статусів своїхконтрагентів.
Конфлікт інтересів у сучасній Україні є перешкодою в професійній
діяльності державних службовців, тому що, по-перше, це явище здатне
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призвести до корупційних дій, по-друге, воно перешкоджає державним
службовцям сумлінно виконувати свої посадові обов‘язки та зумовлює
внутрішній розлад державної служби.
В Україні про ‖конфлікт інтересів‖ вперше було згадано в Загальних
правилах поведінки державного службовця від 23 жовтня 2000 року. Згідно із
положенням цього акта державний службовець повинен на вимогу заявляти про
наявність чи відсутність у нього конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів
випливає із ситуації, коли державний службовець має приватний інтерес, тобто
переваги для нього або його родини, близьких родичів, друзів чи осіб та
організацій, з якими він має або мав спільні ділові чи політичні інтереси, що
впливає або може впливати на неупереджене та об‘єктивне виконання
службових обов‘язків.
Закон України «Про державну службу» визначає принципи, правові та
організаційні

засади

забезпечення

публічної,

професійної,

політично

неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка
функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації
громадянами України права рівного доступу до державної служби, що
базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.
Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII
(далі – Закон № 1700), який введено в дію з 26 квітня 2015 року, значно
детальніше, ніж його попередник, Закон України «Про засади запобігання і
протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI (далі – Закон № 3206), регламентує
питання, пов‘язані з конфліктом інтересів на публічній службі та його
врегулюванням.
Норми Закону № 1700 щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів поширюються на осіб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої
статті 3 цього Закону, тобто на осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування та на прирівняних до них осіб.
Конфлікт (лат. conflictus — зіткнення, сутичка) — зіткнення протилежних
інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що
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приводить до активних дій, ускладнень, боротьби; ситуація, в якій кожна зі
сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони.
Так, згідно із ч. 1 ст. 1 Закону № 1700 реальний конфлікт інтересів —
суперечність

між

приватним

інтересом

особи

та

її

службовими

чи

представницькими повноваженнями, що впливає на об‘єктивність або
неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання зазначених повноважень.
Потенційний конфлікт інтересів — наявність у особи приватного інтересу
у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що
може вплинути на об‘єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень,
або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Для визначення факту конфлікту інтересів необхідно встановити таке:
— чи конфлікт інтересів наявний;
— чи він суперечить службовим чи представницьким повноваженням;
—

чи така суперечність реально впливає на об‘єктивність чи

неупередженість прийняття рішень чи вчинення дій.
Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у
тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими
позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому
числі ті, що виникають у зв‘язку з членством або діяльністю в громадських,
політичних, релігійних чи інших організаціях.
Саме наявність чи відсутність у особи приватного інтересу до вирішення
певного питання у більшості випадків буде індикатором, що свідчитиме про
конфлікт інтересів у особи.
Передумови виникнення конфлікту:
1. Наявність ситуації, що сприймається учасниками як неприйнятна для
них, тобто конфліктна.
2. Неподільність об‘єкта конфлікту, через що вирішення однією стороною
своїх проблем стає можливим лише за рахунок іншої сторони.
Головні ознаки конфлікту:
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1. Усвідомлення сторонами протилежної спрямованості інтересів, мотивів
і суджень сторін.
2. Відкрите або приховане протиборство сторін, завдавання ними
взаємних збитків.
3. Психологічна напруженість, наявність негативних емоцій стосовно
іншої сторони.
4. Втягування учасників у конфліктну взаємодію, що ускладнює її
припинення [1].
До основних факторів виникнення конфлікту усфері державного
управління відносяться об‘єктивні та суб‘єктивні. Об‘єктивні – це реально
існуючі в дійсності обставини. Об‘єктивні причини виникнення конфліктів не
залежать від волі та свідомості людей(обмеженість у ресурсах, погані
комунікації тощо). Відбувається через: обмеженість ресурсів, які треба ділити,
взаємозалежність завдань, розбіжності в меті, розбіжності в уявленнях і
цінностях, розбіжності у манері поведінки і життєвому досвіді, незадовільні
комунікації.
Суб‘єктивні – це чинники, що обумовлюють конфліктні дій, однак,
досить часто вони є гіпотетичними, не мають належного підґрунтя для
виникнення конфлікту. Суб‘єктивні фактори зумовлені конкретною поведінкою
службовця,

її

психологічною

структурою

(характером,

темпераментом,

спрямованістю,ціннісними орієнтаціями, потребами тощо), що перешкоджає
реалізації її інтересів. Як приклад це можебути неправомірні дії як керівника
його дії, як керівника,особливо якщо він дозволяє собі особисті випади, є
злопам‘ятним та недовірливим, привселюднодемонструє свої симпатії й
антипатії, так і підлеглих (несерйозне ставлення до праці, особиста
неорганізованість, егоїстичні бажання).
Фактор інформації також відіграє важливу роль серед ситуативних умов
конфліктної взаємодії державних службовців. Причому конфлікт може
спричинити як характеристика конкретності інформації (колидержавний
службовець отримає від іншого досить вузькі та не інформативні дані), так і
характеристика її розмитості (коли державний службовець зможе орієнтуватись
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лише щодо загального контексту необхідної для роботи інформації та зовсім не
орієнтуватися у деталях, що вкрай необхідні для результативноїроботи).
Зазначені

характеристики

стосуються

і

показників

щодо

достовірності/недостовірності та достатності/недостатності інформації.
Непересічне значення в процесі виникнення конфліктних відносин можна
приписувати й факторові досвіду професійної управлінської діяльності,
досвідурозв‘язання конфліктних ситуацій. Знову таки, сформований досвід
службовця може допомогти у винайденні неконфліктної форми відносин між
службовцями, але може і зашкодити, коли цей досвід є стереотипним та
усталеним.
Існує багато причин виникнення конфліктної взаємодії в публічному
управлінні.
Найчастішими є такі:
– зiткнення інтересів службовців, які тісно співпрацюють і вирішують
багато проблем. Це можна означити як природне зіткнення значущих
матеріальних і духовнихінтересів людей у процесі їхньої життєдіяльності.
– слабка розробленість правових та інших нормативних процедур
вирішення соціальних суперечностей. Наприклад, якщо керівник образив
підлеглого, то останнійчасто змушений для захисту своєї гідності вдаватися до
конфліктної поведінки. Унашому суспільстві поки що недостатньо розроблено
ефективні, стандартні, усім відомінеконфліктні способи захисту інтересів
підлеглих від дій керівництва;
– недостатність матеріальних і духовних благ. Якщо в органі публічної
влади з‘являється можливість підвищити оплату роботи для обмеженої
кількостіспівробітників, то, природно, виникають конфлікти між тими, хто
отримує цепідвищення, та іншими працівниками. Розподіл премій, відряджень,
інших матеріальнихі духовних ресурсів є об‘єктивно конфліктним процесом;
– відносно стійкі стереотипи міжособистісних іміжгрупових відносин
суб‘єктів публічного управління.
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Публічне управління – це управління, що здійснюється на основі
волевиявлення громади (колективу людей) та реалізується суб‘єктами,
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визначеними громадою, для задоволення потреб і досягнення цілей громади як
об‘єкту управління.
Важливого наукового і практичного значення набуває розмежування
понять

публічне

управління

та

публічне

адміністрування.

