Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
Lviv Regional Institute for Public Administration
of the National Academy for Public Administration
under the President of Ukraine

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Збірник наукових праць
Collection of Academic Papers
За загальною редакцією члена-кореспондента НАН України В. С. Загорського
та доцента А. В. Ліпенцева
Edited by Corresponding Member of the NAS of Ukraine Zahorskyi V. S.,
Associate Professor Lipentsev A. V.

Випуск 40
Issue 40

Львів
2014
Lviv
2014

УДК 352(082)
ББК 67.401.43
Е 90
ISSN 2070-4011
Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України. — Вип. 40 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України
В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — 536 с.
Висвітлено науково-практичні підходи, міркування та результати науково-практичних
досліджень, що стосуються державного управління та його ефективності, державної служби і
місцевого самоврядування. Розглянуто економічні та історичні проблеми державотворення,
питання управління системою охорони здоров’я.
Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування,
громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної
служби, державного управління та місцевого самоврядування.
Efficiency of Public Administration [Text] : collection of academic papers of the Lviv Regional
Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the
President of Ukraine. — Issue 40 / ed. by Corresponding Member of the NAS of Ukraine Zahorskyi
V. S., Associate Professor Lipentsev A. V. — Lviv : LRIPA NAPA, 2014. — 536 p.
The scientific and practical approaches, different points of view and the results of scientific
and practical researches concerning public administration and its efficiency, public service and local
government are given. Economic and historical problems of state formation, issues of the health care
system management are considered.
It is intended to be used by employees of public authorities, local government bodies, nongovernment organizations and associations, scientists, everyone interested in public service, public
administration and local government issues.
Рекомендовано вченою радою Львівського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол

№ 5/5 від 01.07.2014 р.
Recommended by the Academic Council of the Lviv Regional Institute for Public Administration
of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Protocol № 5/5
dated July 7, 2014.

Збірник наукових праць є в переліку наукових фахових видань ВАК України з економічних
наук та наук з державного управління.
The collection of academic papers is included in the list of scientific professional publications in
Economics and Public Administration of the Higher Attestation Commission of Ukraine.

УДК 352(082)
ББК 67.401.43
© Львівський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного
управління при Президентові України, 2014
© Lviv Regional Institute for Public Administration
of the National Academy for Public Administration
under the President of Ukraine, 2014

ЗМІСТ
Теорія та історія державного управління
Малик Я. Й. Аграрна політика радянської влади в Україні в 1919 – 1920 рр. .......................... 13
Лопушняк Г. С., Рибчанська Х. В. Вища освіта України: проблеми та перспективи розвитку .... 21
Стадник М. М. Становлення публічної політики в Україні ....................................................... 28
Нєма О. С. Особливості правового регулювання закупівель у суспільному секторі
Європейського Союзу ................................................................................................................... 34
Олефіренко О. В. Основні напрямки забезпечення ефективності державного екологічного
управління в Україні ...................................................................................................................... 41
Бурмістрова В. А. Особливості сучасних трансформацій міжконфесійних
та державно-церковних відносин ................................................................................................... 48
Корнат Л. Я. Формування концептуальних засад управління етнокультурною
різноманітністю в Україні .............................................................................................................. 55
Бегей І. П. Використання сучасних теоретичних підходів до удосконалення державного
управління в контексті трансформації соціальної структури українського суспільства ......... 65
Роман В. Ф. Поняття, переваги та характеристики децентралізації влади ................................. 73

Українська державність: історія та перспективи
Гук О. І. Тарас Шевченко – аксіологічний вимір процесів українського державотворення .... 83
Береза О. І. Магдебурзьке право в Україні та його значення для розвитку місцевого
самоврядування .............................................................................................................................. 91

Механізми державного управління
Кравченко М. В. Інновації державної політики у сфері соціального захисту населення
України ........................................................................................................................................... 101
Чернов С. І., Гайдученко C. О. Вплив лідерства на формування та розвиток організаційної
культури в публічному управлінні ............................................................................................ 109
Гурковський В. І. Організаційно-правові засади забезпечення інформаційно-психологічної
безпеки в контексті дослідження функціонування традиційних і конвергентних медіа ......... 116
Матвіїшин Є. Г., Фабрика Ю. М. Умови реалізації державно-приватного партнерства
в Україні .......................................................................................................................................... 126
Серант А. Й., Огірко І. В. Інформаційні технології та корпоративне управління ..................... 135
Михайлишин Л. Р. Державний службовець як суб’єкт навчального процесу ......................... 141
Хаварівська Г. С. Удосконалення процесу формування правової культури
в діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні ......................................................... 149
Федорчак О. В. Оцінювання процесу реалізації програм соціально-економічного розвитку
регіону на основі методу освоєного обсягу ............................................................................... 159
Мазій Н. Г. Пріоритетні напрямки державного регулювання розвитку малого та
середнього підприємництва ........................................................................................................... 169
Бєльська Т. В. Конфлікт і консенсус як способи вирішення соціальних протиріч .................... 178
Ромін А. В. Державні механізми управління маркетинговою діяльністю вищих
навчальних закладів ...................................................................................................................... 186
Акімов О. О. Правове забезпечення фінансового контролю органами державного
управління .................................................................................................................................... 192

