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SECTION 1. 

ГУМАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН  
ДО УЧАСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Веремейчик В. П. 
 

Вступ 

Територіальна громада (ТГ) може реалізувати своє право лише 
через різноманітні форми безпосереднього народовладдя. Тому, на 
нашу думку, законодавче визначення системи місцевого само- 

врядування (СМС) є неповним, оскільки вона розглядається лише в 
структурно-організаційному плані або ж як система суб’єктів місцевого 
самоврядування. Це, у свою чергу, підводить до висновку, що в 

українській моделі місцевого самоврядування (МС) реалізуються дві 
форми народовладдя: 

–   безпосереднього народовладдя (місцеві вибори, загальні збори 
громадян, громадські слухання, місцеві ініціативи, участь населення у 
роботі органів місцевого самоврядування на добровільних засадах 
тощо); 

–   опосередкованого народовладдя, або так звані форми пред- 

ставницької демократії (представницькі органи місцевого самовряду- 

вання, органи самоорганізації населення тощо). Саме тому необхідно 
розрізняти систему форм здійснення МС і систему суб’єктів місцевого 
самоврядування, які в цілому і становлять цілісну СМС. 

Дослідження СМС України свідчить, що вона не володіє стійкістю 
рівноваги, оскільки в умовах постійних збурюючих впливів (неспро- 

можність держави забезпечити належну фінансову, ресурсну та 
організаційну самостійність, постійні вибори, низька активність місце- 

вого населення та дієвість громадянського суспільства тощо) вона не 
зберігає необхідні властивості системи, закладені в цілях її функціо- 

нування, та без зовнішнього втручання неспроможна самостійно 
повернутися у стан рівноваги. 

Крім цього, СМС слабко володіє здатністю до адаптації та 
гнучкості, оскільки намагається змінюватися під дією зовнішніх та 
внутрішніх факторів, але при цьому втрачає результативність 
діяльності. Зрозуміло, що сучасна СМС не володіє здатністю до 
самоорганізації, оскільки впливи зовнішнього середовища настільки 
сильні та хаотичні, що зміни її внутрішнього середовища відбуваються 
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також хаотично, шляхом проб та помилок, хоча законодавча база, яка 
врегульовує ці питання, перебуває у стадії активного напрацювання. 

До речі, СМС не може виконувати у повному обсязі визначені 
законодавством функції, в силу різних причин, тобто надійність 
функціонування СМС також потребує змін. Така інтегрована 
властивість СМС як ефективність, що визначає здатність системи до 
виконання поставлених перед нею завдань знаходиться на 
неналежному рівні. Саме тому об’єктивний характер функціонування 
СМС в Україні, який полягає в послідовному переході із стану роботи в 
стан відмови, призводить до того, що нині вона реалізує лише частину 
свого інтелектуального, ресурсного та економічного потенціалу і 
працює з «частковим» ефектом. 

Проведений аналіз дозволяє виокремити характерні особливості 
СМС в Україні як специфічного середовища для реалізації лідерства, 
зокрема: 

–   стан функціонування СМС свідчить, що наявні ресурси не 
забезпечують її належного функціонування, а руйнівні процеси набули 
переваги. Така ситуація створює сприятливі можливості для 

застосування нових підходів управління, мобілізації усіх зусиль тієї чи 
іншої спільноти, групи чи організації для захисту своїх інтересів, 
подолання кризових явищ, проведення організаційних змін; 

–   СМС утворена для задоволення відповідних потреб та досягнення 
визначених цілей. Їх можна досягнути за умови створення «зон 
взаємодії» між громадянами, ОМС та їх посадовими особами, 
громадськими організаціями тощо; 

–   СМС потребує змін, які спрямовані на розвиток таких її 
системних властивостей, як: результативність, стійкість, адаптивність 
та надійність. Саме вони забезпечуються шляхом формування, 
реалізації та розвитку лідерства в елементах системи; 

–   необхідність адаптації СМС до швидкозмінних вимог 
зовнішнього середовища потребує розвитку вміння забезпечувати 
постійний зворотний зв’язок та формувати зовнішнє середовище, що 
найефективніше забезпечується лідерством; 

–   СМС потребує створення сприятливого зовнішнього середовища, 
яке постачатиме професійні кадри для неї; 

–   СМС потребує розширення за рахунок організацій, що 
займаються корисною діяльністю. Це необхідно для визначення 
пріоритетних потреб та шляхів їх задоволення; 

–   рівень знань та вмінь, які забезпечують професійне функціо- 

нування компонентів СМС потребує підвищення за рахунок 
використання нових підходів до управління, заснованого на лідерстві; 
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–   організаційна структура елементів СМС потребує вдосконалення 
з метою належного виконання функцій. Зрозуміло, що для 
забезпечення функцій необхідні відповідні ресурси, тому потрібно 
шукати нові підходи, які можуть забезпечити їх виконання; 

–   неефективне використання потенціалу людських ресурсів у СМС 
потребує впровадження лідерства для налагодження взаємодії, залу- 

чення людей до спільної роботи для досягнення суспільно значимих 
цілей; 

–   вже намітилися ознаки переходу до нової якості управління на 
місцевому рівні, засновані на лідерстві. На це вказують як чинники 
активізації мешканців територіальних громад щодо процесу об’єднання 
територіальних громад відповідно до процесів децентралізації, так і 
чинники активізації громадськості в частині небайдужості до процесів, 
які відбуваються в суспільстві. 

Зокрема, важливою особливістю територіальної громади (ТГ) як 
суб’єкта місцевого самоврядування є одночасне поєднання функцій 
низової адміністративно-територіальної одиниці та функцій МС. Це 
поєднання дає змогу забезпечувати задоволення колективних потреб та 
захист прав і законних інтересів їх мешканців. Водночас, ТГ включає 
ряд ознак, які дають кількісну та якісну характеристику певного 
географічного простору. До них належать географічні розміри і 
масштаби території, умови для певного виду економічної, культурної, 
соціальної діяльності, наявність природних ресурсів, інфраструктури 
тощо. Усі ці аспекти необхідно враховувати при формуванні та 
розвитку лідерства у ТГ. 

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що нині намітилися ознаки 
переходу до нової якості управління на місцевому рівні, засновані на 
лідерстві та актуалізації його основних чинників, якими є одночасна 
активізація як мешканців на мікрорівні, тобто в об’єднанні 
територіальних громад відповідно до процесів децентралізації, так і 
громадськості на макрорівні, тобто в частині небайдужості до процесів, 
які відбуваються в українському суспільстві, країні, державі. 

У зв’язку з цим, ми вважаємо, що СМС в Україні є специфічним 
середовищем для дослідження гуманізаційного концепту як феномену 
суспільних відносин і, на цій основі, реалізації управлінського 
лідерства. Це надзвичайно актуально, оскільки усі її системні 
компоненти потребують невідкладного посилення таких властивостей, 
як: адаптивність, надійність, ефективність, результативність, 
відповідальність, обов’язковість тощо. 

Це надзвичайно важливо, щоб голови сільських, селищних, міських 
рад, голови об’єднаних територіальних громад (ОТГ), очільники 
районних та обласних рад були не просто формальними лідерами, а 
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дійсно лідерами, яким громада, виконавчий комітет, депутатський 
корпус буде довіряти прийняття найбільш значимих з точки зору 
інтересів громади рішень, а вони зобов’язані виправдати цю довіру. 

Передусім це стосується посилення якісних складових діяльності 
органів місцевого самоврядування (ОМС), основними серед яких є 
ефективність та результативність. У  цьому контексті саме пошук 

своєчасних і конструктивних шляхів залучення громадян до участі в 
діяльності ОМС для активізації їхньої участі у процесі розробки і 
виконання суспільних програм нині набуває надзвичайної актуальності. 
Це відбувається ще й тому, що основоположні принципи громадян- 

ського суспільства гарантують їм посилення власної суб’єктності у 
процесі не лише розробки, а й, і це найголовніше, ухвалення та 
реалізації суспільно значимих рішень. 

У контексті переосмислення і, відповідно, осучаснення підходів до 

залучення громадян до участі в діяльності ОМС ключовим напрямом 

постає посилення гуманізації їхньої взаємодії шляхом формування й 
функціонування сприятливого лідерського середовища у представ- 

ницьких органах влади на усіх управлінських рівнях. 
На нашу думку, для формування лідерського середовища в 

територіальних громадах необхідно застосовувати не лише їх ресурси, 
а й формувати законодавче підґрунтя на державному рівні для чіткого 
регулювання механізмів взаємодії між центральним урядом і органами 
місцевого самоврядування. 

З’ясовано, що потенційними лідерами, які зможуть сформувати 
лідерське середовище в СМС для згуртування людей навколо досяг- 

нення суспільно значимих завдань, можуть бути особи, які володіють 
внутрішніми потребами досягати результату, мають владу, засновану 
на відповідальності та потребу в афіліації. Виявляючи і виховуючи 
власних лідерів, ОМС зобов’язані надавати своїм співробітникам із 
високим потенціалом можливість набувати нові навички і вміння, 
брати на себе більшу відповідальність і, відповідно, відчувати свою 
важливість для організації та просуватися вверх кар’єрними східцями. 

З цією метою необхідно, на нашу думку, чітко визначити сутнісні 
компоненти залучення громадян до процесу ухвалення суспільно 
значимих рішень та окреслити його дієві сучасні форми. 

 

1. Визначення сутнісних компонентів залучення громадян  
до процесу ухвалення суспільно значимих рішень 

Конституція України надає широкі повноваження громадянам щодо 
їхньої безпосередньої участі в управлінні місцевим життям. Саме тому 

можна стверджувати, що опосередковано територіальні громади, як і 
окремі громадяни, впливають на процес ухвалення рішень на 
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місцевому рівні через обрані ними ОМС, а саме: через депутатів 
відповідних рад та міських, селищних і сільських голів. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» конкре- 

тизував форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування 
(МС). Це, зокрема, місцеві ініціативи, збори громадян та громадські 
слухання1. Більше того, Закон містить імперативну норму щодо необ- 

хідності проводити громадські слухання щонайменше один раз на рік. 
Оскільки залучення громадян  – це системний, тобто безперервний і 

постійний, процес взаємодії громадян та ОМС, він забезпечує їхню 
можливість реально впливати на ухвалення публічних рішень, які 
впливають на життя всієї громади. Зрозуміло, що цей процес має 
відбуватися за обов’язкової та безпосередньої участі і підтримки ОМС 
як суб’єктів ефективної реалізації публічної влади на місцевому рівні. 

Проведений нами аналіз свідчить, що залучення громадян з погляду 
службовців ОМС має низку переваг, оскільки: 

–   концентрується увага на місцевих проблемах, що потребують 
першочергового розгляду. Причому вони можуть набути форми 
пропозицій з поліпшення певної ситуації або окреслення питань, що 
потребують першочергового вирішення. Процес залучення громадян 
також сприяє не лише визначенню найбільш прийнятних рішень між 
конкуруючими інтересами і точками зору усіх зацікавлених сторін, а й 
пошуку та досягненню ними усвідомленого й адекватного компромісу; 

–   допомагає громаді розробити пріоритетні цілі у пріоритетних для 
неї сферах, на які вона може впливати шляхом досягнення певних 
показників та контролю за прийнятими відповідними першочерговими 
рішеннями; 

–   допомагає ОМС визначити пріоритети та покращити фінансове 
планування і розробку місцевого бюджету шляхом розподілу коштів 
відповідно до визначених ТГ суспільно значимих потреб; 

–   дає можливість громадянам та їх об’єднанням набути досвід та 
навички співпраці з ОМС і, як результат, чітко сформулювати пріори- 

тетні проблеми та визначити адекватні напрями їх вирішення; 
–   розвиває навички керівництва та управлінського лідерства у 

межах ТГ. 
З погляду суспільства, залучення громадян до процесу ухвалення 

суспільно значимих рішень на його початкових етапах може підвищити 

взаєморозуміння, мінімізувати конфлікти та створити умови для 
пошуку й досягнення з цією метою суспільного консенсусу. Причому 
необхідно наголосити, що це особливо актуально для жителів ТГ, яких 

 
1 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. 

№ 280/97-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua 
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безпосередньо торкнуться ухвалені рішення, розроблені програми, 

досягнуті результати, тощо. 

Залучення громадян до робочих зацікавлених груп із розробки нової 
урядової політики на місцевому рівні та місцевих програм гарантує не 
лише фокусування на їхніх проблемах, а й реалізацію першочергових 
суспільно значимих інтересів2. При цьому важливо брати до уваги той 
факт, що залучення громадян до процесу ухвалення рішень надає зусиллям 
та діям ОМС більшої відкритості й доступності в контексті так званого 
олюднення, тобто гуманізації, взаємодії органів публічної влади з 
жителями ТГ. Це  – надзвичайно важливо, адже, коли громадяни не лише 
помічають, а й переконуються, що ОМС стає відкритішим до них, вони 
охочіше сприймають значення, розуміють сутнісні сенси місцевого 
управління в цілому та його діяльності зокрема. Одним з найважливіших 
наслідків цього ми вважаємо активізацію здатності громадян допомагати 
ОМС у вирішенні місцевих проблем. 

У зв’язку з цим необхідно брати до уваги той факт, що роль 
окремих громадян та їх зацікавлених груп відрізняється залежно від 
питань, у вирішенні яких вони беруть участь. Так, наприклад, деякі 
групи громадян можуть представляти окремі сегменти загального 
«суспільного інтересу» (наприклад, захист зелених зон та заболочених 
земель від вторгнення та нової розробки). Для забезпечення розгляду 
специфічних тем (обмеження щодо тварин, продажу активів, парків 
тощо) громадські групи та об’єднання збирають факти та надають 
інформацію про технічні питання на основі внесків громадян, 
науковців, бізнес лідерів та консультантів. Особи, які мають досвід з 
«перших рук», забезпечують інформацією службовцями ОМС для 
підвищення рівня розуміння ними певних проблем чи питань. 

На нашу думку, формування публічної політики на місцевому рівні 
потрібно сьогодні розуміти передусім як спосіб декларування ОМС 
намірів неухильно дотримуватись чіткого набору взаємообумовлених, 
взаємоприйнятних та взаємовизнаних принципів і цілей у своїй 
щоденній діяльності та використання власних ресурсів. Наявність 
таких принципів та цілей  – одна з пріоритетних умов активізації участі 
громадян в діяльності органів місцевого самоврядування, оскільки, як 
свідчить вітчизняна практика реалізації місцевого самоврядування, 
більшість ОМС не залучають громадян, а тільки виконують необхідні 
правові вимоги публічності3. 

 
2 Картер Р. М. Дилеммы работы в командах: хрестоматия: управление 

обучением : пер. с англ. Жуковский : МИМ ЛИНК, 1998. 309 с. 
3 Морарь М. В. Партійне лідерство у політичних процесах сучасної України : 

дис. докт. політ. наук : 23.00.02. КНУ імені Т. Шевченка. Київ, 2013. 430 с. 
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На нашу думку, закони, які вимагають залучення громадян до участі 
в деяких обмежених заходах «живого розгляду» бюджету, можуть 
розглядатися як стартовий пункт для значно ширшого їх публічного 
залучення до процесу ухвалення рішень радою. Саме тому ми 
вважаємо, що ухвалення місцевою радою Положення про політику 
залучення громадян постає нині гарантією для громадськості в 
контексті серйозності намірів місцевої ради та її виконавчих органів 
щодо залучення громадян та подальшої реальної імплементації 
пріоритетних для ТГ програм. Безперечно, таке положення закріпить 
низку дієвих нині видів залучення громадян, наприклад, забезпечення 
громади адекватною та об’єктивною інформацією, відкриті збори, 
широка дискусія тощо. 

Ми вважаємо, що, оскільки розробка політики має здійснюватися на 
основі місцевих потреб, вона має бути оформлена в окремий офіційний 
документ. Ним може стати, наприклад, ухвалене міською радою 
рішення «Про основні напрями політики залучення громадян до участі 
в діяльності ОМС». Виходячи з цього, діяльність міської влади у сфері 
залучення громадськості до участі у процесі прийняття суспільно 
значимих рішень має, на нашу думку, розумітися важливим елементом 
її політичної діяльності. Одним із способів демонстрації громаді такого 
підходу ми вважаємо підготовку та широке обговорення «Положення 

про основні засади політики залучення громадян до участі в діяльності 
ОМС у місті, селищі». Розробляючи такий документ, варто зробити 
його складовим Положення про: проведення громадських слухань; 
порядок реалізації місцевих ініціатив; регламент роботи дорадчого 
комітету тощо. 

Перед ухваленням такого Положення та відповідного, причому 
дуже важливого елементу, його громадського обговорення, міська рада 
приймає Заяву про залучення громадян. Вона має засвідчити наміри 
міської влади щодо надання своїй діяльності більшої прозорості та 

посилення її підзвітності перед громадою. Фактично, така Заява 

набуває офіційного статусу декларації намірів. До такої заяви, як 
правило, включається перелік сфер, щодо яких існує найбільша 
необхідність у підтримці громади, наприклад: здоров’я та добробут 
громадян; суспільні цінності; дороги, стоянки автомобілів та 
пішохідний рух; громадська безпека; економічне зростання; 
підвищення якості транспортних послуг тощо. 