Можна

запропонувати, що публічне адміністрування – керування діяльністю апарату
управління підприємством, установою чи організацією неприватної форми
власності,

у

тому

числі

органу

державної

влади,

органу

місцевого

самоврядування, суб‘єкту громадянського суспільства. Сильна публічна
політика можлива лише на базі інтенсивного розвитку соціально орієнтованої
ринкової економіки, громадянського суспільства, громадянської культури та
солідарності, що має велике значення в приватному житті членів суспільства і
при політичному волевиявленні громадян. Для демократичного впливу
визначальним є метод дискурсивного формування суспільної думки та
дискурсивного волевиявлення.
Кожна правова держава якісно функціонує лише у практичній взаємодії
базових понять "держава - суспільство". Розвиток суспільства відбувається
завдяки

вдосконаленню

управлінської

діяльності

держави

шляхом

оперативного вирішення спільних завдань. Аналізуючи алгоритм управлінської
діяльності як один з ключових аспектів держави в умовах економічної кризи та
початком упровадження реформ - у секторі державного управління, пенсійного,
житлово-комунального, а незабаром і в інших сферах суспільного життя,
необхідно розпочати вжиття дієвих заходів для оптимізації управлінської науки
та

отримання

найкращих

результатів.

Тому

проблема

вдосконалення

управлінської діяльності є предметом обговорення широкого кола дослідників і
являє собою ключовий аспект державотворення.
Сучасні держави в умовах глобалізації стикнулися з безліччю складних
виборів і перед ними постала проблема: яким чином відкрити нові форми
існування

державної

моделі,

щоб

примирити

історичні

завоювання

демократичної й правової держави з новими підходами до модернізації
управління. Зростаюче значення публічного управління покликане було
гарантувати соціальне благополуччя та підвищення ефективності державного
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управління. Держава, що була за старих часів виробником усіх благ і послуг,
перетворилася в рамках нової концепції в нейтрального регулятора ринкових
процесів. Завдання держави полягало в тому, щоб заповнити прогалини,
допущені ринком на рівні інфраструктури суспільства й у соціальній сфері. При
цьому воно допускало, що низка функцій держави, насамперед фінансова, а
також функції кадрового просування й регулювання будуть домінувати над
такими традиційними функціями, як виробництво й розподіл благ і надання
послуг суспільству. Всі ці зміни були спрямовані на подолання суперечностей у
відносинах між державою і суспільством. У результаті держава отримала
можливість "з'явитися" на новій плюралістичній основі, маючи здатність
адаптації

до

кожного

приватного

контексту

соціального

життя.

Адміністративна організація в західних парламентських демократіях була така,
що публічне управління звичайно підкорялося політичній владі. Питання
відносин між управлінням і політикою завжди було досить складним, але
поступово в цій суперечці вигравали інформаційно-комунікативні технології.
Отримавши у свої руки особливу технологічну компетенцію, адміністративний
апарат став претендувати на більш активне входження у сферу політики, але
виявився нездатний до домінування через зростаючу складність і комплексність
публічного

управління.

Концепція

публічного

управління

повинна

ґрунтуватися на реальних демократичних цінностях правової держави,
запровадженні нової ідеології, у якій пріоритетним є реалізація прав і свобод
громадян у спільній діяльності з державними інститутами. Структура виглядає
таким чином, що запропоновані заходи сприятимуть прискоренню розвитку в
Україні публічного управління. Метою концепції публічного управління має
стати поетапне створення такої системи публічного управління, яка забезпечить
формування сучасної, ефективної та результативної системи управління та
дасть можливість Україні стати на один рівень з країнами розвиненої
демократії. Наступним кроком пропонується переглянути законодавчу базу у
сфері державного управління, внести на розгляд Верховної Ради України
проект Закону України "Про публічну службу України", урахувавши існуючий
досвід розвинених країн західних демократій, які за короткий термін досягли
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певних результатів. Необхідно відзначити, що українські реалії та національні
традиції ґрунтуються на постійному виборі напряму руху. Перебуваючи на
геополітичній межі між Заходом і Сходом, між демократичним і авторитарним
шляхом розвитку, Україна зробила свій свідомий вибір, але замало зроблено і
робиться реальних кроків на цьому шляху. На жаль, на процес удосконалення
діяльності державних інститутів, у тому числі на становлення публічного
управління, впливають різні зміни загальнополітичної системи, що відбувається
внаслідок виборів різних рівнів (вибори до Верховної Ради України, вибори
Президента України, вибори до місцевих органів врядування). Оскільки ці
політичні партії мають спільну мету розбудова держави, але не мають спільних
поглядів щодо шляху цієї розбудови. Процес реформування різних гілок влади
частково починався, але зміна політичних партій на владному олімпі вносила
свої корективи, які його гальмували. Щоб на майбутнє уникнути помилок та
прорахунків потрібно розробити стратегію розвитку країни на перспективу без
права перегляду. Цей процес вже потрібно розпочати і рухатися "крок за
кроком", максимально абстрагуючись від різних політичних впливів. У цій
стратегії обов'язково має бути враховано концепцію публічного управління і
закон про публічну службу України та інші законодавчі акти. При цьому слід
ураховувати

пропозиції

теоретиків-науковців,

практиків-управлінців

з

обов'язковим урахуванням міжнародного досвіду та залученням громадської
думки. Треба, врешті-решт, наблизити владу до громадян, надавши їм
можливість на практиці реалізовувати свої права. Це буде перший крок
держави назустріч своїм громадянам і наблизить наше суспільство до
вдосконалення діяльності державних інститутів та відкриє шляхи до розвитку
публічного управління. Це дасть змогу широко застосувати демократичні
досягнення на практиці, допоможе країні стати дійсно відкритою для всього
суспільства - влади та громадян. У системі демократичного правління значна
роль належить місцевому самоврядуванню. Воно є тією сферою публічної
діяльності, у якій може взяти участь кожен громадянин. Провідним принципом
самоврядування є організаційне і функціональне відокремлення його органів
від структур державної влади, взаємовідносини між ними регулюються лише
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законом. Тому розроблення та впровадження концепції публічного управління
як прояв політичного процесу, у якому влада вже не концентрується в
централізованій

і

сильній

державній

машині,

відбувається

через

децентралізацію (перерозподіл владних повноважень). Влада на цьому рівні
розподіляється в широкому інституціональному вияві від урядових структур до
органів самоврядування, а також суспільства, з його неурядовими організаціями
через створення публічної сфери, де процес - взаємодія влади і громадянина забезпечує рівні інтереси всіх суб'єктів діяльності.
Отже, ураховуючи досвід розвинених країн західної демократії, слід
зосередитись на розробленні стратегії розвитку України на найближчих десять
років, унеможлививши

її перегляд під тиском політичної кон'юнктури.