Савостенко Т. О., Матвеєва О. Ю. Реалізація конституційних засад децентралізації
державного управління шляхом досягнення фінансової автономії територій України ........... 198
Садковий В. П. Формування інноваційних механізмів державної освітньої політики
впровадження новітніх освітніх стандартів ................................................................................. 205
Турянський Ю. І. Податкова політика як каталізатор інтересів держави та суспільства ........ 211
Казюк Я. М. Модель державного управління бюджетною системою та міжбюджетними
відносинами в Україні ................................................................................................................... 217
Россохатський П. М. Механізми формування сучасної державної молодіжної політики
в Україні ....................................................................................................................................... 225
Гарбариніна В. Ю. Застосування державно-приватного партнерства для активізації
інноваційно-інвестиційних процесів в Україні ............................................................................. 232
Мусаєва І. А., Пушко-Цибуляк Є. М. Роль місцевих фінансових органів у сучасних умовах ... 238
Булгаков І. М. Принципи державного управління забезпеченням промислової безпеки
та охорони праці ........................................................................................................................... 245
Олійник С. Р. Проблема визначення стилю діяльності органів публічної влади .................... 255
Філіпова Н. В. Механізми державного управління соціальним захистом трудових
мігрантів ........................................................................................................................................ 262
Федорчак Х. Ю. Механізми реалізації державної політики запобігання та протидії
корупції на регіональному рівні .................................................................................................. 269
Базарко І. М. Напрями покращення державного регулювання земельних відносин ............... 277
Жмінка С. П. Галузеві стандарти вищої освіти з підготовки магістрів державного
управління на компетентнісній основі ......................................................................................... 285
Мазур Т. В. Принципи бюджетного процесу у контексті інтеграції України до
Європейського Союзу ................................................................................................................. 295
Дяченко Н. П. Вплив прогнозної інформації на формування управлінських рішень ............. 304
Держановська С. Л. Сутність політичного лідерства: аналіз праць сучасних українських
науковців ...................................................................................................................................... 310
Свистович М. Б. Аналіз стратегічного процесу соціально-економічного розвитку
України через призму теоретичних засад різних шкіл стратегічного планування .................. 317
Голуб В. Л. Чинники взаємовідносин державного управління та волонтерського руху ......... 324
Заболотна Н. М. Молодіжні організації в системі інститутів громадянського суспільства
України .......................................................................................................................................... 334
Гнатенко А. І. Напрями вдосконалення системи державного стратегічного
планування на регіональному рівні в Україні ............................................................................. 342
Сисоєва С. І. Державне регулювання туристичного бізнесу в Україні .................................... 350
Коломієць Є. В. Аналіз світової практики використання “фабрик думок”
в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної влади .................................................... 356
Мунько А. Ю. Удосконалення системи формування та розподілу державного
фонду регіонального розвитку на основі досвіду ЄС ............................................................... 362
Корнієвський С. В. Адаптація досвіду трансформаційних змін в економіках
постсоціалістичних країн .............................................................................................................. 371

Місцеве самоврядування
Козлова Л. В. Модель п’ятисуб’єктного управління в органах місцевого самоврядування:
проблеми взаємодії ........................................................................................................................ 385
Голинська Х. О. Гендерний мейнстріминг в управлінні містом: досвід Відня .......................... 393

Николаїшин Б. Н. Застосування механізмів прямого народовладдя як необхідна умова
стабільних відносин між органами публічної влади і територіальними громадами ................. 400
Зубач Л. Л. Роль муніципальних послуг в умовах трансформації державного
управління в епоху глобалізації .................................................................................................... 408
Ундір В. О. Упровадження механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади
з об’єднаннями громадян у вирішенні питань соціально-економічного розвитку регіону ..... 415

Державна служба
Неліпа Д. В. Професійне навчання державних службовців як чинник забезпечення
ефективності державного управління ........................................................................................ 425
Карпа М. І. Функціональний підхід до поняття посади державної служби .............................. 432
Гурієвська В. М. Самоаналіз як складова управлінської компетентності державних
службовців .................................................................................................................................... 441
Щербак Н. В. Розвиток корпоративної культури та впровадження стандартів публічної
етики як складовий елемент модернізації служби в органах місцевого самоврядування ....... 449

Економічна політика та фінанси
Носов О. Ю. Формування процентних ставок грошового ринку в механізмі державного
грошово-кредитного регулювання .............................................................................................. 461
Коваль Л. М. Стан та перспективи аграрного ринку робочої сили в Україні ........................... 468
Акімова Л. М. Сучасний стан та проблеми розвитку страхового ринку в Україні ................. 475
Жидяк О. Р., Петриняк А. Я. Основні важелі аграрної політики держави у регулюванні
розвитку агросфери ....................................................................................................................... 482
Клепанчук О. Ю. Вплив законодавства на розвиток малого бізнесу ........................................ 488
Клименко С. П. Оцінювання тіньової економіки в Україні: проблеми та шляхи
вирішення ...................................................................................................................................... 495
Стрілець Є. М. Рейтингове оцінювання ефективності діяльності страхових компаній ............. 502
Слєпак С. В. Державне регулювання діяльності суб’єктів кінематографії в Україні ............... 510
Відомості про авторів ............................................................................................................. 518