Як правило, виділяють два типи методів залучення громадян до 
діяльності в ОМС4, а саме: 

 
4 Грищенко І. М. Феномен лідерства в системі місцевого самоврядування: теорія, 

методологія, практика : монографія. Київ : НАДУ, 2016. 320 с. 
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Перший тип  – «активний». Він стосується низки методів, які 
спеціально розробляються для залучення громадян до процесу 
ухвалення рішень. Передбачається активна співучасть громадян в 
обговоренні проектів і спільному прийнятті рішень, високий рівень 

зворотного зв’язку у форматі «громада  – влада». 

Другий тип  – «пасивний». Методи цього типу розробляються з 
метою короткотермінового навчання чи постійної просвіти й 
інформування громадян. При цьому громадяни не обов’язково 
безпосередньо впливають на процес ухвалення рішень і не завжди 
висловлюють власну думку з того чи іншого питання. 

Стратегія вибору методу залучення громадян до участі в діяльності 
ОМС передбачає зосередження на формулюванні та визначенні чіткої 
мети, яка має бути досягнута шляхом взаємозацікавленої взаємодії 
органів влади з жителями ТГ. Типовими цілями, на нашу думку, мають 
стати: 

–   інформування громадськості про ініціативи ОМС та підтримка 
поінформованості громадян у процесі їх участі в ухваленні рішень; 

–   навчання (просвіта) громадськості про причини таких ініціатив, 
переваги та недоліки альтернативних варіантів ухвалення місцевих 
рішень; 

–   отримання інформації від громадян для збільшення джерел 
інформації та баз даних; 

–   консультування з громадськістю для вивчення того, що вони 
знають, і як вони ставляться до місцевих ініціатив; 

–   залучення ТГ до планування з метою розробки програмних цілей, 
стратегії і бачення майбутнього; 

–   отримання зворотного зв’язку від громадян про вплив місцевих 
ініціатив на них та їх сусідів. 

Досягнення ефективності ініціатив щодо залучення громадян до 
участі в діяльності ОМС потребує відповідних часових та суттєвих 
ресурсів (фінансових, людських, матеріальних, інформаційних). 

Службовці ОМС зобов’язані враховувати часові обмеження при 
розробці програми залучення громадян. Причому підготовка кожної 
такої акції здійснюється за проектним принципом, містити адекватний 
об’єктивний план та визначені чіткі часові рамки. 

Аналізуючи рівень громадянської активності молоді, можемо 
констатувати, що переважна більшість молодих людей не лише не 
залучена до громадянської активності, а й не бачить у ній потреби і, як 
наслідок, не бере участі у жодних її проявах. Саме тому в дослідженні 
реалізації гуманізаційних аспектів залучення громадян до участі в 
діяльності ОМС необхідно виділити низку чинників, що перешко- 

джають залученню молоді до вирішення важливих суспільних проблем. 
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До них, на нашу думку, належать: брак довіри, невпевненість у своїх 
силах, відсутність необхідних навичок, культури громадянської участі 
та досвіду, обмаль ресурсів (навичок, часу тощо). 

Головною ж проблемою залишається недовіра молоді до політико-

правових інститутів, що робить можливим конфлікт між молоддю та 
існуючим соціальним устроєм. Причому до причин, які визначають 
відсутність в сучасної молоді стійких і серйозних мотивів участі в 
соціально-економічному та політичному житті країни належать також: 
слабкість інститутів громадянського суспільства, яка не дозволяє 
молоді максимально самореалізуватися; відсутність у неї досвіду 
проживання у тоталітарній державі, що не сприяє оцінюванню в повній 
мірі переваг і свобод демократії. 

Крім цього формування громадянської активності, власної позиції 
багато в чому залежать від традицій, що склалися в сім’ї, суспільстві, 
державі. Молодь сьогодні не в повній мірі усвідомлює, що право 
голосувати це громадянський обов’язок кожної людини, і, отримуючи 
це право, не знає, що з ним робити. 

З огляду на це, доцільно, на нашу думку, створити в кожному районі 
школу для осіб, залучених до МС, тобто не лише депутатів, сільських 
голів, секретарів сільських, селищних, міських рад, а й осіб, які 
працюють в органах самоорганізації населення (ОСН). Така школа  – 

Школа муніципального управління  – успішно функціонує в 
Броварському районі Київської області. Серед багатьох напрямів 
діяльності такої школи доцільно передбачити навчання груп із 
розвитку компетентностей, спрямованих на розвиток лідерства, адже 
зрозуміло що лідерські якості можуть бути не лише вродженими, а й 
набутими в результаті навчання та набуття професійного і життєвого 
досвіду. 

У сучасній українській дійсності держава виступає як структура, яка 
має своєю головною метою не владу, а управління  – регулювання 
впорядкування соціальних, економічних та інших взаємин людей. Тому 
стратегія комунікацій суспільства і держави ґрунтується на принципово 
новому понятті  – понятті «взаємодія». 

Управлінська модель  – у якій громадськість контактує з державою 
як одержуючий послуги клієнт або сукупність клієнтів. Орієнтація 
клієнта та його запити, прихильність до активного стилю дій у 
вирішенні конкретних проблем, простота структури і професіоналізм, 
відвертість і доступність  – це неповний перелік принципів практичної 
діяльності державних структур. Зв’язки з громадськістю в цих умовах 
держава будуватиме на основі найефективніших методів  – угод, 
довгострокових контрактів, інформаційної взаємодії, участі в 
законотворчому процесі, розробці і здійсненні соціальних програм. 
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Сутність цієї моделі полягає у веденні партнерського діалогу між 
державою і цивільним суспільством при домінуванні інтересів 
останнього. 

Існує ціла група причин, які породжують недовіру громадян до 
органів влади та ОМС. Перш за все, це так звані «технічні» причини, 
коли державні органи, при відсутності структур і фахівців у сфері 
зв’язків з громадськістю, не уміють роз’яснювати громадянам цілі та 
мотиви своєї діяльності, не дають адекватного уявлення про її характер 
і ті умови, в яких вони працювати і вирішувати проблеми. 

«Організаційні» причини пов’язано з недостатністю кваліфікованих і 
компетентних професіоналів, що викликане переходом до нової моделі 
організації суспільства і зміною характеру роботи з громадськістю. 

«Ресурсні» причини пов’язано з недостатнім фінансуванням 
держслужби, відсутністю необхідної матеріальної і технічної бази, 
обмеженістю тимчасових ресурсів тощо. 

Ми вважаємо, що ці проблеми можуть вирішуватися в таких 
конкретних напрямах діяльності органів державної влади та ОМС: 
встановлення, підтримка і розширення контактів з громадянами та 
організаціями; інформування громадськості про рішення, які прийма- 

ються; вивчення громадської думки; аналіз суспільної реакції на дії 
посадових осіб і органу влади в цілому; прогнозування суспільно-

політичних процесів; забезпечення організації аналітичними розроб- 

ками; формування сприятливого іміджу організації. 
 

2. Обґрунтування сучасних форм залучення громадян  
до діяльності органів місцевого самоврядування 

Проведений аналіз дозволив нам виділити сучасні дієві форми 
залучення громадян до діяльності ОМС, а саме: 

–   Громадські слухання. Закон України «Про місцеве самовряду- 

вання в Україні» серед інших форм безпосереднього здійснення МС5 

виокремлює громадські слухання. Проведення громадських слухань 
вимагає від ради виконання низки обов’язкових кроків, зокрема: 

–   глибше вивчити думку та настрої громадян щодо тих чи інших 
важливих питань життєдіяльності міста, селища, села; 

–   отримати зворотну реакцію на певні дії ОМС, почути 
конструктивні поради від жителів ТГ; 

–   ознайомити громадян як споживачів послуг не просто з 
рішеннями місцевої влади, а й «глибинними» причинами їх ухвалення, 
планами, тактикою і стратегією місцевого керівництва; 

 
5 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. 

№ 280/97-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua 
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–   заручитися підтримкою ТГ у випадку необхідності лобіювати 
певне рішення місцевої влади на рівнях територіальної виконавчої 
влади (область, район) та органами законодавчої влади; 

–   продемонструвати інвесторам, що у місті, селищі, селі панує 
громадський мир і злагода, місто живе за демократичними прозорими 
правилами і законами. ТГ розуміє владу, і навпаки. 

Як правило, відповідні документи більшості ОМС України 
передбачають можливість багатьом суб’єктам ініціювати слухання. Це: 
міський, селищний і сільський голова; міська рада, окремі постійні 
комісії Ради, виконавчий комітет, група депутатів ради, як правило,  
1/3 загального складу ради, органи самоорганізації населення, 
визначена кількість членів ТГ, дорадчий комітет тощо. Рада, 
затверджуючи положення про проведення громадських слухань, 
встановлює їх формат, орієнтовний регламент, порядок підготовки та 
реалізації на практиці рішень, прийнятих слуханням. 

Громадські слухання повинні завершитись ухваленням остаточного 
документа: резолюції, рішення, ухвали, рекомендацій. Виступи та 
обговорення під час слухань обов’язково вносяться до протоколу, адже 
матеріали слухань підлягають розгляду органом самоврядування. 
Громадські слухання  – недорогий, проте дієвий спосіб отримання 
громадських коментарів щодо актуальних місцевих питань та проблем. 

У той же час громадські слухання мають деякі обмеження. 
Передусім, це неефективний форум для супроводу комплексних ідей та 
подання детальної інформації. Слухання не передбачають поглиб- 

леного обговорення або оцінки різних точок зору, тому що на них 
можуть впливати окремі доповідачі з вузькими інтересами. Важко 
також перешкодити конфронтації різних груп, коли розглядаються 
альтернативні проекти. 

Власний досвід проведення громадських слухань у Васильківському 
районі та практика їх проведення і підготовки дозволяє нам вести мову 
про те, що варто робити, готуючи слухання і чого слід остерігатись. 

Ми вважаємо, що, готуючи громадські збори, варто: 
–   серйозно підготувати інформаційну кампанію. Якщо це можливо, 

громада має «дозріти» до прийнятого рішення не безпосередньо у залі, 
а за кілька днів до цього; 

–   якнайширше залучати об’єднання громадян та громадські 
організації до обговорення рішення; 

–   запросити на слухання людей, що є беззаперечними авторитетами 
у цій сфері, краще щоб вони були також і гостями з іншого регіону; 

–   роблячи доповідь чи презентації, застосовувати максимальну 
кількість наочної інформації («уривки» з відеофільмів, слайди, фото 
тощо); 
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–   попередньо зробити невеличку репетицію заходу. 
Готуючи громадські збори, не варто, на нашу думку: 
–   перетворювати громадські слухання на загальні збори ТГ; 
–   проводити громадські слухання, у яких бере участь лише група, 

яка їх готувала та 10–15 «глядачів»; 

–   виносити на слухання тему, яка прогнозовано не буде підтримана 
громадою; 

–   робити доповідь тривалішою за 15 хв; 

–   виходити робити доповідь за масивною трибуною; 
–   доручати виступ (доповідь) особі, яка невпевнено відчуває себе 

на сцені, не володіючи риторикою на достатньому рівні, «бубонить» з 
папірця; 

–   доручати підготовку проекту виступу людині, яка є фахівцем 
(наприклад у бюджетній сфері), але цілком не розуміється на 
психології громади, її ментальності; 

–   забувати, що результати слухань є важливими не тільки для 
органу самоврядування і тих, хто безпосередньо брав у них участь, 
отже, потрібно підготувати цикл публікацій про захід, прийняті 
рішення, реакцію ради на них, тощо. 

–   Загальні збори громадян. Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» визначаються правові засади проведення 
загальних зборів громадян. Загальні збори громадян  – це зібрання всіх 
чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань 
місцевого значення. Загальні збори громадян за місцем проживання є 
формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого 
значення. Рішення загальних зборів громадян враховуються ОМС в їх 
діяльності. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем 
проживання визначається законом та статутом ТГ. 

Загальні збори, будучи найдавнішою формою безпосередньої 
демократії, вирізняються серед інших форм. Так, вони не наділені 
законодавцем правом приймати місцеві нормативні акти, хоча 
потенційно це найсильніша за рівнем впливу на місцеву владу форма 
безпосередньої демократії. 

З організаційної точки зору загальні збори громадян є простішим у 
плані попередньої підготовки різновидом громадських слухань, не 
вимагають глибокого технічного та теоретичного «опрацювання» 

питань, що слухаються. Збори, на відміну від слухань, можуть 
відбутись і доволі стихійно за мінімальної участі в їх підготовці 
місцевої влади. Порядок денний зборів зосереджений на розгляді, як 
правило, однієї проблеми. Неформальна структура зборів дозволяє 
поглиблено обговорити питання, отримати пряму і невідкладну 
відповідь чи відгук, прояснити факти чи ідеї. 
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Проект зборів доцільно попередньо обговорити з лідерами 
громадських організацій та особами, які користуються авторитетом 
серед громадян. Важливо, щоб ухвалене рішення було належним чином 
оприлюдненим. Громада також повинна дізнатись про реакцію ради та 
міського голови на рішення загальних зборів. 

–   Опитування громадської думки. Цей метод використовується для 
збору фактичної інформації про громадську думку та ставлення до тієї 
чи іншої проблеми. Найчастіше він використовується для опитування 
про якість громадських послуг та їх фінансування. Опитування може 
охоплювати все населення чи специфічну групу споживачів послуг та 
проводиться щодо всіх видів муніципальних послуг або тільки одного 
(наприклад, користування парками). Результати використовуються для 
визначення пріоритетів громадян щодо послуг, оцінки наявних послуг, 
виявлення готовності громадян підтримати підвищення податків і 
зборів. 

Науково обґрунтоване опитування, в основу якого покладено 
репрезентативну вибірку всієї громади, має в позитиві документальне 
відображення відповідей всіх постійних мешканців, а не тільки 
виборців, політично активних чи впливових6. Проводячи опитування на 
постійній основі (кожні два-три роки) з використанням тих самих 
запитань, місцеві урядовці можуть помітити будь-які зміни в 
громадській динаміці та вплив на громадську думку проведених у цей 
період заходів, а також який ефект вони мали. При цьому необхідно 
брати до уваги той факт, що основними недоліками є відносно велика 
вартість (при залученні спеціалізованих організацій) та значна 
імовірність отримати не репрезентативну вибірку та некоректні 
результати при проведенні опитування нефахівцями. 

–   Організація фокус-груп. Фокус-група (цільова група) являє собою 
збори вибраних громадян. Вона створюється для того, щоб дізнатися 
про вірогідне ставлення однієї чи значно більшої кількості груп до 
пропозицій чи ініціатив ОМС. Робота фокус-груп, як правило, 
полегшується залученням консультантів. До складу кожної групи 
відбирається приблизно десять осіб. Вони представляють «зріз» чи 
«профіль» громади. Групі задають запитання в об’єктивній формі про 
ініціативи чи пропозиції місцевого управління. Такі інтерв’ю 
проводяться повторно три-чотири рази з різними групами для збору і 
порівняння інформації. 

 
6 Пашко Л. А. Лідерство управлінських кадрів: сучасні виклики та небезпеки. 

Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи : матеріали 
всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 24 черв. 2015 р. Київ :  

Вид-во Ліра-К, 2015. 244 с. 
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Фокус-групи дають можливість детально зрозуміти людські турботи 
і цінності, збираючи разом людей, які представляють різні погляди. 
Фокус-групи не такі дорогі, як опитування громадян, і забирають 
менше часу, ніж повне опитування громадян. Вони не ефективні для 
надання інформації широкій громадськості, а також не створені для 
побудови консенсусу чи ухвалення рішень. Вони є ненаукові, оскільки 
отриману інформацію досить складно оцінити кількісно. Успіх 
Проблемою є те, що через низький рівень мотивації місцевій владі 
важко формувати такі групи. 

–   Дорадчі (консультативні) комітети. Дорадчий комітет  – це 
офіційний робочий орган, створений для розв’язання актуальної 
проблеми місцевого життя, що потребує залучення фахівців різних 
галузей та представників громадськості. Він співпрацює з радою, 
напрацьовує те чи інше рішення до (напередодні) розгляду його радою 
та її постійними комісіями (однією з комісій). Створюється 
розпорядженням міського голови. Це надає йому офіційного статусу та 
є додатковим мотиваційним фактором для його членів. Цим же 
розпорядженням затверджується його персональний склад. 

«Продуктом» діяльності дорадчого комітету є рекомендації та 
пропозиції для влади. Мета створення цього робочого органу  – пора- 

дити раді, депутатському корпусу, як краще і ефективніше розв’язати 
ту чи іншу проблему. Найкраще, коли ці поради міститимуть альтер- 

нативу, передбачатимуть створення сприятливих умов для нововве- 

день. 
Дорадчі комітети дозволяють міським головам: 
–   отримати нові й нестандартні думки і пропозиції; 
–   продемонструвати, що влада прозора і відкрита для співпраці; 
–   «у ближньому бою» перевірити можливих конкурентів на 

наступних виборах; 
–   визначити індикатор фахового рівня працівників міських служб і 

підприємств, які входять до комітету; 
–   зробити експертний аналіз певної проблеми; 
–   перевірити будь-яку ідею на прийнятність її громадськістю без 

ризику «втратити обличчя». 