Ключовою складовою стратегії розвитку України має стати концепція
публічного управління та закон про публічну службу. Це буде сприяти
вдосконаленню діяльності державних інститутів і дасть змогу громадянському
суспільству брати участь у прийнятті управлінських рішень, ураховуючи досвід
розвинених країн. Усі вищезазначені заходи сприятимуть ефективності та
результативності відтворювання демократичної сутності молодої незалежної
держави України.
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В сучасних умовах державне управління не може існувати без такої
форми взаємодії різноманітних суб‘єктів і об‘єктів управління, як комунікації.
Демократичний

режим

потребує

постійного

діалогу

між

владою

і

громадськістю. В свою чергу комунікації інформують населення, органи
державної

влади,

бізнес-структури

та

інші

інститути

громадянського

суспільства.
Протягом останніх кількох років в Україні відбуваються соціальні,
економічні й політичні трансформації, які активізували низку суперечностей у
системі державного та регіонального управління, що негативно відображаються
на ефективності публічного управління в цілому. В даній ситуації виникає
необхідність вивчити та узагальнити практику розвинених країн для того, щоб в
перспективі застосувати їхній досвід в Україні.
Як показує досвід іноземних країн, саме активне залучення населення у
процес розроблення та реалізації публічно-управлінських рішень веде до
створення прозорих відносин між державою та громадськістю. Протягом
останніх років у розвинених країнах світу сформувалась достатньо ефективна
система комунікативної взаємодії між органами влади та суспільством, що
заснована на таких засадах [1]:
-

закріплення такої взаємодії у законах;

-

створення при органах публічного управління інститутів, що

відповідальні за зв‘язки з громадськістю;
-

підтримка громадських ініціатив та об‘єднань;

-

розвиток неформальних комунікацій;

-

впровадження електронного урядування.

Якщо ж говорити про взаємодію органів державної влади та бізнесструктур, то ідеальна модель таких комунікацій передбачає наявність діалогу з
допомогою ЗМІ та своєрідних посередників. Наприклад в США, такими
посередниками виступають центри стратегічних комунікацій з наступними
функціями [2]:
-

рівноправний

обмін

інформацією

комунікаційного процесу;
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між

усіма

учасниками

-

організація зустрічей і переговорів з представниками державних

установ для представників бізнесу;
-

огляд законодавчих та політичних тенденцій;

-

консультування та політичний аналіз;

-

просування і захист інтересів суспільства та бізнесу в органах

державної влади;
-

участь у спеціалізованих виставках та конференціях, проведення

семінарів і презентацій для представників державних органів.
Натомість українській бізнес і суспільство постійно стикається з рядом
проблем. По-перше, влада закрита від громадян і представляє тільки інтереси
інститутів, які не зацікавлені в надані повної інформації про свою діяльність.
По-друге, в Україні відсутня необхідна стратегія і механізми комунікації між
владою і суспільством. Іншими проблемами також можуть бути – тиск влади
ЗМІ, тотальна корупція та заборона лобіювання на законодавчому рівні.
Ключем до розв‘язання в Україні проблем взаємодії між представниками
бізнесу й органів державного управління та місцевого самоврядування може
стати запровадження та розвиток інституту GR-комунікацій.
Інструменти GR (government relations) активно використовуються у
комунікаціях між владою та бізнесом в економічно розвинених країнах, де вони
стали не тільки алгоритмами ефективної співпраці, а ще й інструментами
прозорих взаємовідносин між бізнесом і владою [3]. GR – це суспільна чи
громадська діяльність, метою якої є пошук варіантів взаємовигідної співпраці з
органами

державної

влади,

розвиток

ініціатив

державно-приватного

партнерства, законний лобізм інтересів тих чи інших структур чи організацій
[3].
На сьогоднішній день, в Україні у штатах багатьох компаній є
працівники, до функціональних обов‘язків яких належить співпраця з
представниками органів державної влади, зокрема інформування владних
структур стосовно певних питань з метою підштовхнути їх прийняти рішення,
яке вигідне бізнесу [4]. Окрім того, представники бізнесу мають можливість
впливати на державотворчі процеси через громадський сектор, об‘єднання
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підприємців, експертні та громадські ради, фонди, асоціації, метою діяльності
яких є підтримка та розвиток підприємництва.
В свою чергу органи державного управління створюють прозорі
комунікаційні

платформи

при

міністерствах,

органах

місцевого

самоврядування, на яких представники бізнесу відкрито заявляють свою
позицію, вказують на існуючі проблеми та пропонують шляхи співпраці.
В економічно розвинених країнах Європи та Америки впродовж
тривалого часу досконало відпрацьовані механізми державного партнерства [4].
Народні депутати України проводять активну діяльність відстоювання бізнесінтересів, що свідчить про зародження такого партнерства і дає підстави
сподіватися

на

формування

прозорого

партнерства

у

найближчому

майбутньому.
Отже, проаналізувавши іноземний досвід та сучасну вітчизняну ситуацію,
можна зробити висновок, що в Україні комунікації між владою, бізнесом і
суспільством тільки починають розвиватися. В сучасних умовах основними
завданнями владних структур мають бути – боротьба з корупцією та
забезпечення рівних прав для всіх ланок суспільства. Бізнес повинен бути
чесним та відповідальним. Суспільству, в свою чергу, слід сприймати бізнес як
джерело доходу країни, а не як загрозу. Саме ефективна взаємодія влади,
бізнесу і суспільства в майбутньому дозволить Україні визначити точки
зростання і надасть необхідний стимул для швидкого розвитку.
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УЧАСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та
реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного
об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно
або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Львівська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої
влади і входить до системи органів виконавчої влади. Вона здійснює виконавчу
владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також
реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.
ЛОДА затвердила низку стратегічних цілей для розвитку Львівської
області на період до 2020 року. Зокрема, це:
1.

Конкурентоспроможна економіка;

2.

Якість життя населення;

3.

Відкриті кордони;

4.

Розвинуте село;

5.

Туристична привабливість.

План заходів націлений на використання основних економічних
можливостей, наявних у області, але також враховує оптимальні способи
дотримання принципів сталого розвитку – соціальну інтеграцію, доступність і
захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних
ресурсів та надбань. Він складається з 241 проектної ідеї на загальну суму 46,5
млрд. грн.
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За 2017-2018 роки було реалізовано чимало проектів, які сприяли
розвитку

території.