Участь представників громади в роботі дорадчих комітетів нині є 
надзвичайно важливою, адже вона: 

–   сприяє підвищенню активності громадян; 
–   зміцнює почуття причетності до всіх справ у місті, селищі чи 

селі; 
–   допомагає виявити справжніх професіоналів, знання яких в 

подальшому стануть знахідкою для громади; 
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–   надає чіткості організації та фокусуванню громадських об’єд- 

нань, передусім політичним партіям, на реальні справи на користь 
громадян. 

Крім цього, вони особливо корисні для досягнення згоди під час 
роботи над складними питаннями, які у багатьох аспектах зачіпають 
інтереси громади. Їх розпускають, коли роботу над проектом закінчено. 
Дорадчий комітет є одним з найефективніших інструментів залучення 
громадськості. 

–   Громадські комісії та правління. Як свідчить вітчизняна практика 
реалізації МС, випадки, коли для розгляду певних питань місцевого 
значення створюються комісії, є дуже поширені. Проте в більшості 
випадків членами цих комісій стають виключно працівники виконавчих 
органів рад, працівники комунальних підприємств, депутати ради та 
представники інших служб чи відомств. Громадяни залучаються до їх 
роботи не так вже й часто. Комісія, на відміну від дорадчого комітету, 
працює у значно коротший термін і не розглядає питань, що вимагають 
«глибокої підготовки». Рішення громадських комісій мають дорадче 
значення. Після завершення розгляду питання комісія приймає 
заключний документ, який є однією з підстав для ухвалення рішення 
колегіальним органом, наприклад, міською радою чи виконавчим 
комітетом або відповідною посадовою особою. 

У більшості випадків місцеві ради утворюють постійні громадські 
комісії чи правління, що мають справу з комплексною розробкою 
політики або займаються питаннями довгострокового планування. До 
складу консультативних комісій можуть входити депутати, обрані 
представники та громадяни, або тільки громадяни. Громадські комісії і 
правління ефективні для забезпечення громадського нагляду за 
специфічною діяльністю ОМС. Громадяни роблять спеціалізований 
експертний внесок у місцеве управління та набувають досвіду для 
майбутніх керівних ролей у громаді. 

–   Громадські асоціації. Групи громадян, організовані навколо певного 
спільного інтересу, пов’язані з певною територією, наприклад, з 
питаннями районування, землекористування, будівництва, експлуатації 
окремих об’єктів. Вони забезпечують форум для обговорення проблем, 
обміну ідеями між місцевими урядовцями та членами асоціації. Асоціації 
успішно використовуються для управління контрактами з надання послуг, 
реалізації невеликих місцевих проектів. В  Україні найбільшого 
поширення набули товариства співвласників як один з їх підвидів. 
Асоціації громадян можуть бути юридичними особами (громадські 
організації) чи неформальними організаціями. Членство в них відкрите для 
всіх постійних мешканців громадян, власників майна, бізнесменів, які 
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мають ліцензію на здійснення діяльності в громаді, представників 
неприбуткових організацій громади. 

Місцева рада може створити офіс в мерії для координації та зв’язків 
з громадськими асоціаціями. Основними функціями такого офісу, на 
нашу думку, мають стати: 

–   оповіщення зацікавлених осіб щодо зборів, слухань, виборів чи 
інших подій; 

–   забезпечення спільного використання інформації та складання 
переліку звітів, семінарів, джерел даних та інших доступних матеріалів; 

–   забезпечення відповідними послугами окремих осіб, асоціацій та 
інших; 

–   складання та оновлення списку громадських асоціацій та їх 
керівників; 

–   допомога у створенні та розсилці інформаційних бюлетенів та 
іншої друкованої продукції, наданої асоціаціями; 

–   діяльність у сфері зв’язків асоціацій і муніципальних асоціацій у 
процесі роботи над залученням громадян до місцевих справ; 

–   допомога в освітніх зусиллях, спрямованих на залучення 
громадян до місцевого управління. 

Як свідчить проведений аналіз, громадським асоціаціям не вистачає 
стабільності, адже досить часто вони створюються у відповідь на 
виникнення якоїсь однієї проблеми, заради вирішення якої збирають, а 
потім розпускають, коли вже проблема вирішена і відповідні інтереси 
враховані. Їх стабільність є відносно низькою. З  метою сприяння 
тривалій діяльності асоціацій ОМС зобов’язані надавати їм підтримку 
як ресурсами, так і власними штатами. 

   Громадська приймальня. Громадська приймальня є різновидом 
описаних вище асоціацій, хоча, на відміну від асоціацій, вона 
організовується і діє за рахунок місцевої ради. До роботи активно 
залучаються волонтери. Така приймальня може надавати один або 
декілька видів послуг, наприклад: допомога пенсіонерам, соціальна 

допомога, охорона здоров’я тощо. Крім цього вона дозволяє розширити 
обслуговування всієї громади та переносить місцеве управління до 
громадян, а не навпаки. ОМС визначають, які види послуг краще 
надавати через приймальню. Вони мають враховувати витрати і вигоди 
від децентралізації діяльності як з точки зору місцевого уряду, так і 
громадян. У  цьому контексті важливо наголосити на тому, що 
громадська приймальня набуває статусу сучасного компоненту 
громади і завдяки цьому підвищує рівень довіри до місцевої влади. 

   Омбудсмен. Омбудсмен  – це безпартійний державний службо- 

вець, який розглядає скарги громадян на місцевих посадових осіб та 
агенції. Контекст роботи залежить від місцевих проблем, але зазвичай, 
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це скарги на несправедливі рішення у сфері житлового-комунального 
господарства, оподаткування, виборів, виплати пенсій. ОМС 
визначають потребу в наявності такого інструменту у Положенні про 

залучення громадян або у Статуті ТГ. Українське законодавство не 
передбачає наявності такого інституту, але й не забороняє його. 
Місцеві ради приймають відповідний місцевий нормативний акт, яким 
визначають права та повноваження омбудсмена, передбачають у своїх 
бюджетах кошти на утримання його. «Місцевий» омбудсмен розглядає 
виключно заяви і скарги громадян щодо порушення місцевою радою, 
комунальними підприємствами, посадовими особами її виконавчих 
органів прав громадян. За результатами розгляду скарги омбудсмен 
може припинити справу або знайти вирішення проблеми шляхом 
переконання, гласності чи подання до суду. 

Омбудсмен допомагає задовольнити потреби громадян щодо 
неупередженого і неформального розгляду скарг. Запровадження 
інституту омбудсмена поліпшує відповідальність місцевої ради, її 
виконавчих органів та ПОМС перед громадою, вимагає від них діяти 
неупередженими методами. Це особливо ефективно допомагає 
громадянам у боротьбі з бюрократизмом у великих ТГ. Запровадження 
такого інституту дає значний ефект і значно піднімає політичний 
рейтинг місцевої ради та міського голови. Недоліком є те, що через 
відносно обмежені можливості омбудсмена і його офісу лише незначна 
кількість громадян може отримати реальну допомогу. 

–   Програма відкритих дверей. Це метод заохочення громадян до 
вільного відвідувати мерії чи громадської приймальні без попереднього 
дозволу чи призначення. Як правило, про такі дні оголошують у ЗМІ. 
На цей день міська рада визначає кількох працівників, які працюють з 
громадянами як «екскурсоводів». Ці працівники у популярній формі 
інформують людей про основні завдання, що стоять у даний час перед 
громадою, розповідають про компетенцію міської ради, знайомлять 
громадян з порядком вирішення тих чи інших питань. Як правило, день 
відритих дверей починається у сесійній залі. Далі можливе відвідання 
основних підрозділів та комунальних підприємств. Програма відкритих 
дверей полегшує зв’язок з громадянами, однак робота працівників з 
громадськістю у такому режимі хоча б один день на тиждень може 
спричиняти збільшення витрат, тому що бажано для цієї цілі закріпляти 
окремого працівника. 

–   Публічна інформація. Публічна інформація представлена у формі 
прес-релізів, інтерв’ю, буклетів, листівок, плакатів тощо. Для цього у 
міській раді може бути утворений департамент (відділ) зв’язків з 
громадськістю та публічною інформацією. Публічна інформація 
підтримує інформованість громадян про діяльність місцевої влади. 
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Процес отримання та обробки цієї інформації є значно складніший, 
ніж її просте поширення зазначеними вище способами. Методи її 
поширення суттєво залежать від фінансової спроможності ради, 
розмірів населеного пункту, місцевих традицій, політичної ситуації у 
місті. Великі міста вимагають якнайширшого спектру представлення 
публічної інформації. У  невеличких містах найефективнішими засобом 
є листівка та плакат, у селах  – міжособистісна комунікація та 
оголошення на дошці оголошень. Ефективна програма публічної 
інформації створює позитивне середовище, оскільки належним чином 
поінформовані громадяни можуть брати участь у місцевих справах, 
краще розуміючи програмні питання, вплив різних заходів, історичні 
перспективи ініційованої програми. 

–   Навчально-популярні програми та звіти. Прямі освітні 
програми  – це заходи, на яких місцеві посадові особи презентують 
безпосередньо програму громадськості. Наприклад, кампанія щодо 
необхідності економії води, дотримання санітарних вимог і чистоти, 
розмови зі школярами про діяльність місцевих органів. Непрямі освітні 
програми також забезпечуються публічною інформацією, але при 
цьому використовуються друкований або аудіо  – чи відеоматеріал для 
супроводження повідомлення замість персональної доповіді. Прямі 
освітні програми забезпечують персональний контакт з громадянами. 
Непрямі освітні програми надають інформацію. Типові освітні 
матеріали  – це буклети, інформаційні бюлетені, різноманітні публікації 
щорічних звітів. 

Освітня програма передбачає, що результат буде отримано не 
одразу, а цей результат буде вагомим, тому що відбувається не просто 
інформування, а у свідомості людей формується стійкий стереотип. 
Громадяни, як правило, позитивно сприймають інформацію про 
бюджет, поданий у формі «звіт  – буклет», тому що у ньому 
підбиваються певні підсумки, використовуються схеми і графіки, а 
складні речі пояснюються просто. 

–   Відносини зі ЗМІ. Кожна програма залучення громадян вимагає 
роботи з медіа (газети, інформаційні бюлетені, радіо, телебачення) для 
того, щоб висвітлити події для всієї ТГ. Медіа допомагають залучати 
громадян на початку цього процесу, оголошуючи програму та 
запрошуючи громадян взяти участь у місцевих справах, звітуючи 
протягом цього процесу про прогрес і досягнення в реалізації ініціатив 
та звітуючи про результати їх втілення наприкінці процесу залучення 
громадян. Найбільш поширеним методом є розповсюдження серед 
журналістів прес-релізів і проведення прес-конференцій і брифінгів. Це 
допомагає мас-медіа зібрати важливі факти з мінімальними зусиллями. 
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Встановлення стосунків з медіа  – ефективний шлях до позитивного 
просування діяльності ОМС. Заснування офісу із зв’язків з медіа є 
важливим з погляду покращання стосунків з пресою та надання 
інформації для журналістів. Публічний імідж ОМС значно покра- 

щується, коли вони надають точну і своєчасну інформацію. Однак 
місцеві посадовці мають бути обережними, щоб не перетворити 
стосунки з медіа в явний засіб пропаганди. На жаль, можливість 
активно співпрацювати з електронними ЗМІ (радіо, телебачення) мають 
тільки великі міста. 

–   Місцеві ініціативи. Місцеві ініціативи  – одна з форм безпо- 

середньої участі громадян у МС. Закон України «Про місцеве само- 

врядування в Україні», подаючи визначення, не дає деталізації цього 
процесу. 

У практиці діяльності органів місцевого самоврядування зарубіжних 
країн місцева ініціатива використовується досить часто. У  США вона 
відома під назвою «громадські петиції». У  Швейцарії  – це елемент 
(перший етап) місцевого референдуму, що полягає в обговоренні 
проблеми з подальшим збором підписів. Якщо їх збирають достатньо, 
проводять референдум. Місцева влада, як правило, на цьому етапі прагне 
знайти компроміс, щоб не доводити справу до референдуму7. 

Українське законодавство розглядає місцеву ініціативу та місцевий 
референдум як окремі форми демократичної участі громади у 
вирішенні місцевих справ. Як випливає з норм Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», для реалізації місцевої ініціативи 
рада повинна ухвалити відповідне Положення чи рішення ради або 
виписати процедуру в статуті територіальної громади8. 

Перевагою цієї форми є (порівняно з іншими) найвищий рівень 
участі громадськості, демократизму, можливість дійсно широким 
верствам громади висловити свою думку і вплинути на владу. 
Недоліком, крім складної процедури, є відсутність законодавчо 
визначеного механізму фінансування, адже місцева влада, особливо 
якщо вона не є демократичною, усіляким чином, як правило, 
намагатиметься перешкоджати роботі ініціативної групи. 

Значною проблемою також є низький рівень готовності більшості 
громадян активно і добровільно працювати для громади, ставлячи 
перед місцевою радою конкретні фахові питання і виносити відповідні 
ініціативи. 

 
7 Аналітичні матеріали міністерства закордонних справ України з питань 

формування кадрового потенціалу органів влади. URL: mfa.gov.ua. 
8 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. 

№ 280/97-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua 
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Саме тому пріоритетної значимості набуває інтелектуальний потенціал, 
причому як груповий, так і особистісний. Він формується з низки 
елементів, а саме: кваліфікаційного потенціалу  – професійних знань та 
вмінь, що визначають рівень компетентності; психофізіо-огічного 
потенціалу  – працездатності; комунікативного потенціалу  – здатності до 
співробітництва, колективної організації і взаємодії; наукового, творчого 
потенціалу  – інтелектуальних здібностей; лідерського потенціалу  – 

здатності стати «маяком» для інших; потенціалу до розвитку та 
саморозвитку  – здатності до вирішення складних завдань. 

Для цілей нашого дослідження було важливо виявити інструменти 
відбору таких осіб та адаптувати ці інструменти в діяльність СМС 
України. Зокрема виявлено, що компетенція «інтелектуальний 
потенціал» розвинута, коли особа: легко оперує абстрактними 
поняттями і складними ідеями; є володарем гострого, ефективного і 
стабільного розуму; яскравою і розумною особистістю. 

При цьому необхідно враховувати фактори впливу на мотивацію 
співробітників ОМС, а саме: 

–   зусилля (дія) відносно самостійний процес, який підпоряд- 

кований мотиву діяльності зі спрямованістю на загальну ціль; 
–   ціль як безпосередньо усвідомлюваний результат, на який 

спрямована дія, пов’язана з діяльністю; 
–   ресурси засоби, предмети і умови праці, фонд робочого часу; 
–   навички різноманіття множини дій і процесів, які здійснюють 

керівники при виконанні управлінських функцій і завдань; 
–   здібності удосконалення і перетворення наявних і набуття нових 

навичок; 
–   оцінка визначення можливості ОМС справедливо розподіляти 

кошти, посади та інші види заохочення; 
–   параметри виконуваної роботи як характеристики організаційної 

роботи, що впливають на психологічний стан працівників; 
–   якість виконуваної роботи, тобто здатність співробітника 

забезпечувати визначену продуктивність (кількість і якість послуг) 
своєї діяльності; 

–   результати як фактори задоволення від виконаної роботи і 
фактори, що сприяють процесу стимулювання до діяльності; 

–   задоволення від діяльності, включаючи задоволення потреб, 
підвищення якості життя тощо. 

На нашу думку, саме такий підхід до розкриття потенціалу кожного 
співробітника, що працює в ОМС, забезпечує формування лідерського 
середовища, спрямованого на ефективну і результативну колективну 
діяльність. При цьому слід звернути увагу на параметри організаційної 
діяльності в ОМС, які включають: 
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–   різноманіття навичок, що дає відчуття значимості роботи і 
сприяють підвищенню її якості; 

–   цілісність роботи, що викликає відчуття досягнення і самоповаги; 
–   важливість роботи, яка веде до скорочення прогулів і плинності 

кадрів; 
–   автономність, що характеризує ступінь свободи і надається праців- 

нику у визначенній черговості виконання завдань і методів роботи; 
–   «прямий» зворотний зв’язок, що представляє собою зв’язок без 

посередників і дає усвідомлення відчуття приналежності й дозволяє 
справедливо оцінити результати праці; 

–   справедлива винагорода, що визначає відчуття значимості 
роботи. 

Для створення сприятливого лідерського середовища застосо- 

вуються механізми розкриття внутрішніх резервів ОМС, які генерують 
особистий інтелектуальний потенціал кожного із співробітників у 
колективний потенціал. Для цього застосовуються інструменти 
виявлення та розвитку інтелектуального потенціалу, активізуються 
джерела мотивації до роботи, що враховують потреби, задоволення від 
роботи, справедливу оцінку результатів праці та винагороду. 

Для формування ОМС як самонавчаючої організації, яка ґрун- 

тується на системі цінностей і забезпечує створення лідерського 
середовища шляхом замкнутого циклу передачі ідей, цінностей, 
емоційної енергії і рішучості від ефективних керівників-лідерів вищих 
рівнів, керівникам-лідерам нижчої ланки в ОМС застосовують 
інструмент переданої точки зору. Вона являє собою систему з трьох 
взаємопов’язаних елементів: ідей, цінностей та емоційної енергії і 
рішучості. Усі ці елементи мають бути узгоджені між собою. Цінності, 
що лежать в основі організаційної культури ОМС, повинні узгоджу- 

ватися з його ідеями, тобто стратегією, оскільки в іншому випадку 
енергія керівника-лідера буде витрачена даремно. 