Щодо

проектів,

що

стосуються

стратегії

«Конкурентоспроможна економіка» було здійснено 21 проектних ідей. З них:
а)

для підтримки малого та середнього бізнесу, за рахунок коштів

обласного бюджету відшкодовувалась частина відсотків (у розмірі 14%) за
кредитами, взятими ними для ведення підприємницької діяльності, у 2018 р.
відшкодовувались відсотки за кредитами суб‘єктам підприємницької діяльності
за договорами 2016, 2017, 2018 рр.;
б)
енергетики

створено

кластер

Львівщини».

«Енергоефективності

Учасники

кластеру

та

відновлюваної

працюють

в

галузі

енергозбереження та відновлюваної енергетики. Одним із важливих результатів
проекту стала пілотна інсталяція відновлюваних джерел енергії, результати
експлуатації якої використовуються бізнесом при розробці інвестиційних
проектів у сфері ВДЕ;
в)

укладено договір на отримання земельної ділянки, отримано дозвіл

на початок будівництва індустріального парку Пустомитівського району;
г)

створено Службу експортера, яка спрямовувала роботу на пошук

нових ринків збуту, врегулювання технічних питань і усунення бар'єрів,
роз‘яснення питань сертифікації та процедури проходження митного контролю,
вирішення проблемних питань суб‘єктів господарювання, що виникають у
процесі здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності;
д)

у 2017 році організовано акцію «Купуй Галицьке! Вироблено на

Львівщині». Суть – маркування місць продажу продукції місцевих виробників
брендованим логотипом. До участі в акції було залучено понад 35
товаровиробників Львівщини та охоплено 212 торгових об‘єктів. У 2018р.
розроблено брендбук Львівщини. Мета логотипу - створення позитивного
іміджу регіону, як в Україні, так і за її межами. Це бренд цілої області,
націлений на інвестиції, туризм, освіту, культуру тощо;
е)

у 2018 році встановлено 179 приватних дахових сонячних

електростанцій загальною потужністю 3,67 МВт та 14 СЕС, загальною
потужністю 87,13 МВт. Порівняно з 2017 роком - позитивна динаміка
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зростання встановлення приватних дахових сонячних електростанцій та СЕС (у
порівнянні з 2017 роком потужність збільшили на 68,9 МВт).
У 2018 році реалізовувалась або частково реалізовувалась 21 проектна
ідея з 40 передбачених (51,2%) на суму 3 936 740,15 тис грн (17,7% від
передбаченого)
Що стосується другого пункту стратегічних цілей було реалізовано 65
проектів регіонального розвитку. Ось кілька з них:
1)

для мобільності і безпеки пересування медичного персоналу та

пацієнтів, зокрема з особливими потребами, у будівлі Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру у 2017р., за кошти субвенції
державного бюджету, місцевим бюджетам придбано і змонтовано 2 ліфти у
будівлі на загальну суму майже 2,5 млн грн.;
2)

для освітлення вулиць побудовано і реконструйовано 107,272 км

ліній вуличного освітлення, встановлено 45 сонячних модулів та 3049
енергозберігаючих світильників;
3)

для оздоровлення річок у 2017-2018рр. виконано роботи з

будівництва/реконструкції систем перекачування та очищення побутових
стоків, збудовано каналізаційні колектори протяжністю понад 8 км;
4)

розчищено понад 7,9 км русел річок, укріплено понад 2,3 км

берегів на території 14 населених пунктів. Захищено від підтоплення 2,6 тис. га
сільськогосподарських угідь, 933 житлових будинків;
5)

відбулося проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах

загальною протяжністю 472,9 км. у 2017 році і 603,42 км. у 2018. Також за
рахунок коштів обласного бюджету проведено роботи на 49 ділянках доріг
комунальної власності в населених пунктах Львівської області. У 2017
відремонтовано 21,58 км., а у 2018 - 17,994 км.;
6)

відкрито 5 приватних закладів дошкільної освіти;

7)

у Львові у 2017р. створено групу для дітей зі складними

порушеннями в розвитку;
8)

придбано у власність 21 житлових об‘єктів для 45 дітей-сиріт та

дітей позбавлених батьківського піклування;
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9)

у 2018 році відшкодовувалися частини відсотків по наданих

кредитах для 7 учасників АТО (ООС) на суму 150,08 тис. грн. з обласного
бюджету в рамках підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО;
10)

впродовж 2018 року надано медичну допомогу 2793 учасникам

АТО.
Отже, у 2018 році реалізовувалось або частково реалізовувалось 65
проектних ідей з 102 передбаченої (63,7%) на суму 3 895 570,3 тис грн (82,32%
від передбаченого).
Щодо цілі «Відкриті кордони» було реалізовано 20 проектних ідей, з них:
а)

за кошти співфінансування обласного бюджету в сумі 5,5 млн. грн.

закуплено обладнання для спеціалізованого шпиталю в Остроленці та
Львівської обласної дитячої клінічної лікарні;
б)

підписано партнерську угоду в рамках проекту по реконструкції

очисних споруд на суму 2519702,94 євро та зареєстровано в Міністерстві
фінансів України. Відкрито валютний та гривневий рахунки;
в)

сформовано Наглядовий Комітет з представників усіх партнерів

проекту та зовнішніх експертів для збереження культурної унікальності Карпат;
г)

25 травня 2017 та 28 серпня 2018 роках відбувалися Європейські дні

добросусідства; 9 вересня 2017 та 9 вересня 2018 року - Форуми партнерства у
рамках Фестивалю українсько-польського партнерства;
д)

у 2017 році Державна фіскальна служба України презентувала

інтерактивну карту завантаженості пунктів пропуску, надала змогу переглянути
онлайн-відео в режимі реального часу.
Реалізовувалось або частково реалізовувалось 20 проектних ідей з 40
передбачених (50%) на суму 39 329,9 тис грн (2,2 % від передбаченого у 2018
році). 16 проектів не реалізовувалося оскільки не пройшли відбір у Програмі
ТКС

«Польща-Білорусь-Україна

2014-2020.

6

проектних

ідей

не

реалізовувалось із-за відсутності фінансування або інших причин.
Щодо цілі «Розвинуте село» було здійснено 18 проектів, зокрема: у 2018
році відкрито 8 сімейних молочних ферм. Створено 4 об‘єктів доїння корів на
пасовищі, надано 20 доїльних апаратів; сільгоспвиробникам, які вирішили
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розпочати бізнес в галузі ягідництва та овочівництва, на реалізацію бізнеспланів надано кредитні кошти в сумі 4,4 млн.грн.; у 2018 році збільшено площі
органічного виробництва на 200 га.; у 2018 році проведено заходи із
збереження і відтворення ґрунтів на площі 56,2 тис.га,
Реалізовувалось або частково реалізовувалось 18 проектних ідей з 21
передбаченого (85,7%) на суму 485 796,7 тис грн (103,4 % від передбаченого у
2018 році).
Останньою стратегічною ціллю є «Туристична привабливість». Було
реалізовано 17 проектів. Ось декілька з них: забезпечено комфортний переїзд
залізницею як для місцевих мешканців, так і для закордонних туристів;
розпочато реставрацію 20 пам‘яток архітектури, з них три – завершено;
створення «On3Wheels» – проект здійснення мрій людей із обмеженими
можливостями. Мета проекту – допомагати людям з особливими потребами
подорожувати і вести активний спосіб життя; організовано для студентів
Української Академії Лідерства туристичну-екскурсію маршрутами військовоісторичного характеру в рамках експедиції Львівщиною задля популяризації
турів. Реалізовувалось або частково реалізовувалось 17 проектних ідей з 38
передбачених (44,7%) на суму 54 508,2 тис грн (25,96% від передбаченого).
Отже, в сумі реалізовувалось або частково реалізовувалось 141 проектних
ідеї з 241 передбачених (58,5%) на суму 8 411 945,1 тис грн.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИМИ МЕТОДАМИ
Особливості системно-структурної організації місцевого самоврядування,
його комплексного розвитку та реформування здебільшого залишаються поза
увагою науковців або й досі є малодослідженими. Зазначене обумовлює
потребу поглибленого вивчення закордонних моделей організації місцевого
самоврядування (наразі на прикладі Франції та Польщі), з‘ясування їх впливу
на формування та функціонування місцевого самоврядування в Україні, а також
визначення перспектив його розвитку в аспекті реформування територіальної
організації влади.
Як відомо, на початку становлення незалежної держави вітчизняне
законодавство увібрало в себе французьку модель місцевого самоврядування.
Проте згодом існуючу модель почали наближати до польської. Континентальна
(французька) модель базується на поєднанні державного управління і місцевого
самоуправління. Специфіка останньої пов‘язана з особливостями історичного
розвитку Франції [1, с. 114].
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Відповідно до чинної Конституції Франції 1958 р., система місцевого
самоврядування в цій країні включає 22 регіони та 5 так званих заморських
регіонів, розташованих за межами континентальної Франції, які мають
політичній статус подібний до звичайної метрополії. До їх складу входять 96
департаментів та відповідно 5 заморських департаментів. Париж має одночасно
статус комуни та департаменту]. Найнижчою ланкою є муніципалітети
(комуни) в кількості 36571 (сьогодні триває реформування в напрямку злиття).
Таку високу кількість комун можна пояснити історичним розвитком цієї
держави, у тому числі, її багато-національністю тощо. Відтак, за своїми
характеристиками комуни можуть суттєво різнитися. Кожна комуна в праві
обирати мера та муніципальну раду, які мають однаковий обсяг повноважень в
незалежності від кількісних або територіальних характеристик комуни. З 1982
р. комунам наданий спеціальний статус та можливість поділу на муніципальні
райони (municipal arrondissements), якими є Париж, Ліон та Марсель.
Документом, що детально регулює діяльність комун є Кодекс колективних
територіальних одиниць ―Code general des collectivites territoriales‖ 1996 р.
Нагляд з боку держави (що характерно для континентальної (французької)
моделі) здійснюється за рахунок створення посади префекту, який представляє
інтереси держави. Особливістю Франції є те, що законодавець, надаючи певну
автономію місцевому самоврядуванню при прийняті рішень, залишає за собою
не лише право нагляду за законністю, а й за доцільністю його дій та рішень [2].
Так, у разі, якщо Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною
участю 29 члени місцевої ради внаслідок розбіжності поглядів, інтересів не
можуть прийняти рішення з питання, яке потребує негайного вирішення або
врегулювання певних суспільних відносин, які входять до компетенції місцевої
ради, то така рада може бути розпущена декретом Президента Франції, і будуть
проголошені вибори до нової ради. Такий механізм є ефективним з точки зору
можливості держави контролювати не лише прийняті радою рішення а й сам
процес їх прийняття, підвищувати його рівень. Водночас, такий важіль впливу
здатен при звести до негативного ефекту (тиску з боку держави на прийняття
рішень з певного кола питань, які знаходяться у компетенції місцевого само
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врядування, і, таким чином, закріпленні інтересів держави, а не територіального
колективу).
Зважаючи на зазначені та ті, що були ними спричинені, недоліки
організації та функціонування місцевого самоврядування, важливими кроками
на шляху його удосконалення стали документи, відомі під назвою Акти Гастона
Деферре [3]. Останні стосувалися питань інституціональної, територіальної та
функціональної децентралізації.
Наступні важливі кроки були зроблені протягом 2002 – 2004 рр. Зокрема,
28 березня 2003 року Конституція Франції [4] була доповнена вказаними вище
поняттями ―регіон‖ та ―децентралізація‖. До неї були включені положення
щодо фінансової автономії територіальних громад та основ проведення
місцевих референдумів. Останнім документом, що визначає сучасний курс
Франції

щодо

місцевого

самоврядування

можна

назвати

Третій

акт

децентралізації (Acte III de la decentralisation). Після тривалих переговорів, які
стали результатом суспільного резонансу, що викликав акт, було прийнято
рішення поділити акт на три частини: 1) питання, що стосуються міст та
метрополій; 2) питання, що стосуються регіонів та регіонального розвитку; 3)
роз‘яснення питань компетенції приєднаних територій (процес реформування
триває і сьогодні) [5].
У цілому, не зважаючи на значні досягнення Франції, прагнення
децентралізації та надання якомога ширших повноважень територіальним
громадам призвело і до виникнення негативних результатів (наприклад, сильне
роздроблення територіальних громад; суттєве зменшення їх фінансової
спроможності; зростання нерівності щодо розподілу ресурсів між комунами;
нечіткість процесуально-процедурних питань організації і про ведення
місцевих виборів; нечіткість обмеження повноважень місцевих органів влади
тощо). У свою чергу деякі із сучасних проблем місцевого самоврядування
України були вирішені достатньо швидко та ефективно у Польщі.
Починаючи від перших вільних виборів 27 травня 1990 р. Польща стала
на

шлях

повного

реформування

органів

місцевого

самоврядування,

децентралізації та створення умов та можливостей прямого демократичного
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впливу громадян [6, с. 360]. Так свого часу перед провідними фахівцями цієї
держави у сфері місцевого самоврядування постала необхідність створення
спроможної

та

дієвої

його

системно-структурної

організації.