Емоційна енергія і рішучість керівника-лідера ОМС повинні 
проявлятися у: формуванні у співробітників відчуття терміновості необхід- 

них змін; чіткому формулюванні організаційних цілей, які надихатимуть 
послідовників і коштуватимуть зусиль, спрямованих на їх втілення; 
концентрації всіх сил для досягнення мети; створенні атмосфери роботи в 
команді; постійній підтримці упевненості команди в досяжності мети. 

Гуманізаційним аспектом залучення громадян до участі в діяльності 
ОМС, крім інших, має стати її оцінювання громадянами. З  цією метою 
доцільно, на нашу думку, використовувати розроблений Радою Європи 
Опитувальник для громадян / представників організацій громадян- 

ського суспільства для дослідження впровадження у громаді  
12 принципів доброго демократичного врядування (табл. 1). Відповіді 
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на запропоновані у ньому запитання сприятимуть оцінюванню рівня 
реалізації гуманізаційних аспектів в діяльності ОМС шляхом залучення 
до неї зацікавлених громадян. 

 

Таблиця 1 

Опитувальник для громадян / представників організацій 
громадянського суспільства для дослідження впровадження  
у громаді 12 принципів доброго демократичного врядування 

  

Не 
знаю, 
немає 
думки 

(0) 

Дуже 
погано 

(1) 

Іноді 
погано 

(2) 

Добре 
   (3) 

Відмінно 

(4) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Чесне проведення виборів, представництво та участь  

як гарантія реальної можливості для кожного громадянина мати право 
голосу в суспільно-політичному житті на місцевому рівні 

 Я задоволений можливостями, які 
я маю для впливу на рішення ради 

     

2 Зворотний зв’язок як гарантія діяльності ОМС відповідно  
до законних очікувань та потреб громадян 

 У раді скарги щодо надання 
послуг розглядають та рішення по 
ним приймаються професійно 

     

3 Дієвість та ефективність як гарантія виконання ОМС завдань  
з найефективнішим використанням ресурсів 

 В цілому я задоволений 
послугами, що надаються радою 

     

4 Відкритість та прозорість як гарантія забезпечення доступу 
громадськості до інформації та полегшення розуміння  

щодо діяльності ОМС 

 Рада добре інформує населення 
про свою діяльність 

     

5 Верховенство права як гарантія чесності, неупередженості та 
неухильності в діяльності ОМС 

 В раді перевагу мають загальні 
інтереси всіх членів громади, а не 
особисті інтереси 

     

6 Етична поведінка як гарантія пріоритетності  
в діяльності ОМС суспільних інтересів над особистими 

 У раді до всіх ставляться 
однаково, незалежно від їх 
родинних зв’язків з обраними 
представниками чи службовцями 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Компетентність та спроможність як гарантія професійного  
та якісного виконання посадових обов’язків обраними представниками  

та службовцями ОМС 

 Більшість депутатів та службовців 
у раді є компетентними фахівцями, 
які добре, знають, що вони роблять 

     

8 Інноваційний характер та відкритість до змін  

як гарантія отримання ОМС користі від використання нових шляхів 
вирішення проблем, та передового досвіду 

 У раді діють процедури врахування 
пропозицій громадян для 
покращення якості роботи 

     

9 Сталий розвиток та довгострокове планування як гарантія врахування  
в діяльності ОМС інтересів майбутніх поколінь 

 Рада залучає громадян до процесу 
пошуку шляхів вирішення проблем 
сталого розвитку 

     

10 Надійний фінансовий менеджмент як гарантія забезпечення ОМС  
цільового та продуктивного використання бюджетних коштів 

 Рада добре інформує громадян про 
розподіл коштів бюджету 

     

11 Права людини, різноманіття культур та соціальне вирівнювання  

як гарантія захисту прав людини, поваги до усіх громадян та 
запобігання усіх видів дискримінації в діяльності ОМС 

 У раді дотримуються прав людини, 
прогресує їх застосування стосовно 
всіх верств населення 

     

12 Підзвітність як гарантія відповідальності 
 обраних та посадових осіб за свої дії 

 У раді відповідальні особи 
пояснюють свої рішення 
громадянам 

     

 

ВИСНОВКИ 

Таким чином, дослідження гуманізаційних аспектів залучення 
громадян до участі в діяльності органів місцевого самоврядування 
дозволило нам сформулювати низку висновків, а саме: 

Залучення громадян до справ МС має стати взаємовигідним процесом 
для усіх зацікавлених його учасників. Для голів ТГ, депутатів місцевих 
рад, посадових осіб ОМС вигоди полягають у тому, що за допомогою 
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громадської участі вони можуть ухвалювати кращі рішення завдяки 

активізації взаємозацікавленої взаємодії, що сприяє глибшому і ширшому 
розумінню пріоритетних суспільно значимих проблем і питань. 

Владні рішення та пропозиції з готовністю сприймаються 
громадськістю за умови врахування їхньої думки в процесі підготовки 
до ухвалення цих рішень. Налагоджений процес залучення громадян 
спонукатиме до активізації окремих осіб і окремих груп у справах 
громади. Результатом цього процесу постає підвищення в усіх і у 
кожного взаємозацікавленого його учасника рівня відповідальності і 
підзвітності за реалізацію справ, що відбуваються у громаді. 

Визначення чітких сутнісних компонентів залучення громадян до 
процесу ухвалення суспільно значимих рішень у ТГ можливе за умови 
розробки місцевою радою положення про політику залучення громадян 
до участі в діяльності ОМС. 

Обґрунтування дієвих форм залучення громадян до діяльності 
органів місцевого самоврядування дозволяє вести мову про не лише 
можливість, а й необхідність формування сприятливого лідерського 
середовища для активізації їхньої взаємозацікавленої взаємодії з ТГ. 

Для формування лідерського середовища в територіальних громадах 
необхідно застосовувати не лише ресурси ТГ, включаючи не лише 
активізацію діяльності ОМС, а й формування законодавчого підґрунтя 
на державному рівні. Саме воно чітко регулюватиме механізми взаємо- 

дії між центральним урядом, ОМС та громадянами для забезпечення 
якісного надання послуг та вирішення потреб мешканців ТГ. 

Активізація гуманізаційних аспектів залучення громадян до участі в 
діяльності ОМС, спрямованих на формування та розвиток лідерства, 
полягають у: формуванні чіткої програми діяльності на засадах 
лідерства і її дотриманні; запрошенні всіх членів організації взяти 
участь в її реалізації, надавши для цього всі необхідні ресурси та 
можливість формулювати і розробляти спільні цілі; усіх членів 
організації необхідно оцінювати за професійними результатами та 
винагороджувати лише відповідно до результатів; створенні моделі 
лідерства, заснованої на відкритій комунікації, яка повинна бути 
поширена на всю організаційну структуру та систему. 

Основними механізмами реалізації лідерства в процесі актуалізації 
гуманізаційних аспектів залучення громадян до участі в діяльності 
органів місцевого самоврядування мають стати: 

–   організаційний  – громадські слухання, загальні збори громадян, 
опитування громадської думки, організація фокус-груп; 

–   мотиваційний  – власний приклад, покарання, підкріплення, 
примус, грошова винагорода, ототожнення і пристосування цілей, та 
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нові: соціальне конструювання, ставка на результат, «передана точка 
зору»; 

–   інформаційний  – встановлення, підтримка і розширення кон- 

тактів з громадянами та організаціями; інформування громадськості 
про рішення, які приймаються; вивчення громадської думки; аналіз 
суспільної реакції на дії посадових осіб і органу влади в цілому. 

 

АНОТАЦІЯ 

Дослідження гуманізаційних аспектів залучення громадян до участі 
в діяльності органів місцевого самоврядування передбачає чітке 
визначення сутнісних компонентів їх участі у процесі ухвалення 
суспільно значимих рішень та обґрунтування сучасних форм залучення 
громадян до діяльності ОМС. Їх дієвість має результувати в 
гуманізацію взаємодії влади та громади. Саме така її гуманізація, тобто 
олюднення відносин, має стати критерієм її активізації, 
взаємозацікавленості та безперервності. 

Наголошено на тому, що ухвалення місцевою радою положення про 
політику залучення громадян нині має стати гарантією для 
громадськості в контексті серйозності намірів місцевої ради та її 
виконавчих органів щодо такої участі жителів громадян та подальшої 
реальної імплементації пріоритетних для ТГ програм. 

Запропоновано вважати діяльність ОМС у сфері залучення 
громадськості до участі у процесі прийняття суспільно значимих 
рішень важливим елементом їх політичної діяльності та управлінського 
лідерства. Саме тому активізація участі громадськості в державному 
управлінні потребує кардинально нових підходів та ефективних 
механізмів реалізації лідерства. Першочерговими серед них має стати 
законодавче визначення та закріплення механізмів проведення 
консультацій з громадськими організаціями в процесі вироблення й 
реалізації політики захисту прав людини, а також проведення 
громадських експертиз нормативних актів та проектів рішень. 

Обґрунтовано, що без активного залучення громадськості до 
керівництва суспільними процесами неможливо не лише розмежувати і 
збалансувати функції й обов’язки центральних та місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а й забезпечити 
їх ефективну діяльність. 
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SECTION 2. 

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL SUPPORT  

OF LOCAL BUDGET MANAGEMENT AS THE BASIS  

OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Gavkalova N. L., Zilinska A. S., Akimov O. О. 
 

INTRODUCTION 

The assessment of the formation of the expenditure policy of territorial 

communities in the conditions before and after the beginning of the reform 

of local self-government in Ukraine allowed to single out the positive 

tendencies of their development. Formation of capable united territorial 

communities, change and expansion of powers of local self-government 

bodies, transfer of additional financial resources to local budgets provided 

expansion of opportunities for development of territorial communities and 

directions of use of their financial and economic potentials. 

Nevertheless, the analysis of revenue and expenditure policy at the level 

of local budgets showed the problem of effective use of financial potential of 

administrative-territorial formations at the local level, which is manifested in 

increasing asymmetry of socio-economic development of territorial 

communities. Thus, there has been a rapid increase in the differentiation of 

tax capacity of administrative-territorial entities (which is one of the main 

criteria in the formation of united territorial communities), which have direct 

budgetary relations with the state budget. A  separate problem is the growth 

of processes of concentration of economic entities in administrative-

territorial entities, which are “growth points”, which entails the gradual 

expansion of “depressed areas”. As a result of the launch of decentralization 

processes, small cities have benefited, the pace of economic development of 

which has exceeded the level of development of large regional centers1. 

In addition, there was an increase in the level of asymmetry of social and 

economic development of administrative-territorial entities close to and 

away from regional centers, as well as between the united territorial 

communities and communities that are not part of the OTG. 

Risks that have emerged and been identified in the process of 

decentralization (in particular, along with the growing level of differentiation 

of social and economic development, financial capacity of communities, 

lack of experience in effective management and investment and economic 

 
1 Гавкалова Н.Л., Лола Ю. Ю. Демократична децентралізація та діджиталізація 

органів влади: досвід Євросоюзу. Інфраструктура ринку. Вип. 38. 2019. С. 300–305. 
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attractiveness of territories), require review of local governments use of the 

internal potential of the territorial community2. 

 

1.   Development of an approach to the use of organizational support  

of economic potential of territories 

As noted above, the study of the main aspects of the development of 

territorial communities allowed to identify the following shortcomings in the 

functioning of the local self-government system, which directly affect the 

level of efficiency of the internal potential of the territory and the pace of 

community development3: 

–   lack of long-term socio-economic development planning of territorial 

communities; 

–   lack of common criteria and indicators on the basis of which it is 

possible to assess the effectiveness of local governments in the development 

of territorial communities; 

–   Insufficient level of interaction between local governments and 

executive authorities; 

–   insufficient level of competence of officials; 

–   lack of incentives and interest of local governments in the 

development of the territorial community; 

–   lack of effective and efficient monitoring and control of the exercise 

of powers by local governments. 

Analyzing the financial and economic potential of territorial 

communities, it is advisable to pay attention to the structuring of its main 

components (Fig. 1). 

From fig. 1 shows that the financial potential of the territorial community 

combines the budget potential, the financial potential of economic entities, 

the financial potential of households and the potential of financial 

institutions. In addition, it is formed by investment potential and attracted 

financial resources in the form of grants and assistance. 

Consideration of the potential from another perspective allows us to 

identify as elements of its research resource base and management qualities 

of local governments. The study of the resource base highlights the available 

financial resources and reserves of financial resources, the managerial 

 
2 Гордієнко Л.Ю, Зілінська А. С. Технологічні аспекти механізму формування 

місцевих бюджетів в Україні на 2018–2020 роки. Development Management, Vol. 4, 

Issue 4, 2018. С. 64–72. doi: http://dx.doi.org/10.21511/dm.4(4).2018.06. 
3 Vainius Smalskys, Nataliia Gavkalova, Kristina Babenko and Alona Zolenko (2020). 

Efficiency of the stakeholder interaction in the context of ensuring sustainable territorial 

development. Problems and Perspectives in Management, 18(2), 340–349. DOI: 

10.21511/ppm.18(2).2020.28. 
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quality of local government  – the possibility of optimal use of the resource 

base and its expansion4. 

 

 

Fig. 1. The structure of the financial potential of territorial communities 

 

From fig. 1 shows that the financial potential of the territorial community 

combines the budget potential, the financial potential of economic entities, 

the financial potential of households and the potential of financial 

institutions. In addition, it is formed by investment potential and attracted 

financial resources in the form of grants and assistance. 

 
4 Nataliia Gavkalova, Alina Zilinska, Volodymyr Polatay, Viktoriia Liashevska. Organiza- 

tional support for the development of united territorial communities. Public Policy and Admi- 

nistration. Vol. 19, No 4 (2020), Р. 155–168 DOI: https://doi.org/ 10.13165/VPA-20-19-4-11 
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Consideration of the potential from another perspective allows us to 

identify as elements of its research resource base and management qualities 

of local governments. The study of the resource base highlights the available 

financial resources and reserves of financial resources, the managerial 

quality of local government  – the possibility of optimal use of the resource 

base and its expansion5. 

Given these problems, we can conclude that the development of the 

territorial community and ensuring the effective use of financial and 

economic potential of the territory depends on effective assessment of 

existing community potential and its use, and, based on this assessment  – 

determining community development strategy and its phased implemen- 

tation. The conceptual model of the use of financial and economic potential 

in the development of the territorial community is presented in fig. 2. 

The effective development of a local community depends primarily on 

two interrelated factors: the available financial and economic potential and 

the success of local governments in the effectiveness of the use of existing 

capacity. Thus, the development of the territorial community should include 

an assessment of the activities of self-government bodies and the definition 

of activities and the use of potential in the long run. 

The priority in ensuring the effective development of the territorial 

community is the need to assess the effectiveness of its internal potential, 

due to the existence of objective differences in the functioning of local 

budgets and the development of local communities6. 

Quantitative and qualitative assessment of the resource base, which 

determines the level of material and financial support of the local 

community, and the capabilities of local government management will 

identify problems of community development, causes and directions and 

time and their elimination, as well as existing unused reserves for 

community development. 

The formation of the territorial community development strategy should 

be based on determining the overall assessment of the results of managerial 

influence on the level of use and management of internal potential of the 

territorial community and taking into account existing and existing national 

 
5 Nataliia Gavkalova, Alina Zilinska, Volodymyr Polatay, Viktoriia Liashevska. Organi- 

zational support for the development of united territorial communities. Public Policy and Admi- 

nistration. Vol. 19, No 4 (2020), Р. 155–168 DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-20-19-4-11 
6 Nataliia Gavkalova, Alina Zilinska. Practice and prospects of local economic 

development. International Scientific Conference on Service sector INSCOSES  

(15 ; 2020 ; Ohrid) XV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 

2020, Ohrid 11-12 September 2020 [organizing committee Cvetko Andreeski … и др.]. 
Ohrid : Faculty of tourism and hospitality, 2020. P. 69–74. 
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and regional strategic programs of socio-economic and spatial development7. 

At the same time, consideration of regional development programs should be 

made taking into account existing problems, including: 

–   frequent changes in the legal framework for the formation of regional 

development strategies, resulting in a violation of the orderliness and 

systemic nature of regional planning; 

–   the problem of diversity and differences in the formation of regional 

development strategies, different levels of coherence of the strategy with 

national plans; 

–   the problem of static regional strategies and the inability to respond 

appropriately and in a timely manner to changes in the socio-economic 

situation in the region; 

–   the problem of disregard for the interests of all parties to the socio-

economic development of the region; 

–   the problem of differences in regional strategies and lack of focus on 

interregional cooperation. 

These problems of formation and functioning of regional development 

strategies affect the ability to ensure socio-economic development of the 

region and administrative-territorial units as its components. The regional 

development strategy should outline the prospects for the development of the 

region and determine the preconditions for achieving the set goals, as well as 

ensure the direction of strategic development plans of territorial 

communities. 

The strategic plan for the development of the territorial community, 

based on the strategy of regional development, should be formed as a tool to 

ensure the sustainable development of the territory, taking into account its 

features and include the following areas: 

–   formation of strategic and operational goals of community 

development; 

–   provide support for public initiative and maximize community 

participation in the development of administrative-territorial education; 

–   to promote the effective achievement of goals through the 

concentration and movement of available resources in the required direction; 

–   to ensure the achievement of maximum results when using the 

minimum amount of resources; 

–   to determine the order of actions and priority of directions of activity. 