Шляхом

публічного діалогу за участі посадових осіб державної влади, провідних
вчених, представників бізнесу та громадян були вирішені питання реорганізації
найнижчого рівня в системі місцевого самоврядування (ґміни), створення
робочих груп для розробки нових актів, регулюючих відносини в сфері
місцевого самоврядування, та була розпочата підготовка до перших Проблеми
розвитку публічного управління в Україні 30 демократичних виборів до
місцевих рад [7]. В результаті були прийняті рекомендації, на базі яких комісія
Сенату розробила низку пропозицій, зокрема: щодо на ділення органів
місцевого самоврядування власністю, встановлення шляхів фінансування ре
формованих

органів,

закріплення

прав

місцевого

самоврядування

на

незалежність від центральної влади та політичних партій, можливість захищати
права у суді та деякі інші. На сучасному етапі свого розвитку місцеве
врядування у Польщі має подібні до вітчизняних проблеми. Проте, слід
відмітити, що порівняно з Україною, Польща змогла сформувати дієву модель
організації місцевого самоврядування в коротші строки. Водночас, маючи
досить багато спільних рис, Польща ділить з нами і спільні проблеми, такі як
недостатнє фінансове та законодавче забезпечення та ін. Так, наприклад, в обох
державах громадянське суспільство поки що перебуває на стадії формування і
не здатне адекватно забезпечувати належне функціонування місцевого
самоврядування. Беручи до уваги досвід Польщі у вирішенні багатьох питань,
нагальні проблеми та можливі шляхи їх вирішення, видається, що побудова
ефективного місцевого самоврядування можлива лише на фундаменті
громадянського

суспільства.

Таким

чином,

кожна

реформа

повинна

розпочинатися не лише за ініціативою держави, а й за підтримки та активної
участі місцевого населення. Отже, підводячи певні підсумки, можна вказати на
деякі подібні риси в організації, функціонуванні, а також розвитку та
реформуванні місцевого самоврядування

Франції та Польщі, зокрема,

здійснення державного нагляду за законністю діяльності органів місцевого
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самоврядування,

тенденції

до

інституціональної,

територіальної,

функціональної та фінансової децентралізації та ін. При цьому, за багатьма
характеристиками

(специфікою

історичного

розвитку,

національними,

географічними, культур ними та іншими особливостями і традиціями,
адміністративно - територіальним поділом тощо) Польща є ближчою до
України.
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РЕВЕРСНІ ДОТАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА СПОСІБ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Однією з цілей реформи децентралізації є підвищення спроможності
місцевих громад та надання їм більшої кількості повноважень як в питаннях
формування доходної частини місцевих бюджетів, так і в питанні фінансування
видатків. В результаті, держава стала залишати більше податків «на місцях»,
тобто в місцевих громадах. Раніше зібрані податки і доходи спрямовувались в
Державний бюджет і вже потім перерозподілялись на місцевий рівень.
Водночас ряд витрат, які раніше фінансувались з Державного бюджету,
фінансуються за рахунок оподаткування та надходження з місцевих бюджетів.
Таким чином держава зробила громади більш самостійними, надавши їм не
тільки більше прав, але й обов‘язків.
На практиці виявилось, що далеко не всі громади можуть фінансувати
свої потреби за рахунок зароблених коштів і потребують фінансової допомоги.
Іншими словами є ряд громад, які умовно можна вважати «бідними» та
фінансово неспроможними. Існування таких громад пов‘язано з цілим рядом
факторів, таких як: ресурсний потенціал, наявність діючих підприємств на
території громади, історичні особливості, демографічна ситуація. Одночасно
виникли громади, доходи яких перевищували видатки. У наслідок з‘явились
кошти, які можна спрямувати на розвиток або покращення ОТГ.
Щоб вплинути на ситуацію, держава передбачила механізм, який
дозволяє допомогти біднішим громадам і надати їм фінансові ресурси для
забезпечення потреб громади. Цей механізм має назву «горизонтального
вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів». Його особливість
полягає в тому, що кошти, необхідні для недостатньо забезпечених громад
отримуються за рахунок громад, які здатні забезпечити свій добробут. Іншими
словами, вирівнювання здійснюють шляхом вилученням до Державного
бюджету коштів в одних місцевих бюджетів (реверсна дотація) для надання їх у
вигляді базової дотації з Державного бюджету іншим місцевим бюджетам. Так
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звана реверсна дотація на практиці є не дотацією в класичному розумінні, а
своєрідною фінансовою допомогою, яку вилучають у більш успішних громад
на користь бідніших. Громада може обійтись і без реверсної чи базової дотації,
якщо її доходів вистачає на покриття видатків. В такому випадку громада є
бездотаційною.
Критерієм визначення дотаційності місцевого бюджету є індекс його
податкоспроможності: коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності
конкретного бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх
бюджетах у розрахунку на одну людину. Він обчислюється окремо для
обласних бюджетів та бюджетів нижчого рівня (міст обласного значення,
районів та ОТГ). В основі розрахунку закладено чисельність мешканців
конкретної громади, надходження до її бюджету ПДФО та податку на прибуток
приватних підприємств (останній враховують лише для обласного бюджету).
Якщо значення індексу податкоспроможності відповідного місцевого
бюджету є нижчим, ніж 0,9 середнього значення індексу по Україні, то органам
місцевого самоврядування надають базову дотацію з держбюджету. Розмір
дотації становить 80% суми, якої не вистачає до досягнення показника 0,9
середнього значення індексу по Україні. Якщо ж значення індексу є більшим за
1,1 середнього значення, то застосовують реверсну дотацію. В такому випадку
вилучають

лише

50%

надлишкової

суми.

А

от

бюджети,

індекс

податкоспроможності яких перебуває в межах 0,9-1,1 середньо українського
значення, під вирівнювання не потрапляють. Їх вважають бездотаційними.
Розглянемо приклад міста Львова. Так у 2018 році

реверсна дотація

бюджету становила 336 087,5 грн. На 2019 рік, розмір реверсної дотації
запланований 460 660,6 грн. Це те, що вилучається з бюджету міста Львова в
державний бюджет для подальшого перерозподілу. Якщо середній показник
ПДФО на душу населення набагато більший, ніж в середньому по Україні,
значить частину забирають, щоб віддати тим містам, які мають ПДФО зовсім
малий. Це показує те, що в середньому ПДФО у Львові зростає, порівняно з
іншими містами України.