At the same time, the main features of a successful and effective strategy 

for the development of the territorial community are as follows: 

–   effective and timely use of analytical tools; 

 
7 Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки від 5 серпня 

2020 р. № 695 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text 
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–   an approach to ensuring community development based on broad 

participation and partnership; 

–   achieving a high level of public consensus and business approach; 

–   participation in ensuring the development of the community of a wide 

range of stakeholders; 

–   ensuring the coordination and unity of the process8. 

An important strategic tool for sustainable territorial development is the 

analysis of the effectiveness of stakeholder interaction. This is the 

identification of key stakeholders and assessment of their level of interest in 

solving existing problems in the region, which allows to predict their 

possible impact on territorial and sectoral development9. 

Thus, the development of the territorial community on the basis of the 

strategic plan allows to ensure the effective use of financial and economic 

potential, to identify additional and unused sources and reserves of 

community resources, and will promote gradual community development in 

the long run. 

Analyzing the functioning of territorial communities in Ukraine today, it 

should be noted the reasons for the low level of their socio-economic 

development and inefficient use of financial and economic potential. Among 

the main identified are: 

–   low level of financial capacity of local budgets; 

–   underdevelopment and obsolescence of the infrastructure base; 

–   lack of effective and efficient antidepressant programs to ensure the 

development of rural communities; 

–   Insufficient full use of the benefits of transport services, unoccupied 

roads and their unsatisfactory condition; 

–   inefficiency and inconsistency of environmental policy; 

–   inconsistency of the pace of development of utilities and housing; 

–   ignorance and lack of interest of local governments in ensuring the 

development of the territorial community; 

–   inefficient use of social infrastructure; 

–   low quality of labor resources, etc. 

In accordance with the above-mentioned problems of development of 

territorial communities, as a result of the formation and beginning of 

functioning of united territorial communities, there is a need to ensure 

 
8 Возняк Г. В. Методичний інструментарій оцінювання бюджетного забезпе- 

чення регіону. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 110–120. URL: http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/regek_2016_1_14. 
9 N.L. Gavkalova, I.V. Kolupaieva. Decentralization of public administration in the 

process of building a democratic society. Public Policy and Administration, 2018, 17(2). 

Pp. 2016–225. 
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development at the local level in the long run. In the conditions of formation 

of the united territorial communities the necessity of definition of strategic 

directions of development, the analysis of risks and possibilities of use of 

financial and economic potential is caused: 

–   first, by changing the internal and external conditions of the 

community; 

–   secondly, by changing systemic approaches to the issue of regional 

and local development management; 

–   thirdly, the need to determine the main priorities of community 

development10. 

The factors that influenced the change in the internal conditions of 

functioning of territorial communities include: 

–   change in the conditions of community development as a result of 

merging into several, which creates risks of internal competition; 

–   formation of local self-government bodies with expanded powers and 

rights; 

–   transfer to the basic level of additional financial resources and the 

functioning of local governments as a “filler” of local budgets. 

The factors that influenced the change in the external conditions of 

functioning of territorial communities include: 

–   the process of administrative-territorial reform and reform of local 

self-government, resulting in the formation of united territorial communities 

and change of their powers; 

–   changes to the Budget and Tax Codes of Ukraine, in particular, 

changes in the conditions for providing intergovernmental transfers; 

–   changing the conditions of interaction of united territorial 

communities with state and regional authorities. 

The change in approaches to local and regional development 

management is due to the fact that if before the decentralization process in 

Ukraine the main task of local communities was to ensure the distribution of 

funds received in the local budget in the form of grants and subventions, 

then with its launch united territorial community has to ensure its own 

development and achieve financial capacity through the use of its own 

financial and economic potential. 

It should be noted that a significant problem in forming a “scenario” for 

the development of a united territorial community and ensuring the effective 

use of financial and economic potential is the almost complete lack of data 

to determine and track the dynamics of social and economic processes. 

 
10 Розвиток бюджетної децентралізації в Україні : наукова доповідь / за ред. д-ра 

екон. наук І. О. Луніної; НАН України, ДУ «Ін.-т екон. та прогнозув. НАН України». 
К., 2016. 70 с. 
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Therefore, full-fledged formation of the strategy of development of the 

united community is practically impossible, but in 3–5 years on the basis of 

preliminary data of development of the territorial community it will be 

possible to carry out it more effectively. 

It can be concluded that the reform of local governments provides new 

opportunities for long-term effective development of rural, urban and urban 

areas in the regions of Ukraine. Today, the number of united territorial 

communities is constantly growing, which is evidence of the effective 

implementation of the concept of decentralization on the path to European 

integration. At the same time, the positive aspect is the fact that the level of 

revenues of OTG budgets can now actually almost double. This makes it 

possible to pursue effective social policies on the ground11. 

The study of changes in the place and role of local budgets in ensuring the 

development of local self-government in the context of administrative and 

financial decentralization led to the following conclusion: local government 

reform was designed primarily to ensure the capacity of local governments to 

develop communities. Therefore, the local budget is the main financial base for 

community development. In terms of reducing the level of financial dependence 

of local budgets on the central level, the issue of finding tools to increase their 

revenue base and maximize the effect of the use of financial resources is one of 

the main tasks of local governments. Thus, among the main guidelines for the 

development of local budgets are the following: 

–   increasing the revenue base of local budgets; 

–   ensuring the effective implementation of expenditures from the 

budgets of territorial communities; 

–   improving the provision of intergovernmental transfers. 

Given the transfer of broad powers to the local level, as well as the 

formation of a new revenue base of local budgets, which resulted from the 

reform of fiscal legislation in late 2014, today we can identify the following 

basic tools for local budget development and capacity building (Fig. 3)12: 

–   establishment and administration of local taxes and fees  – given that 

the Tax Code gives local governments broad powers in the field of 

establishing local taxes and fees, as well as a significant expansion of local 

 
11 Уманс Т., Зілінська А. С. Особливості формування бюджету об’єднаних 

територіальних громад. матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Публічне управління: проблеми та перспективи», м. Харків, 25 жовтня 

2019 року. Харків : ТОВ «Константа», 2019. С. 248–251. 
12 O.Y. Amosov, N.L. Gavkalova (2021). Methodological aspects of interconnection 

between institutionalism and archetypes in public administration. Public management : 

collection. № 1(26). February 2021. Kyiv : Interregional Academy of Personnel 

Management https://doi.org/10.32689/2617-2224-2021-1(26)-17-29 
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taxes and their share in local budget revenues, namely these tax payments 

are an important tool for filling local budgets; 

–   development of entrepreneurship in the community  – involves the 

intensification of entrepreneurial activity of residents of the territorial 

community, attracting investment resources to the community, as well as 

supporting existing and attracting new businesses to the community; allows to 

maximize the receipt of taxes and fees in the budget of the territorial community, 

as well as to ensure an appropriate level of employment in the community; 

–   disposal of property in communal ownership  – provides for the 

possibility of obtaining income from the lease or sale of property or subject 

to its effective use; gives the opportunity to receive additional revenues to 

the local budget; 

–   cooperation of territorial communities  – involves interaction between 

individual territorial communities in order to provide appropriate social 

services to the population; allows to provide economies of scale, ie efficient 

use of financial resources; 

–   management and disposal of land resources  – involves the influence 

of local governments to determine the functional and planning structure and 

the possibility of proposals to change the boundaries of the settlement, which 

allows efficient use of land and attract investors to the community; 

–   legal culture of local self-government bodies  – provides for the 

effective interaction of local self-government bodies with the population and 

business entities. 
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Fig. 3. Guidelines and tools for the development of local budgets  

in terms of administrative and financial decentralization 

Analyzing the development strategies of united territorial communities13, 

it is possible to identify the main directions of community development, 

which local governments have identified as priority for implementation. 

Thus, one of the main goals of the functioning of local self-government 

bodies of united territorial communities is to ensure the development of the 

local economy and increase the level of economic capacity and 

competitiveness of the community. 

In the context of this strategic goal of community development, the 

following main areas of operation have been identified: 

–   improving the investment attractiveness of the territorial community, 

attracting investors and promoting the image of the territory: 

–   institutional support of processes for attracting investments to the 

community; 

–   formation and dissemination of a set of investment proposals of the 

territorial community and determination of the territories of the community, 

which are a priority for the investment development of the community; 

–   support for innovation development; 

–   ensuring broad participation of local authorities with business 

representatives; 

–   providing information and advisory support for business development; 

–   creation of a database of free communal property and vacant land 

plots; 

–   change of purpose of land plots for commercial objects; 

–   development of regulatory acts; 

–   promoting the image of the local community as attractive for 

investment; 

–   development of small and medium business: 

–   participation in various fairs and other events to promote the products 

of local producers and promote the image of the community as a joint 

venture; 

–   restoration of rural markets; 

–   support and assistance in the organization of programs for the 

exchange of experience between enterprises; 

–   popularization and dissemination of the idea of entrepreneurship 

development among the community population; 

–   development of infrastructural support of entrepreneurship; 

 
13 Сторонянська І.З., Патицька Х. О. Проблеми та напрями оптимізації процесу 

формування ОТГ: за результатами першого етапу адміністративно-фінансової 
децентралізації. Регіональна економіка. Львів, 2017. № 4. С. 65–78. 
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–   development and support of utility companies; 

–   tourism development; 

–   formation of tourist routes and popularization of tourist features and 

opportunities of the community; 

–   creation of an information tourist center in communities with high 

tourist potential; 

–   creation of new tourist products; 

–   ensuring the improvement of the community territory along tourist 

routes; 

–   spreading the idea of agrotourism among the population of the 

community and the possibility of using the traditions of ethnography and 

folklore for the development of tourism; 

–   development of agriculture, hunting and fishing, in particular the 

development of small-scale farming: 

–   encouraging local agricultural producers to use new crops; 

–   stimulating the development of cooperation and interaction of 

individual and small farms; 

–   stimulating the development of family small agricultural enterprises, 

in particular in the field of horticulture, berry growing and beekeeping 

development. 

In this area, it is advisable to pay attention to the formation of a database 

on the availability of those objects that may be of interest to potential 

investors. Most of the formed united territorial communities have their own 

websites on the Internet, so it is especially important to talk about the 

formation of a register of immovable communal property and land plots14. 

Such registers should be formed and arranged in the context of the types of 

objects (land, buildings and structures, existing premises, existing 

infrastructure and unfinished construction). Accordingly, such a step will 

promote the openness of the local community to investors. 

Having studied the economic and social directions of local development, 

attention should be paid to environmental. Therefore, an important strategic 

goal of the development of the territorial community is to ensure 

environmental protection and development of the energy sector, ways to 

achieve the goal are: 

–   formation of safe living conditions for the population: 

–   work in the direction of reducing pollution of water resources and 

clearing of reservoirs and riverbeds; 

–   creation of a system of water treatment facilities and sewerage; 

 
14 N. Gavkalova, D. Yaremko (2021). Improving the efficiency of expenditure of local 

budgets of Ukraine. nd International conference on economics, accounting and finance 

November 05, 2021. Pp. 1479–149. 
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–   rapid cleaning of the community from natural dumps; 

–   formation of a system of population management and solid waste 

management on the basis of relevant standards; 

–   raising the level of environmental awareness of the population; 

–   development of energy economy on the basis of available resources: 

–   promoting the implementation of energy saving measures; 

–   development of alternative areas of energy saving (opportunities to 

use agricultural waste for renewable energy; promoting the cultivation of 

“energy” plants by farmers); 

–   increasing the level of energy resources efficiency; 

–   informing the population about the benefits of energy development. 

Thus, the definition of the main directions of increasing the use of 

financial and economic potential at the level of territorial communities will 

ensure the stable development of the community. The analysis of the defined 

strategies of development of the united territorial communities has shown 

that in all communities there are practically the same urgent problems for 

their decision. However, not all of the studied strategies identify three areas 

of community development  – economic, social and environmental, which 

may result in failure to take into account the needs of environmental 

protection as one of the main. 

 

2.   Development of organizational and economic support  

for the development of territorial communities 

The certain influence of the reform of the administrative-territorial 

system makes it possible to say that the process of unification of territorial 

communities creates conditions for the positive development of the economy 

of our country15. To determine the organizational and methodological 

support for the development of territorial communities, it is advisable to use 

a project approach. 

According to the project management, the project should provide an 

organizational and technical system of formulated tasks, subjects of their 

implementation, technological processes, technical and organizational 

documents created and implemented to implement these tasks, as well as a 

set of material, financial and other resources and management decisions. 

their implementation. 

The project management methodology involves the development, 

implementation and development of the project as a complex, reproducible 

system that operates in a turbulent environment. The main elements of the 

 
15 Гавкалова Н. Л., Масальцева О. Ю. Проблеми функціонування механізму 

виконання місцевих бюджетів в Україні. Теорія та практика державного управ- 

ління. 2014. Вип. 4. С. 265–271. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_4_38. 
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project are the idea, the means of its implementation and the results. There 

are four stages of the project: project concept, project development and 

preparation, project implementation, project completion. 

The project approach requires a clear definition of the project objectives 

and the end result, the resources allocated or available, the time frame and 

the constraints. When creating objects whose complexity and scale are small 

or larger than usual, when building exclusive objects, when creating objects 

that are interconnected by a clearly defined end result, in the case of work 

with strict requirements for conditions and costs, when performing work 

with high technical characteristics, in overcoming the crisis, as well as in the 

development and implementation of government programs, it is advisable to 

use a project approach. In order to solve the set tasks through the 

implementation of project management, it is necessary to specify them and 

identify stakeholders. To this end, build an analytical matrix, table. 1. 

 

Table 1 

Analytical matrix of formation of intermediate goals for project solution 

of tasks of development of territorial communities 

Tasks  

of reconstruction 

of rural areas 

Intermediate goals for the project 

solution of the tasks of reconstruction 

of territories 

Interested  

subjects 

1 2 3 

Ensuring food 

security in the 

country 

Increasing agricultural production 

(priority: 

livestock products, environmentally 

friendly products) per capita 

Agricultural 

enterprises 

Farmers 

Stimulating the registration and 

development of farms and personal 

farms 

Central authorities 

state power 

Regional authorities 

authorities 

Local communities 

Farmers 

Personal peasant 

farms 

Providing support for the development 

of cooperation in the field of agricultural 

services through 

stimulating the creation of supply, 

procurement and distribution 

infrastructure on the basis of cooperation 

Promoting the access of the rural 

population to financial resources, 

including through the development of 

credit cooperation and the development 

of alternative lending mechanisms 

involving socially responsible businesses 

and banks 
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Table 1 (ending) 

1 2 3 

Software 

competitiveness 

agricultural 

products 

on the inner and 

world markets 

Stimulating innovation by promoting the 

advisory system to 

Agricultural producers 

Central authorities 

state power 

Regional authorities 

authorities 

Agricultural 

enterprises 

Farmers 

Ensuring control of product quality 

compliance with world standards 

Software 

spatial 

development 

rural areas and 

territorial 

development 

communities 

Diversification of agricultural 

production 
Regional authorities 

authorities 

Local communities 

Agricultural 

enterprises 

Farmers 

Development of public-private 

partnership for the implementation of 

rural development and involvement 

projects 

Software 

integrated 

development 

social sphere and 

infrastructure 

Ensuring access of citizens 

to social services, implementation 

social standards guaranteed by the state 

Regional authorities 

authorities 

Local communities 

Agricultural 

enterprises 

Farmers 

Construction of modern transport 

infrastructure and development of 

telecommunications 

Software 

self-sufficiency 

territorial 

communities 

Preservation and restoration of the 

cultural and historical heritage of the 

territorial community  

Regional authorities 

authorities 

Local communities 

Improving the tax and budget system to 

fill the budgets of local communities  Central authorities 

state power Formation of legislative and regulatory 

framework for rural development 

Strengthening the role of territorial 

communities and settlements in the 

planning and implementation of rural 

development measures 

Regional authorities 

authorities 

 

As defined by the matrix of formation of intermediate goals for the 

project solution of the tasks of reconstruction of rural areas, local and 

regional communities are one of the most interested subjects of the process. 

The actions of local administrations and local communities should be 

aimed at implementing project management. Organizational and 

methodological support for the reconstruction of territorial communities in 

Ukraine is based on a number of specific principles that form the basis of the 

project approach to solving these problems. 
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Implementation of reforms of the administrative-territorial system will 

shift the emphasis of the state agricultural policy from subsidized financial 

support of territorial communities to project support of producers according 

to strategic priorities of their development, which will improve the quality of 

life of community residents. One of the possible ways to implement projects 

is to implement them on the basis of public-private partnership. 

Projects are short-term planning documents, is the targets are not subject 

to multiple revisions and must be completed within the set deadlines16. 

The solution of local community development tasks will be carried out 

by implementing an appropriate organizational and economic mechanism, 

project and information support of participants, on the basis of public-private 

partnership and a differentiated approach to solving reform problems. 

Implementation of local community development tasks is possible by 

developing projects in the following areas: 

–   construction of ecological highly efficient productions; 

–   development of production with the maximum involvement of 

available local resources; 

–   implementation of projects to meet the needs of the local population; 

–   implementation of joint projects of local communities on the basis of 

cooperation. 

The implementation of these projects will contribute to: 

–   development of cooperation between producers within the territorial 

community; 

–   creating and providing incentives for the development of local 

producers; 

–   construction of modern transport infrastructure within the community 

and the development of telecommunications as part of the implementation of 

complex projects; 

–   restoration and development of engineering networks within the 

community and ensuring the development of social infrastructure through 

funding from local budgets, which should be significantly replenished from 

the implementation of the proposed projects; 

–   development of a network of community health care facilities, raising 

the level of medical care for the population; 

–   preservation and restoration of cultural and historical heritage of 

territorial communities; 

–   providing support from central and local executive bodies in 

promoting a healthy lifestyle; 

–   protection and conservation of natural resources in the community; 

 
16 Бюджетний процес 2018: проблема політичного консенсусу для соціально-

економічного розвитку. Часопис Парламент. 2017. № 3. С. 22–25. 
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–   support for green energy production; 

–   creating conditions for the development of various economic 

activities: tourism and recreational activities; 

–   promoting the formation of markets for producers and entrepreneurs 

of the local community; 

–   improvement of the tax and budget system in order to fill the budgets 

of territorial communities; 

–   introduction of economic incentives for community protection 

measures; 

–   use of unproductive lands that can be used for growing energy crops; 

–   simplification of access conditions for community members to 

financial resources, including through the development of credit 

cooperatives and the promotion of alternative lending mechanisms; 

–   promoting the development of public-private partnership for the 

implementation of projects for the reconstruction of local communities and 

attracting investment; 

–   creation of a community development fund; 

–   creating conditions for obtaining high-quality general secondary 

education for residents of territorial communities; 

–   development of opportunities for obtaining and recognizing non-

formal vocational education, training or acquiring a second specialty after 45 

years; 

–   information support of territorial communities on the prospects of 

business development, access to credit resources; 

–   optimization of the network of educational institutions taking into 

account the educational needs of young people; 

–   promoting the introduction of innovations by promoting the system of 

advisory local administrations; 

–   training of specialists for the formation of local development projects 

of territorial communities. 

Organizational support for solving the problems of development of 

territorial communities is based on the formation of organizational and 

economic mechanism for the implementation of the project approach. 

From the above provisions we can conclude that organizational and 

economic relations are in the form of a basis on which to build the content of 

the economic mechanism for the implementation of projects that can 

promote the development of local communities. 

Organizational and economic mechanism of development of territorial 

communities on the basis of the project approach can be represented as a 

holistic system consisting of technological, organizational, economic and 
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social blocks and their elements17. It can be argued that in modern 

conditions, the above blocks of organizational and economic mechanism are 

similar for different levels of the territorial system, although the economic 

relations currently adopted in the country affect the content of blocks of 

organizational and economic mechanism. 

Thus, the content of blocks and relevant elements that make up the set of 

socio-economic and organizational-economic relations of the organizational-

economic mechanism of development of territorial communities on the basis 

of the project approach is directly dependent on the level of socio-economic 

development. It is important to analyze the differences in the content of 

elements of the organizational and economic mechanism at different levels 

of the economic system. 

This analysis makes it possible to form new socio-economic tools based 

on the experience of foreign countries and specific social, political and 

economic characteristics of Ukraine, and then  – to make full use of local 

government to choose the optimal organizational and economic development 

mechanism based on project approach. 

The mechanism should represent a system of interdependent procedures 

aimed at achieving consistent goals of creation and effective functioning of 

territorial communities. The development of organizational and economic 

mechanism involves the selection of its structural elements, evaluation of 

methods for its formation, clarification of the list and sequence of stages of 

development of the mechanism in accordance with the peculiarities of 

achieving goals and tasks solved with it. 

Among the common stages are the following: goal setting; survey of 

business results for the previous period; conducting a comparative analysis 

and evaluation of the effectiveness of the results obtained before and after 

the project; research of development prospects and formation on their basis 

of alternative development options; making and implementing decisions for 

the long term. An enlarged scheme of the methodological approach is shown 

in Fig. 4. 

The advantages of the proposed scheme of development of stages of 

organizational and economic mechanism should be considered as follows: 

the possibility of presenting the stages by categories of goals and 

activities, ranked according to the degree of their importance18; 

 
17 Буряченко А. Матрична структура фінансового потенціалу та її вплив на 

соціально-економічний розвиток регіонів. Ринок цінних паперів України. 2016.  

№ 1-2. URL: http://securities.usmdi.org/?p=22&n=92&s=957 
18 Pustova, N. and Akimov, O. (2021), Child labor and public administration policy 

against its use, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 81–86. DOI: 10.32702/2306-

6814.2021.20.81. 
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Fig. 4. The procedure for developing the organizational and economic 

mechanism for the development of territorial communities is based  

on the project approach19, 20, 21 

 
19 Держ. управління: теорія і практика. Реформування держ. управління в 

Україні: проблеми і перспективи. К., 2018. 
20 Євдокімова М. О. Місцеві фінанси : навч. посібник. ХНАУ ім. В. В. Доку- 

чаєва, Х. : 2014. 343 с. 
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it is possible to develop an effective system of control over the 

implementation of the decision, selected from a large number of alternatives; 

the opportunity to interest the performers in the implementation of the 

stages of the mechanism, taking into account their personal interests using an 

appropriate system of motivation; 

the possibility of active communication in the process of implementing 

the mechanism based on the adjustment of decisions taking into account the 

dynamics of the external environment; 

the possibility of using the cyclical nature of the mechanism, the 

development of directions for its improvement in accordance with available 

financial resources, finding ways to use them effectively. 

The implementation of these benefits is possible when the organizational 

and economic mechanism meets the requirements of adaptability, dynamism, 

alternativeness, efficiency, motivation, informativeness and cyclica- 

lity22, 23, 24. In other words, the organizational and economic mechanism of 

development of territorial communities on the basis of the project approach 

should be developed in such a way that its stages (components) are 

constantly changing, improving, obsolete and updated. Such a mechanism 

should be based on the use of economic laws and patterns, the solution of 

emerging contradictions of the economic system as a whole, the 

implementation of property relations, the coordination of economic interests 

of all participants. 

Due to the fact that the organizational and economic mechanism of 

development must be dynamic, the possibility of its effective 

implementation depends on such conditions as the ability to create elements 

missing in a particular situation; 

availability of specialists who are able to implement certain stages of the 

mechanism, as well as make timely decisions, develop long-term plans. 

 
21 Захарова О.В., Баштанник В.В., Василишина А. П. Впровадження зарубіжного 

досвіду децентралізації управління. НАДУ при ПУ Дніпропетровський регіональ- 

ний інститут державного управління. 2015. 23 с. 
22 Akimov, O. (2020), Systemogenesis of personal competences in psychogenic 

measurement, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5-6, pp. 81–88. DOI: 10.32702/2306-

6814.2020.5-6.81. 
23 Akimov, O. (2020), Substantiation of the paradigm of the systemogenesis of public 

administration, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 86–92. DOI: 10.32702/2306-

6814.2020.4.86. 
24 Akimov, O. (2020), Tendencies of development of public-service activity as the 

bases of the paradigm of the systemogenesis of public administration, Investytsiyi: 

praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 135–142. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.135. 
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In addition, such a mechanism must have a certain independence and 

reality of interaction with other regional structures and systems25, 26, 27. This 

is possible by synthesizing the achievements of economic science and 

practical experience, ie the approximation of the objective possibility of 

developing organizational and economic mechanism to the existing realities 

and features. 

Thus, in the course of the study created a basis for making assumptions 

about the feasibility of applying a project approach to solving problems of 

regional development. Project management methodology includes the 

development, implementation and development of the project as a complex 

system that is implemented and operates in an unstable environment. An 

analytical matrix of formation of intermediate goals for the project solution 

of problems of development of territorial communities is made, which serves 

as a tool of organizational support of community functioning. Specific prin- 

ciples of the project approach to the development of territorial communities 

are formulated, among which: coordination of goals, diversification of 

economic activities, compliance with tasks and sociologization of goals. 

These principles make it possible to implement reforms of the 

administrative-territorial system and shift the focus of agricultural policy 

from subsidized financial support to local communities to project support of 

producers according to strategic priorities of their development, which will 

improve the quality of life of locals28, 29, 30. 

The proposed author’s procedure for developing the organizational and 

economic mechanism of development of territorial communities is based on 

 
25 Akimov, O. (2019), System-genesis approach to the implementation of public 

administration in Ukraine: problems of formation, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, 

pp. 90–95. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.90. 
26 Akimov, O. (2019), The robustness of the system of professional activity of public 

employees: systemogenescial context, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 104–109. 

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.104. 
27 Akimov, O. (2018), Functional factors of the system genesis of the professional 

activities of civil servants, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 68–74. DOI: 

10.32702/2306-6814.2018.24.68. 
28 Akimov, O. (2018), The concept of the system genesis of the professional activities 

of public servants, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 133–138. DOI: 

10.32702/2306-6814.2018.23.133. 
29 Публічне адміністрування. Англо-український словник термінів : навч. посіб. / 

К. О. Ващенко, Р. Г. Щокін, Є. О. Романенко, Л. М. Акімова [уклад.]. Київ : ПрАТ 
«ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2020. 232 с. Бібліогр. : 
C. 231. Публічне адміністрування. Вип. 4. 

30 Публічне адміністрування. настільна книга державного службовця і політика. 

Понятійно-термінологічний словник / К. О. Ващенко, Р. Г. Щокін, Є. О. Романенко, 
Л. М. Акімова [Уклад.]. Київ : ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 
персоналом», 2020. 764 с. Публічне адміністрування. Вип. 3. 
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the project approach, it serves as the basis of the conceptual scheme of 

organizational and economic mechanism of development of territorial 

communities based on the project approach. 

The new scientific result is as follows: improved organizational and 

methodological support for the development of territorial communities in 

Ukraine, which, unlike the existing one is based on a project approach to 

overcoming the problems of administrative territory, contains a conceptual 

scheme of organizational and economic mechanism of territorial community 

development. state policy on budget support of local communities for project 

support of producers. 

 

CONCLUSIONS 

The development of the territorial community and ensuring the effective 

use of financial and economic potential of the territory depends on the 

effective assessment of the existing potential of the community and its use, 

and, based on this assessment, determining the strategy of community 

development and its phased implementation. communities. 

It is proved that the development of the territorial community on the 

basis of the strategic plan allows to ensure effective use of financial and 

economic potential, to identify additional and unused sources and reserves of 

community resources, and will promote gradual community development in 

the long run. 

The basic principles for the formation of territorial communities and 

management of their development to achieve the maximum effect from the 

use of their own financial and economic potential are highlighted. 

Defining the main directions of increasing the use of financial and 

economic potential at the level of territorial communities allowed to ensure 

stable community development. The analysis of the defined strategies of 

development of the united territorial communities has shown that in all 

communities there are practically the same urgent problems for their 

decision. However, not all of the studied strategies identify three areas of 

community development  – economic, social and environmental, which may 

not take into account the needs of environmental protection as one of the 

main. 

The order of development of the organizational and economic 

mechanism of development of territorial communities based on the 

principles of the project approach is offered, it serves as a basis of the 

conceptual scheme of the organizational and economic mechanism of 

development of territorial communities on the basis of the project approach. 
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SUMMARY 

The conceptual model of using financial and economic potential in the 

process of local community development. Effective development of local 

community depends primarily on two interrelated factors: available financial 

and economic potential and success of local governments in the 

effectiveness of existing capacity. The general assessment of the use and 

management of the internal potential of the local community is proposed to 

be based on a combination of subjective and objective components of the 

study, which will ensure the most accurate result in assessing the use of 

financial and economic potential of the local community. 

The paper identifies the main tools for developing local budgets and 

ensuring the capacity of local communities. Identifying the main directions 

of increasing the use of financial and economic potential at the level of 

territorial communities will ensure stable community development. The 

analysis of the defined strategies of development of the united territorial 

communities has shown that in all communities there are practically the 

same urgent problems for their decision. However, not all of the studied 

strategies identify three areas of community development  – economic, 

social and environmental, which may result in failure to take into account 

the needs of environmental protection as one of the main. 

The study identified and summarized the main causes of deteriorating 

socio-economic and environmental conditions in Ukraine, which created the 

basis for the assumption of the feasibility of a project approach to solving 

problems of regional development. Project management methodology 

includes the development, implementation and development of the project as 

a complex system that is implemented and operates in an unstable 

environment. 

In the course of the research the order of development of organizational 

and economic mechanism of development of territorial communities is 

offered on the basis of project approach, it serves as a basis of the conceptual 

scheme of organizational and economic mechanism of development of 

territorial communities on the basis of project approach. 
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SECTION 3. 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ 
ПОСЛУГ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Глубоченко К. О. 
 

Вступ 

У демократичних країнах інститут публічних послуг є визна- 

чальним фактором розвитку громадянського суспільства. Прагнення 
України стати частиною Європейського Союзу вимагає суттєвих пере- 

творень і реформування наявної системи надання публічних послуг. 
Відсутність традицій партнерських взаємин влади й суспільства, чітких 

стандартів професійної діяльності службовців органів місцевого 
самоврядування, неготовність самих службовців до розробки і 
впровадження дієвих методик надання публічних послуг громадянам 

негативно впливає на довіру до органів місцевого самоврядування. 

Саме тому пріоритетними завданнями розвитку територіальних громад 

є забезпечення високої якості публічних послуг та результативності їх 
надання. 

Різні аспекти діджиталізації процесу надання публічних послуг 
органами державної влади та місцевого самоврядування аналізувались 
у теоретичних розробках українських дослідників Ю. Абраменко, 
М. Бриль, І. Венедиктової, О. Гуненкової, М. Дзвелюк, Н. Ільчанинової, 
Т. Мамотової, А. Мунько, А. Сєніної, В. Сороко та В. Тимощука. 

Незважаючи на значну увагу закордонних і вітчизняних вчених до 
проблематики надання публічних послуг, чимало актуальних питань 
щодо удосконалення цього процесу на рівні місцевого самоврядування 

досі залишаються невисвітленими. Метою даного дослідження є аналіз 
концептуальних напрямків діяльності органів місцевого самовряду- 

вання в обслуговуванні громади, дослідженні реалізації власних та 
делегованих повноважень у сфері надання публічних послуг шляхом 
діджиталізації. Проведений аналіз концепцій надання публічних послуг 
органами місцевого самоврядування та практики удосконалення 
організації надання публічних послуг дозволяє сформулювати ключові 
рекомендації удосконалення даного процесу. 

 

1.   Концепції надання публічних послуг  
органами місцевого самоврядування 

Термін «публічні послуги» у науковій літературі визначається по-

різному. Досить часто він вживається синонімічно з поняттями 
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«державні послуги», «адміністративні послуги» або «соціальні пос- 

луги»1. Проте, на відміну від них, термін «публічні послуги» є 
ширшим, адже включає увесь спектр послуг, що можуть надавати як 
державні, так і недержавні установи2. Оскільки об’єктом даного 

дослідження є надання послуг органами місцевого самоврядування, а 
не органами державної влади, використання саме терміну «публічні 
послуги» є більш доречним. 

І. Венедіктова визначає публічні послуги як діяльність обслуго- 

вуючого органу, що має суспільно значущість та регламентовану 
законодавством. Для такої діяльності є характерним добровільний 
інтерес споживача або замовника послуги та індивідуальний характер її 
надання3. Отже, публічні послуги мають такі характеристики як: 

−   публічний характер надання послуги; 

−   висока суспільна значущість; 

−   відповідальність надавача послуг; 

−   встановлення гарантій надання послуг. 

Ю. Абраменко, у свою чергу, виділяє наступні ознаки публічних послуг: 
−   публічні послуги мають загальнозначущу суспільну 

спрямованість; 

−   публічні послуги не обмежують коло суб’єктів, що можуть ними 
скористатися; 

−   публічні послуги здійснюються суб’єктом господарської діяльності; 
−   підґрунтям публічних послуг може бути як публічна, так і 

приватна власність4. 

Багатозначність наукового трактування терміну «публічні послуги» 
представлено у таблиці 1. 

Отже, публічні послуги є найширшим поняттям у науковому 
дискурсі. Вони можуть охоплювати й усі інші розглянуті терміни. 
Таким чином, можна узагальнити визначення публічних послуг як 
суспільно значущої діяльності певного суб’єкта господарювання 
(наприклад, органів місцевого самоврядування), спрямовану на 
задоволення потреб громадян (мешканців громади). 

 

 
1 Сороко В. М. Надання публічних послуг органами державної влади та оцінка їх 

якості : навчальний посібник. К  : Національна академія державного управління при 
Президентові України, 2008. С. 10. 

2 Абраменко Ю. Ю. Публічні послуги та їх роль у забезпеченні якості 
управління. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2011. № 2(6). С. 3. 

3 Венедіктова І. В. Юридична природа публічних послуг. Вісник Харківського 
національного університету. 2009. № 841. 

4 Абраменко Ю. Ю. Публічні послуги та їх роль у забезпеченні якості 
управління. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2011. № 2(6). С. 7. 