256

При цьому, слід зазначити, що вирівнювання здійснюється лише за
податком на доходи фізичних осіб (за винятком обласних бюджетів), на основі
якого визначається індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
Потрібно звернути увагу, що цей податок є загальнодержавним. Інші джерела
доходів до процесу вирівнювання не залучаються, їх надходження в повному
обсязі залишаються у розпорядженні місцевих органів влади. Саме такий
механізм має мотиваційну складову щодо зацікавленості в нарощуванні
дохідної бази місцевих бюджетів.
Що таке податок на доходи фізичних осіб у розрізі запровадження
реформи децентралізації на місцях? Це можливість працювати, залучати
інвестиції, створювати нові робочі місця. Нові робочі місця - це більше
податків, а отже, зібрані кошти, завдяки яких можна було зробити корисні та
потрібні для певної громади речі. Тобто, що більше громада

заробляє, то

більше в неї забирає Кабінет Міністрів України. Тут виникає логічне запитання,
щодо доцільності заробляти більше. Громади, які працюють менш якісно, теж
не зацікавлені активізувати свою роботу. Адже за рахунок базової дотації, їм
кошти повернуть у місцевий бюджет. Тож про жодну ініціативу тут навіть не
йдеться, лише про споживацькі настрої громади.
У цей же час, значна залежність бюджету громад, які отримують базові
дотації від зовнішніх трансфертів, може впливати на своєчасність та якість
соціальних та інших послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок
бюджетних

коштів,

а

також

ускладнити

планування

та

реалізацію

інфраструктурних та інших розвиваючих громаду проектів.
Втім, на даному етапі впровадження реформи децентралізації, існування
системи горизонтального вирівнювання можна вважати виправданим, оскільки
припинення її застосування може спричинити поглиблення різниці у розвитку
територій. Обласні центри та окремі міста обласного значення перетворяться на
надпотужні мегаполіси, а розвиток переважної більшості новостворених ОТГ
буде вкрай ускладнений.
Ситуацію може покращити зміна в системі оподаткування, в результаті
якої менш податкоспроможні місцеві громади отримають нове джерело
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податкових надходжень. Мова йде про зміну зарахування ПДФО (на основі
якого власне і розраховують індекс податкоспроможності) до місцевих
бюджетів за місцем проживання особи, а не за місцем її працевлаштування.
Тоді податкоспроможність громад, які досить часто є донорами робочої сили
для більш економічно розвинутих громад, зросте.
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ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
В умовах сучасних суспільно-політичних процесів однією з ключових
проблем українського суспільства є становлення політико-управлінської еліти
як важливого чинника державотворення. Теорії еліт пройшли тривалий шлях
розвитку. Слово ―еліта‖ походить від латинського eligere і французького elite кращий, добірний, обраний.
Поняття сутності політико-управлінської еліти є малодослідженим та
суперечливим.

За

визначеннями

науковців,

це

меншість

суспільства,

диференційована, неоднорідна, але відносно інтегрована група осіб (сукупність
груп), що певною мірою володіють якостями лідера, посідають керівні позиції в
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суспільних інститутах та (або) безпосередньо впливають на прийняття
політико-управлінських рішень.
За визначенням О. І. Крюкова, політико-управлінська еліта – це
чиновники вищої ланки, які володіють формальною владою в організаціях та
інститутах, займаються політичним управлінням і встановлюють правила
організації життя в суспільстві [1].
Сучасні трансформаційні процеси та демократичні перетворення в
Україні вимагають серйозних управлінських рішень, реалізації стратегічних
завдань та нових підходів до управління в цілому. Вирішувати такі нагальні
проблеми покликана політико-управлінська еліта, від компетентності, ділових
та

особистісних

якостей

якої

залежить

ефективність

управління,

результативність всіх реформ та, зрештою, успіхи в економічній, політичній та
культурній сферах нашої держави. Тому досить актуальною проблемою для
України, яка тримає вектор на євроінтеграцію, є удосконалення потенціалу
управлінської еліти з урахуванням досвіду, кращих практик, методів та
стратегій підготовки в європейських країнах.
Законом України «Про державну службу» визначені принципи, якими
повинна керуватися політико-управлінська еліта при виконанні своїх функцій.
До них належать:


верховенство права,



законність,



професіоналізм,



патріотизм,



доброчесність,



політична неупередженість,



прозорість тощо [4].

Сучасна політико-управлінська еліта нашої країни характеризується
деякими особливостями. По-перше, їй притаманне переважання особистих і
групових інтересів над інтересами суспільства. Політико-управлінська влада
стає відчуженою від людей, які їй делегують своє право здійснювати
управління державою. По-друге, поширеним явищем в нашій країні є низька
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ефективність політико-управлінської діяльності та відсутність стратегічного
мислення. Досить часто голослівні промови політичних лідерів та їх практичні
дії суттєво відрізняються. Суттєвою проблемою вітчизняної політикоуправлінської еліти є недостатня

професійна

підготовка та небажання

підвищувати рівень кваліфікації. Ще однією характеристикою української
політико-управлінської влади є зрощення політичної і економічної еліти, з
переважанням ролі останньої. Досить часто в Україні вплив політикобізнесових угрупувань на прийняття важливих управлінських рішень є
потужнішим, ніж вплив партійних структур.
Функції, які еліта виконує в суспільстві, виявляють її соціальне
призначення. Науковець В. Маркіантов визначає, що функції еліти – це основні
напрями її діяльності, які виражають суть та призначення, її роль і місце в
суспільстві [2]. Виходячи із концепцій окремих авторів, можна виділити
основне призначення еліти, а саме:


бути «аристократією духу», служити взірцем у суспільстві, на який

повинні рівнятись (Ортега-і-Гассет);


мати спроможність зорганізувати суспільство та повести його за

собою. Мірилом вартості кожної справжньої аристократії є її здатність творити
нові цінності, будувати, організовувати життя (В. Липинський);


піклуватись про суспільні інтереси понад усе, а лише потім про

потреби свого прошарку та особисті (Д. Донцов);


встановлювати

моральності

норми

суспільної

поведінки

і

суспільної

(Д. Яневський);



формувати політичну культуру суспільства (Дж. Мейс);



цілеспрямовано формувати суспільну психологію та суспільні

настрої (О. Майборода);


розробляти

та

ухвалювати

стратегічні

рішення,

а

також

забезпечувати їх трансляцію на рівень масової свідомості і поведінки (О.
Гаман–Голутвіна);


створювати належні умови для забезпечення інтересів, прав і

обов‘язків
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людини і громадянина (А. Круглашов та О. Мельник);