55 

Таблиця 1 

Визначення сутності «публічних послуг»* 

Державні 
послуги 

Надаються органами державної влади та 

державними підприємствами, установами та 
організаціями 

Муніципальні 
послуги 

Надаються органами місцевого самоврядування та 
комунальними підприємствами, установами й 
організаціями 

Адміністративні 
послуги5 

Надаються органами державної влади та місцевого 
самоврядування безпосередньо кінцевим 
споживачам 

Соціальні 
послуги 

Надаються будь-якими соціально-спрямованими 
державними і недержавними організаціями з питань 
соціального захисту 

Публічні 
послуги 

Надаються суб’єктом господарювання з метою 
задоволення потреб громадян 

*Розроблено автором 

 

Простір реалізації публічних послуг можуть поширюватись на 
майже всі сфери життя громадян, де у них є певні незадоволені 
потреби. Освіта, медичне обслуговування, легітимація, відпочинок, 
соціальний захист тощо можуть перебувати у площині надання 
органами місцевого самоврядування публічних послуг мешканцям 
громади. 

Реформа децентралізації в Україні спричинила і необхідність 
реформування у сфері надання публічних послуг. А. Мунько зазначає, 
що децентралізація створила нові можливості для розвитку 
територіальних громад6. З’явилися нові підходи щодо управління й 
фінансування процесів надання публічних послуг. Наприклад, у сферах 

освіти та охорони здоров’я можливості надання публічних послуг 
органами місцевого самоврядування значно розширились. Автор 
зазначає, що у результаті реформи децентралізації відбулося зміщення 
публічних послуг із макрорівня (органи виконавчої влади) на 
мікрорівень (органи місцевого самоврядування)7. Отже, необхідно 
переглянути базові підходи до представлення, надання та фінансування 

публічних послуг. 
 

5 Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 року  
№ 5203-VI. 

6 Мунько А. Ю. Децентралізація та стандартизація системи публічних послуг  
(на прикладі сфери охорони здоров’я). Державне управління: удосконалення і розви- 

ток. 2020. № 8. 
7 Ibid. С. 7. 



56 

До критеріїв визначення стандартів надання публічних послуг  
А. Мунько відносить: 

−   результативність (максимальний результат); 

−   мінімальна собівартість публічної послуги; 
−   доступність (територіальна, часова, подолання адміністративних 

бар’єрів); 
−   комплексність надання публічних послуг; 
−   уважність до споживачів; 
−   доступність інформації про всі послуги8. 

Таким чином, реформування у сфері надання публічних послуг 
здійснюється у напрямку більшої діджиталізації та клієнтоорієнто- 

ваності для подолання часових та територіальних адміністративних 
бар’єрів. 

Т. Мамотова виділяє кілька важливих напрямків подальшого 
реформування процесу надання публічних послуг органами місцевого 
самоврядування в Україні: 

1.   Розробляти та затверджувати місцеві програми розвитку системи 
публічних послуг. 

2.   Завжди враховувати інтереси зацікавлених сторін (стейк- 

холдерів) під час розробки стратегій розвитку ОТГ щодо надання 
публічних послуг. 

3.   Сприяти створенню місцевих мереж швидкого обміну інфор- 

мацією у сфері публічних послуг, поширення кращих практик тощо. 
4.   Проводити послідовну роботу з підвищення рівня культури і 

взаємоповаги щодо надання та споживання публічних послуг, 
розвивати цінності клієнтоорієнтованості. 

5.   Забезпечувати підвищення компетентності безпосередніх 
надавачів публічних послуг та залучати нових фахівців, навчання 
спеціалістів у спеціалізованих закладах вищої освіти, участі у 
спеціалізованому навчанні. 

6.   Підвищувати рівень динамічності надання публічних послуг 
шляхом поширення практик «мобільних кейсів» та «бригад публічних 
послуг» (рис. 1). 

7.   Поширювати ІТ-сервіси у сфері публічних послуг: отримання 
онлайн консультацій, ведення онлайн черг, надання публічних послуг 
онлайн тощо9. 

 
8 Мунько А. Ю. Децентралізація та стандартизація системи публічних послуг  

(на прикладі сфери охорони здоров’я). Державне управління: удосконалення і розви- 

ток. 2020. № 8. С. 8. 
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Отже, засади реформування у сфері публічних послуг пов’язані з 
удосконаленням як з форми, так і змісту механізму надання послуг 
громадянам. 

 

 

Рис. 1. Цифровізаційні напрямки реформування механізму  
надання публічних послуг10 

 

Таким чином, реформування у сфері надання публічних послуг 
орієнтовано на підвищення результативності, ефективності та клієнто- 

орієнтованості цього процесу. Інструментом досягнення цих показників 
є підвищення рівня діджиталізації даного процесу. 

Подальше впровадження реформи децентралізації, реформування 
об’єднаних територіальних громад як суб’єктів територіального 
управління матиме місце в контексті продовження реформи місцевого 
самоврядування і збільшення повноважень органів територіальних 
громад (ОТГ). Для розуміння ролі місцевого самоврядування в наданні 
публічних послуг громадянам мають бути законодавчо встановлені 
критерії якості обслуговування мешканців громади. 

 
9 Маматова Т. В., Гладка О. М. Інноваційні підходи до розвитку системи 

надання адміністративних послуг в умовах децентралізації. Державне управління та 
місцеве самоврядування. 2020. Вип. 1(44). C. 89. 

10 Ільчанінова Н. І. Механізм надання адміністративних послуг в умовах 
реформування територіальної організації влади в Україні : дис. … канд. наук з держ. 

управління. Миколаїв, 2019. C. 175. 
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В. Сороко визначає наступні критерії обслуговування мешканців 
громади органами місцевого самоврядування: 

−   публікувати в ЗМІ алгоритм отримання від органу місцевого 
самоврядування консультації щодо певної публічної послуги; 

−   забезпечувати мешканців громади відкритою інформацією про 
перелік актуальних питань, з якими вони найбільш часто звертаються 

до органу місцевого самоврядування («гаряча лінія»); 

−   передбачити створення і функціонування довідкових пунктів для 
розгляду найбільш поширених запитань і звернень у дистанційному 

режимі; 
−   передбачити в приймальнях громадян місця або зали очікування, 

визначивши при цьому, протягом якого часу вони будуть прийняті 
службовцем органу місцевого самоврядування, та терміни для надання 

відповіді та реакції на їхні запити і потреби; 

−   встановити принципи комунікації посадових осіб органів 
місцевого самоврядування з мешканцями громади, наприклад відкри- 

тість ввічливість, чіткість, коректність, конфіденційність, результа- 

тивність та своєчасність відповіді на потребу або запит громадян; 

−   розробити механізми моніторингу дотримання органами 
місцевого самоврядування стандартів надання публічних послуг; 

−   визначити та оприлюднити процедуру оскарження для громадян, 

які незадоволені процесом отримання публічної послуги; 

−   створити можливості для відслідковування зворотного зв’язку від 
мешканців громади щодо якості наданих публічних послуг11. 

Не слід забувати, що механізм надання публічних послуг 
громадянам органами місцевого самоврядування є реалізацією права 
мешканців територіальної громади на самоврядування на території 
своєї громади12. Для реалізації своїх прав мешканці територіальної 
громади можуть: 

−   створювати консультативно-дорадчі органи; 

−   створювати органи самоорганізації населення; 
−   створювати громадські об’єднання; 

−   ініціювати розгляд електронних петицій; 
−   проводити громадські слухання; 

−   брати участь у громадських обговореннях; 
−   подавати місцеві ініціативи; 
−   подавати депутатам письмові доручення; 

 
11 Сороко В. М. Надання публічних послуг органами державної влади та оцінка 

їх якості : навчальний посібник. К  : Національна академія державного управління 
при Президентові України, 2008. C. 36. 

12 Про місцеве самоврядування Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. 
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−   вимагати звітування сільського, селищного, міського голови та 
депутатів сільської ради; 

−   здійснювати моніторинг порядку ухвалення рішень сільською 

радою; 
−   проводити аналіз проєктів рішень та рішень, ухвалених 

сільською радою; 
−   відвідувати пленарні засідання сільської ради та засідань 

постійних депутатських комісій; 
−   проводити загальні збори громадян; 
−   подавати проєкти на фінансування з бюджету участі; 
−   проводити місцевий референдум13. 

Якість та результативність надання органом місцевого самовря- 

дування публічних послуг мешканцям громади може стати предметом 
застосування будь-якого з зазначених вище інструментів діджита- 

лізації14. Тому лише взаємодія між органом місцевого самоврядування 
та мешканцями громади на засадах партнерства та взаємної поваги 
здатна забезпечити високий рівень життя у певній територіальній 
громаді. 

 

2.   Аналіз практики удосконалення організації  
надання публічних послуг 

Перехід від традиційної до сервісної моделі надання публічних 
послуг мав місце у 80–90-х роках ХХ сторіччя у багатьох розвинутих 

країнах світу, насамперед, США, Канаді, Великобританії, Новій 
Зеландії, Франції, Німеччині, Швеції, Австралії. М. Дзевелюк зазначає, 
що сервісна демократія  – це функціональна модель сучасного 
управління, зорієнтована на максимальну децентралізацію функцій 

управління, реалізація яких здійснюється, здебільшого, ситуативно і на 
конкурентних засадах15. 

В. Тимощук зазначає, шо поняття сервісної діяльності органів 
місцевого самоврядування перенасичено дефініціями, які насправді є 
синонімічними. Але, виходячи із зарубіжного досвіду надання 
публічних послуг громадянам, проблематика адміністративних послуг 
наразі зосереджується навколо питань: 

−   подолання адміністративних бар’єрів; 

 
13 Бриль М., Врублевський О., Данчева О., Сеїтосманов А., Чубаров Е. Успішна 

територіальна громада: будуємо разом. К, 2018. C. 52. 
14 Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг : Указ 

Президента України від 4 вересня 2019 року № 647/2019 
15 Дзевелюк М. В. Сервісна держава як функціональна модель сучасної держави. 

Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. Одеса : Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. Вип. 78. 
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−   впорядкування оплати публічних послуг; 
−   створення інтегрованих офісів  – центрів надання послуг; 
−   передача або делегування повноважень з надання публічних 

послуг органам місцевого самоврядування (децентралізація); 
−   електронне врядування16. 

А. Сєніна аналізує європейській досвід реформування процесу 
надання публічних послуг в країнах ЄС. Автор визначає низку 
основоположних принципів, яка покладена в систему надання 
публічних послуг в країнах Європейського Союзу: 

1.   Принцип пропорційності та субсидіарності  – прийняття управ- 

лінських рішень на найближчому до споживачів публічних послуг 
рівні. 

2.   Принцип клієнтоорієнтованості  – персоналізація публічних 
послуг, простий та гнучкий спосіб їх надання. 

3.   Принцип загальнодоступності  – забезпечення і дотримання 
рівних умов для всіх громадян ЄС. 

4.   Принцип безпеки  – гарантування нерозголошення конфіден- 

ційних даних, які отримано надавачами публічних послуг під час 
виконання своїх посадових обов’язків. 

5.   Принцип багатомовності  – доступність та широка взаємодія в 
багатонаціональному європейському суспільстві. 

6.   Принцип адміністративної простоти  – скорочення витрат на 
процес надання публічних послуг за рахунок спрощення процедур та 
відповідного зменшення кількості їх виконавців. 

7.   Принцип прозорості  – можливість для отримувачів публічних 
послуг мати повну інформацію щодо процедури прийняття 
управлінських рішень у певному питанні. 

8.   Принцип сталості інформації  – збереження усіх даних щодо 
наданих публічних послуг протягом максимально можливого проміжку 

часу та за умов повної конфіденційності. 
9.   Принцип відкритості  – бажання усіх учасників взаємин з 

надання публічних послуг до обміну даними з метою розв’язання 

проблемних ситуацій. 

10.   Принцип обміну досвідом  – налагодження систематичного 
обміну досвідом надання публічних послуг між різними органами 
управління з метою використання більш ефективних методів надання 
публічних послуг. 

 
16 Тимощук В. Надання адміністративних послуг у муніципальному секторі : 

навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування. К  : ТОВ 
«ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 



61 

11.   Принцип адаптивності  – запровадження органами управління 

такого механізму надання публічних послуг, що буде зручним до 
застосування у будь-якій ситуації, незалежно від місця і суб’єкта 
отримання публічних послуг. 

12.   Принцип результативності та ефективності  – надання пуб- 

лічних послуг максимальній кількості отримувачів з використанням 
мінімальних коштів та за оптимальний час17. 

Доречним є також звернутися до досвіду країн-сусідів України у 
галузі діджиталізації надання публічних послуг, які значно випередили 
Україну у цьому напрямку. Даний аналіз зведений у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Зарубіжний досвід діджиталізації процесу  
надання публічних послуг* 

Країна Досвід надання публічних послуг 

Естонія Проєкт «Електронна Естонія»  – оптимізація переліку 
публічних послуг та створення централізованої бази даних. 
Введення в дію центрів надання послуг за принципом 
«єдиного вікна». Електронна ID-карта з мікросхемою та 
власним електронним підписом як обов’язковий документ 

для ідентифікації особистості громадянина.  
Латвія Децентралізація влади, підвищення якості надання публічних 

послуг, залучення громадськості до управлінської діяльності. 
Створення систему управління, де місцеве самоврядування 
реалізує делеговані державою широкі повноваження. 

Технологія електронного підпису eParaksts. 

Грузія Будинки юстиції з великою кількістю функцій по 
обслуговування громадян за принципом єдиного вікна. 
Система Just Drive, де споживач може отримати публічну 
послугу, не виходячи зі свого авто. 

Польща  Формування кадрового складу на основі компетентності та 
високого рівня кваліфікації надавачів послуг. Розробка 
ефективних механізмів управління інформаційними 
потоками. Побудова системи із гнучкою структурною 
організацією та розподілом управлінських функцій. 

*Розроблено автором з використанням18 

 

 
17 Сєніна А. О. Особливості та організаційний досвід надання адміністративних 

послуг у країнах ЄС. Бізнес Інформ. 2014. № 8. C. 26–27. 
18 Ільчанінова Н. І. Механізм надання адміністративних послуг в умовах 

реформування територіальної організації влади в Україні : дис. … канд. наук з держ. 
управління. Миколаїв, 2019. 
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Отже, зарубіжний досвід надання публічних послуг побудований на 
впровадженні принципів діджиталізації, що забезпечує прозорість, 
гнучкість, відкритість та максимальну орієнтованість на споживача 
послуг. 

За результатами аналізу зарубіжного досвіду надання публічних 

послуг можна помітити доцільність його впровадження в Україні з 
урахуванням особливостей чинної реформи децентралізації. Аналіз 
зарубіжного досвіду показав, що успішність реформування процесу 
надання публічних послуг залежить від ефективності використання 
новітніх цифрових технологій, адже це дасть можливість збільшити 
електронну складову в діяльності органів місцевого самоврядування з 

надання публічних послуг. 

На думку Н. Ільчанінової, вітчизняна практика надання публічних 
послуг має містити наступні обов’язкові заходи: 

−   активно впроваджувати інноваційні комп’ютерні технології у 
налагодження комунікацій між надавачами та споживачами послуг; 

−   провести комплекс заходів з вироблення спрощених процедур 

надання публічних послуг; 

−   зменшити кількість публічних послуг; 
−   провести організацію мобільних центрів надання публічних 

послуг; 
−   забезпечити своєчасне інформування громадян через мережу 

Інтернет19. 

В. Сороко виокремлює у вітчизняній практиці з надання публічних 
послуг в Україні наступні блоки: 

−   замовник публічної послуги (споживач); 
−   виконавець публічної послуги: адреса, довідкові телефони, час 

прийому громадян, відповідальні виконавці тощо; 
−   нормативно-правове забезпечення публічної послуги; 
−   перелік необхідних документів і вимоги до них за зверненням 

щодо надання публічної послуги; 
−   процедура замовлення публічної послуги; 
−   процеси реалізації публічної послуги в певному органі управ- 

ління; 

−   форма і зміст результату отримання публічної послуги; 

−   терміни надання публічної послуги; 

−   підстави відмови від надання споживачу замовленої публічної 
послуги20. 

 
19 Ільчанінова Н. І. Механізм надання адміністративних послуг в умовах 

реформування територіальної організації влади в Україні : дис. … канд. наук з держ. 
управління. Миколаїв, 2019. С. 190. 



63 

Таким чином, аналіз вітчизняної практики надання публічних 
послуг показує, що в Україні поки що значний акцент робиться на 
«адміністративні послуги», тобто реалізацію державно-владних повно- 
важень. Водночас, як показав аналіз зарубіжного досвіду, світовим 
трендом є акцент на публічності послуги, тобто її наданні на принципах 
клієнтоорієнтованості та результативності, що допомагає забезпечити 
впровадження технологій цифровізації. 

За структурою, повноваження органів місцевого самоврядування 
включають наступні компетенції: 

−   власні (самоврядні, незалежні) повноваження, здійснення яких 
пов’язане з розв’язанням місцевих проблем і вирішенням питань 
місцевого значення, наданням публічних послуг мешканцям громади; 

−   делеговані повноваження (окремі повноваження органів держав- 
ної влади, надані за законом органам місцевого самоврядування), 
здійснення яких пов’язане з реалізацією функцій виконавчої влади на 
місцях. 

У статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування» зазна- 
чається, що органам місцевого самоврядування, крім власних 
самоврядних повноважень, можуть надаватись окремі делеговані 
повноваження органів виконавчої влади. У  здійсненні цих делегованих 
повноважень вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої 
влади. У  статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування» 
зазначається, що органи місцевого самоврядування у частині делего- 
ваних повноважень здійснюють організаційне забезпечення надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 
надання адміністративних послуг21. 