здійснювати функцію впливу на стратегічні для суспільства

рішення та спроможності згуртування громадян для їх впровадження (І. Сурай)
[5].
Сучасна представницька демократія переживає глибоку кризу. Вона дає
дедалі більше шансів прийти до влади не кращим, а тим, у кого великі
фінансові можливості. Та не зважаючи на це, в Україні все ж таки
спостерігаються позитивні тенденції з удосконалення політико-управлінської
еліти. У зв‘язку із зростанням значення професіоналізації управлінських кадрів
всіх рівнів відбувається удосконалення механізмів фахової підготовки
політичної еліти, активний пошук шляхів реформування чинного законодавства
та модернізації системи державної служби [3] .
Отже, політико-управлінська еліта відіграє важливу роль як чинник
державотворення в Україні. Від її професійної компетентності, моральності,
бажання до вдосконалення та службового зростання залежать динамізм та
успішність проведення реформ.
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ВІД РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ДО ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Побудова публічного врядування в Україні означає повну перебудову
державного управління, викликану необхідністю переходу від системи, в якій
воно є інструментом тільки влади та держави, до системи, в якій до управління
долучають усіх зацікавлених сторін: рішення приймаються і виконуються
спільно органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими
організаціями і бізнес-середовищами.
На сьогодні, публічне врядування здійснюється за допомогою вміння
приймати і впроваджувати в життя колективні рішення, досягати спільного
розуміння.
Упродовж всього ХХ ст. держава розросталась і бюрократизувалась, а
тепер настав час повернення цих процесів у зворотному напрямі. Змінився
спосіб урядової діяльності: замість «наказувати і контролювати», вона
«скеровує, мотивує»; зменшився обсяг її функцій; підвищилась продуктивність
роботи державних установ; запровадився ринковий стиль управління;
сфокусувалася увага на результатах, а не на процедурах, що є основними
чинниками, які вплинули на появу нової форми управління у державному
секторі. Також особливістю нового врядування є те, що змінився стиль
управлінської діяльності: замість розпоряджень згори вниз є координація по
горизонталі, за мережевим принципом. Мережі чинять опір централізовану
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керівництву і витісняють конкуренцію, яка розвивалась за домінування старої
системи.
Тривалий час сфера державного управління та послуг залишалася
неефективною, непрозорою та закритою для сторонніх осіб. Тому на даний час
максимальна ефективність врядування є однією з пріоритетних цілей уряду, а
реформи, які проводять для досягнення цієї цілі, – серед найважливіших.
Створення системи управління, здатної до проведення якісних трансформацій в
Україні, з дотриманням принципів демократії, верховенства права, захисту прав
людини та принципів гендерної рівності, інклюзивності та спільної участі, є
основою для успіху низки інших змін, крізь які проходить наша країна [1].
Фундаментальні

зміни

в

державному

управлінні

та

місцевому

самоврядуванні пов‘язані з реалізацією Стратегії ―Україна–2020‖, Стратегії
реформування державного управління на 2016–2020 роки, положень законів
України ―Про державну службу‖, ―Про об‘єднання територіальних громад‖,
Концепції

реформування

місцевого

самоврядування

та

територіальної

організації влади та низки інших нормативно-правових документів.
Наприклад, Cтратегія сталого розвитку ―Україна-2020‖, схвалена Указом
Президента України від 12 січня 2015 р., безпосередньо спрямована на зміни в
публічному управлінні та проголошує здійснення таких реформ і програм, як
децентралізація та реформа державного управління, реформа державної служби
та

оптимізація

системи

державних

органів,

конституційна

реформа,

антикорупційна реформа, програма електронного урядування. Інші із 62
визначених реформ і програм також опосередковано стосуються змін у системі
публічного управління [2].
Формування ефективної системи публічного врядування неможливе без
партнерських взаємовідносин публічної влади і суспільства, які передбачають
взаємну довіру і ефективні комунікації. За загальнонаціональним дослідженням
проведеним соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого 2019
року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій
Донецької та Луганської областей можна помітити, що найчастіше громадяни
України висловлюють довіру волонтерським організаціям (їм довіряють 67%
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опитаних), Збройним Силам України (62%), Державній службі з надзвичайних
ситуацій (61%), Церкві (61%), добровольчим батальйонам (57%). До інституцій,
який довіра висловлюються частіше, ніж недовіра, відносяться також Державна
прикордонна служба (їй довіряють 52% опитаних, не довіряють — 36%),
Національна гвардія України (відповідно 50% і 38%), ЗМІ України (відповідно
49% і 43%) та громадські організації (відповідно 45% і 41%).
Недовіра найчастіше висловлюється державному апарату (чиновникам)
(83% їм не довіряють), ЗМІ Росії (83%), Верховній Раді України (82%), судовій
системі (78%), політичним партіям (77%), Уряду України (75%), комерційним
банкам (75%), Президенту України (71%), Прокуратурі (70%), Національному
банку

України

(68%),

Верховному

Суду

(65%),

Спеціалізованій

антикорупційній прокуратурі (65%), Національному антикорупційному бюро
України (НАБУ) (64%), Національному агентству з питань запобігання корупції
(НАЗК) (64%), Антикорупційному суду (62%), Конституційному Суду (62%),
профспілкам (58%) [3].
Про важливість розбудови належної системи державного управління для
забезпечення сталого зростання, підвищення рівня та якості життя громадян
неодноразово

підкреслювалось

у

документах

та

рішеннях

визнаних

міжнародних інституцій, таких як ООН, Світовий банк та ін. Вже багато років
особлива увага приділяється розробці міжнародних рейтингів, які дають змогу
отримати надійні, науково обґрунтовані дані щодо рівня та якості державного
управління за порівняльними критеріями. Подібні рейтинги вказують на місце
кожної з країн у світі за визначеними показниками системи державного
управління.
Так,

за

Індексом

здатність/нездатність

недієздатності

держави

держави,

контролювати

який

цілісність

характеризує

своєї

території,

політичну, економічну та демографічну ситуацію в країні, а також сталість її
державних інститутів, у 2017 р. Україна з індексом 74 посіла 90-ту позицію в
рейтингу 178 країн, у 2018 р. – 86-те місце серед 178 країн, знизивши свій
рейтинг на 4 позиції порівняно з 2017 р. та на 27 – порівняно з 2014 р. [4].
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Таблиця 1
Україна в Індексі недієздатності (слабкості) держави*
Рік оприлюднення Індексу

2014

2015

2016

2017

2018

Рейтинг України

113

84

85

90

86

-29

+1

+5

-4

76,3

75,5

74,0

72,6

Зміни в рейтингу порівняно з
попереднім роком
Індекс України
67,2
Джерело: складено на основі [4]

Загалом, протягом останніх чотирьох років наша країна перебуває в одній
і тій самій групі держав, чия стабільність та дієвість перебуває під постійною
загрозою. Найгірші внутрішні показники в цьому індексі Україна має за такими
інтегрованими

показниками,

як

рівень

легітимності

держави

та

фрагментарність еліт і суспільства. Ці два чинники, з точки зору міжнародно
визнаних експертів, становлять найбільшу загрозу для дієздатності держави,
роблячи її дуже крихкою. Слід розуміти, що оцінки Української держави в
міжнародних рейтингах не тільки відображають її позиції та динаміку зрушень
порівняно з іншими країнами світу, але й впливають також на її зовнішній
імідж.
На основі викладеного можна зробити висновок, що на даному етапі
Україна перебуває в процесі повної перебудови урядової діяльності. Для
досягнення максимальної ефективності врядування уряди поставили перед
собою низку цілей, запланованих реформ, щоб, насамперед підняти внутрішні
показники держави і підняти свої позиції в міжнародних рейтингах.
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