У таблиці 3 представлено розмежування власних і делегованих 
повноважень, що здійснюються органами місцевого самоврядування. 

Таким чином, розмежування повноважень органів місцевого 
самоврядування на власні на делеговані у частині надання публічних 
послуг досить умовне. Проте це розмежування, незважаючи на свій 
складний і подекуди суперечливий характер, дозволяє надавати майже 
увесь спектр публічних послуг на місцях. 

Ураховуючи проведений аналіз, можна запропонувати наступні 
напрямки удосконалення організації надання публічних послуг в 
органах місцевого самоврядування: 

−   запровадити дієві механізми залучення мешканців громади до 
формування, реалізації і контролю процесу надання публічних послуг; 

 
20 Сороко В. М., Ходорівська Н. В. Надання державних послуг як функція 

державного управління. Вісник державної служби. 2007. № 3. 
21 Про місцеве самоврядування Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-

ВР. 
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−   забезпечити прозорість і відкритість діяльності надавачів 
публічних послуг  – міських, сільських, селищних рад, Виконавчих 

комітетів цих рад тощо; 

Таблиця 3 

Власні і делеговані повноваження органів  
місцевого самоврядування* 

Повноваження Зміст надання публічних послуг 

Власні • планування розвитку місцевої громади та формування її 
бюджету; 

• економічний розвиток громади, залучення інвестицій, 
розвиток інновацій та підприємництва; 
• управління земельними ресурсами, надання громадянам 
дозволів на будівництво, прийняття їх будівель в 
експлуатацію; 
• розвиток місцевої інфраструктури: утримання та 
забезпечення будівництва доріг, тепло-, водо-, 

газопостачання та благоустрій території; 
• надання житлово-комунальних послуг, управління 
відходами, утримання і фінансування об’єктів комунальної 
власності; 
• утримання вулиць і доріг, що належать до території 
громади; 
• організація пасажирських перевезень по території 
громади та за її межами; 

• забезпечення громадського порядку та безпеки 
(муніципальна варта); 
• пожежна охорона. 

Делеговані • соціальна допомога; 

• адміністративні послуги через центри їх надання; 

• управління закладами освіти на території громади; 

• первинна медична допомога; 
•утримання будинків культури, бібліотек, клубів, 
стадіонів, спортивних майданчиків. 

*Розроблено автором з використанням22. 

 

−   забезпечити більш тісну взаємодію місцевих рад з локальним 

бізнесом і громадським сектором на засадах партнерства; 
−   підвищити результативність процесу надання публічних послуг в ОТГ 

та надання публічних послуг за критеріями соціальної ефективності; 
−   впровадити цифрові технології та застосувати більше інстру- 

ментів електронного врядування. 

 
22 Бриль М., Врублевський О., Данчева О., Сеїтосманов А., Чубаров Е. Успішна 

територіальна громада: будуємо разом. К, 2018. 
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Таким чином, удосконалення організації надання публічних послуг 
в органах місцевого самоврядування потребує впровадження принципів 
діджиталізації, інноваційності, результативності та більшої орієнто- 

ваності на споживача публічних послуг. 
 

ВИСНОВКИ 

Отже, після опрацювання та дослідження зазначеної проблематики 
можна зробити відповідні висновки: 

1.   Публічні послуги є найширшим поняттям у науковому дискурсі, 
що охоплюють адміністративні, державні, соціальні, освітні тощо 
послуги. Публічні послуги визначено як суспільно значущу діяльність 
певного суб’єкта господарювання, спрямовану на задоволення потреб 

мешканців громади. При цьому, простір реалізації публічних послуг 
може охоплювати майже всі сфери життя громадян, де у них є певні 
незадоволені потреби (освіта, медичне обслуговування, легітимація, 
відпочинок, підприємництво, соціальний захист тощо). 

2.   Реформування у сфері надання публічних послуг здійснюється у 
напрямку більшої діджиталізації, клієнтоорієнтованості та подолання 
часових та територіальних адміністративних бар’єрів. Реформування у 
сфері публічних послуг пов’язано з вдосконаленням як форми, так і 
змісту механізму надання послуг громадянам. 

3.   Якість та результативність надання органом місцевого само- 

врядування публічних послуг мешканцям громади потребує впрова- 

дження інструментів діджиталізації. Тому лише взаємодія між органом 
місцевого самоврядування та мешканцями громади на засадах 

партнерства та взаємної поваги здатна забезпечити високий рівень 
життя у певній територіальній громаді. 

4.   Зарубіжний досвід надання публічних послуг у світі побудований на 
впровадженні принципів прозорості, гнучкості, відкритості та макси- 

мальної орієнтованості на отримувача публічних послуг, що забезпе- 

чується шляхом цифровізації самого процесу надання публічних послуг. 

Водночас, в Україні поки що значний акцент робиться на «адміністративні 
послуги», тобто реалізацію державно-владних повноважень. 

5.   Розмежування повноважень органів місцевого самоврядування 
на власні на делеговані у частині надання публічних послуг досить 
умовне. Проте це розмежування, незважаючи на свій складний і супе- 

речливий характер, дозволяє надавати майже увесь спектр публічних 
послуг на місцях. Напрямки удосконалення організації надання 
публічних послуг в органах місцевого самоврядування свідчать про те, 
що вітчизняна система надання публічних послуг потребує впро- 

вадження принципів діджиталізації, інноваційності, результативності 
та більшої орієнтованості на споживача публічних послуг. 



66 

АНОТАЦІЯ 

Проблематикою дослідження є теоретичний аналіз напрямків удоско- 

налення ролі органів місцевого самоврядування в обслуговуванні 
об’єднаних територіальних громад. Автор досліджує процес реалізації 
власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування у 
сфері надання публічних. За результатами дослідження рекомендовано 
запровадити дієві механізми залучення мешканців громади до форму- 

вання, реалізації і контролю процесу надання публічних послуг через 
механізми цифрової участі. Обґрунтовано необхідність забезпечення 
прозорості і відкритості діяльності надавачів публічних послуг. Також 
рекомендовано забезпечити більш тісну взаємодію місцевих рад з 
локальним бізнесом і громадським сектором на засадах партнерства та 
підвищити результативність процесу надання публічних послуг в об’єд- 

наних територіальних громадах та надавати їх за критеріями соціальної 
ефективності. Впровадження цифрових технологій та застосування інстру- 

ментів діджиталізації дозволить впровадити рекомендовані напрямки 
удосконалення процесу надання публічних послуг органами місцевого 
самоврядування більш результативно. 
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SECTION 4. 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

 

Дерун Т. М. 
 

Вступ 

Євроінтеграційний напрям розвитку України потребує реформу- 

вання системи місцевого самоврядування, що є одним із найважли- 

віших та складних завдань побудови України як демократичної дер- 

жави. Без реформування місцевого самоврядування неможливо 
подолати негативні тенденції у розвитку територіальних громад, 
забезпечити значне зростання рівня та якості життя більшості громадян 
України. Важливу роль у системі місцевого самоврядування відіграють 
органи місцевого самоврядування, необхідність забезпечення ефектив- 

ності діяльності яких є головною передумовою досягнення результа- 

тивності всієї системи. Зміна парадигми місцевого самоврядування, 
послідовна реформа місцевого самоврядування, територіальна організа- 

ція влади в Україні, вдосконалення системи місцевого самоврядування, 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування допоможе 
побудувати місцеве самоврядування на основі демократії. 

 

1. Органи місцевого самоврядування 

Розвиток демократичної держави неможливий без повноцінного та 
дієвого механізму системи місцевого самоврядування. Формування 
системи місцевого самоврядування охоплює зміни в політичному і 
соціально-економічному житті суспільства і держави, виступає 
об’єктивною передумовою реформаторських процесів, що мають місце 
в різних сферах суспільства за для побудови правової, демократичної та 
соціальної держави. Відтак, важливим є дослідження основних 
характеристик органів місцевого самоврядування як основи системи 
місцевого самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування розглядаються як органи терито- 

ріальних громад, що виконують повноваження щодо вирішення питань 

місцевого значення1. В. Кравченко зазначає, що це орган, утворений 
територіальним співтовариством (територіальними спільнотами 
району, області) у встановленому законом порядку для виконання 

 
1 Цивільне право України : навч. посіб. / Ю. В. Білоусов, С. В. Лозінська, 

С. Д. Русу та ін. ; за ред. Р. О. Стефанчука. Київ : Прецедент, 2005. 448 с. 
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завдань та функцій місцевого самоврядування, наділений відповідно до 
закону повноваженнями, що реалізуються у правових та організаційних 
формах. До них належать: сільські, міські, міські ради та їх виконавчі 
органи; районні та районні ради, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ та міст; районні ради міст та їх 
виконавчі органи»2. Відомі українські вчені вважають, що органи 
місцевого самоврядування не належать до механізму державної влади, 
а місцеве самоврядування займає окреме місце в політичній системі і 
має розглядатися як окрема форма здійснення народом своєї влади»3, 4. 

Інші науковці визначають орган місцевого самоврядування як 
організаційно самостійний елемент системи місцевого самоврядування, 
який утримується за рахунок коштів місцевих бюджетів, районних, 
обласних бюджетів і є колективом громадян України  – депутатів 
місцевої ради. Місцева рада як орган місцевого самоврядування  – 

заснована в установленому законодавством порядку, виконує завдання 
та функції місцевого самоврядування, наділена для цього відповідними 
повноваженнями, які реалізуються у правових та організаційних 
формах, визначених законом в інтересах відповідного територіального 
товариства (територіальних громад)»5. 

Я. Журавель визначив орган місцевого самоврядування як «орган 
публічної влади, який відповідно до закону, від імені та в інтересах 
територіальної громади, під власну відповідальність здійснює 
управління справами місцевого значення в межах Конституції і законів 
України»6. Відомий теоретик з питань місцевого самоврядування О. 
Лазор визначає, що під «органами місцевого самоврядування 
розуміють виборні та інші органи, що уповноважені на вирішення 
питань місцевого значення, які відповідно до законодавства не 
належать до системи органів державної влади»7. 

 
2 Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та схемах : навч. 

посіб. / В. В. Кравченко. Київ : Атіка, 2002. 192 с. 
3 Батанов О. В. Територіальна громада  – основа місцевого самоврядування в 

Україні : монографія / О. В. Батанов. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корець- 

кого НАН України, 2001. 260 с. 
4 Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування 

в Україні. Київ : Атіка, 2000. 304 с. 
5 Кравченко В. В., Пітцик М. В. Муніципальне право України : навч. посіб. 

Київ : Атіка, 2003. 672 с. 
6 Журавель Я. В. Сучасні адміністративно-правові підходи до визначення 

поняття «орган місцевого самоврядування». Юридичний журнал. 2007. № 7/8 (61). 

С. 133–135. 
7 Лазор О. Д. Основи місцевого самоврядування: навч. посібник. 3-тє вид., доп. і 

перероб. Київ : Центр навч. л-ри, 2003. 432 с. 
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Відтак, В.Гробова вважає, що під «органом місцевого самовряду- 

вання слід розуміти організаційно самостійний елемент системи 
місцевого самоврядування, який не належить до системи органів 
державної влади, створений відповідно до законодавства України та від 
імені та в інтересах територіальної громади уповноважений на 
виконання завдань і функцій місцевого самоврядування»8. 

В.Кравченко та М.Пітцик, на основі аналізу положень Конституції 
України щодо питань здійснення місцевого самоврядування, підкрес- 

люють, що органи місцевого самоврядування є самостійним видом 
органів публічної влади, які мають відмінні та специфічні риси: 

1)   органи місцевого самоврядування виступають самостійним, 
організаційно відокремленим елементом системи місцевого самовряду- 

вання і не належать до системи органів державної влади; 
2)   органи місцевого самоврядування утворюються задля виконання 

повноважень (власних та делегованих), завдань та функцій місцевого 
самоврядування як самостійної форми публічної влади, але при цьому 
зобов’язані виконувати функції і завдання, які покладає на них держава 
шляхом здійснення делегованих повноважень; 

3)   органи місцевого самоврядування формуються із осіб, які, 
відповідно до законодавства, наділяються статусом службовця органу 
місцевого самоврядування або депутата місцевої ради; 

4)   органи місцевого самоврядування вирішують питання місцевого 
значення, формують місцеву політику розвитку, розпоряджаються 
майном та ресурсами та наділяються для цього владними повнова- 

женнями і діють в інтересах територіальних громад та від їх імені; 
5)   фінансування діяльності органів місцевого самоврядування 

надається обласними, районними та місцевими бюджетами; 
6)   органи місцевого самоврядування приймають нормативні й інші 

акти управління у формі рішень9, 10. 

 
8 Гробова В. П. Органи місцевого самоврядування як інституціональна основа 

системи місцевого самоврядування. 2011. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10

&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_

S21STR=FP_index.htm_2011_4_25 
9 Кравченко В. В., Пітцик М. В. Муніципальне право України : навч. посіб. 

Київ : Атіка, 2003. 672 с. 
10 Гробова В. П. Органи місцевого самоврядування як інституціональна основа 

системи місцевого самоврядування. 2011. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10

&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_

S21STR=FP_index.htm_2011_4_25 
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Важливо зазначити, що для усіх органів місцевого самоврядування 
спільним є цільова спрямованість на вирішення питань місцевого 
значення, максимальне задоволення суспільно значущих потреб, кожен 
окремий орган додатково націлений на специфічні потреби, відповідно 
до напрямків роботи. Законодавче закріплення формулювання мети 
діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема, у Законі 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» відсутнє. На думку 
О.Алтуніної «метою утворення та діяльності органів місцевого 
самоврядування є забезпечення права територіальної громади, окремих 
громадян та їх об’єднань щодо управління та вирішення питань місце- 

вого значення»11. 

У науковій літературі існують різні думки щодо завдань органів 
місцевого самоврядування. З  позицією О.Алтуніної, до основних 
завдань органів місцевого самоврядування відносить наступні: 

1)   виконання положень Конституції України, нормативно-правових 
актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших 
суб’єктів державного управління; 

2)   здійснення діяльності від імені територіальної громади та в її 
інтересах, представлення територіальних громад у відносинах із 
іншими суб’єктами, здійснення функцій і повноважень місцевого само- 

врядування, що направлені на сприянні місцевому розвитку, вирі- 
шенню питань місцевого значення, покрашення якості життя насе- 

лення; 
3)   забезпечення законності і правопорядку, дотримання, визна- 

чених Конституцією України, прав та свобод члені територіальної 
громади; 

4)   виконання загальнодержавних та розробка і виконання місцевих 
планувальних документів, програм соціально-економічного та культур- 

ного розвитку тощо; 
5)   формування місцевих бюджетів; 
6)   сприяння, відповідно до Закону України «Про місцеве само- 

врядування України» правовій, організаційній і матеріально-фінансовій 
самостійності місцевого самоврядування; 

7)   прозора, відкрита та ефективна взаємодія з іншими органами 
публічної влади у вирішенні питань місцевого значення12. 

 
11 Алтуніна О. М. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самовря- 

дування. Право і безпека. 2010. № 4 (36). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10

&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_

S21STR=Pib_2010_4_20 
12 Ibid. 
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В системі органів місцевого самоврядування виділяють 
представницькі та виконавчі органи. 

Представницький орган місцевого самоврядування є виборний 
колегіальний орган, що наділений правом представляти інтереси членів 
територіальної громади і приймати управлінські рішення які діють на 
відповідній території13. Відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» ст. 1 «представницьким органом місцевого 
самоврядування є виборний орган (рада), що складається з депутатів і 
відповідно до закону наділений повноваженнями представляти інтереси 
територіальної громади та приймати рішення від її імені»14. 

До представницьких органів місцевого самоврядування належать 
сільські, селищні, міські ради, які представляють відповідні терито- 

ріальні громади, здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції та 
повноваження місцевого самоврядування, визначені законом; районних 
у місті рад  – у разі їх створення за рішенням територіальної громади 
міста або міської ради (ч. 2 ст. 5 Закону), а також районних та обласних 
рад, що представляють спільні інтереси територіальних громад села, 
селища, міста діють у межах повноважень, визначених законодавством, 
а також повноважень, делегованих їм сільськими, селищними, 
міськими радами (ч. 2 ст. 10 Закону). 

Загальний склад та правила формування та особливості діяльності 
місцевої ради визначається відповідною радою самостійно шляхом 
розробки та прийняття Регламенту роботи місцевої ради з урахуванням 
законодавства України. 

Місцеві ради є органами місцевого самоврядування, які представляють 
територіальні громади та здійснюють функції і повноваження місцевого 
самоврядування, що визначені Конституцією України, Законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих 
рад»15, Статутом відповідної територіальної громади, Європейською 
Хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами. 
Міська рада як орган місцевого самоврядування являється юридичною 
особою, має власну символіку, печатку, рахунки в банках, може набувати 
майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у 
суді та володіти іншими ознаками юридичної особи. Робота місцевих рад 
відбувається безпосередньо на пленарних засіданнях рад або через 

 
13 Рубцов В. П. Статут територіальної громади як джерело досвід засвоєння 

статутного права. Актуальні проблеми державного управління. 1999. № 3 (5).  

С. 66–71. 
14 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. 

№ 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. 
15 Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11.07.2002 р., № 93-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15#Text 
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постійні комісії, виконавчі комітети рад та інші виконавчі органи рад 
(відділи, управління) в межах їх компетенції, на основі Регламентів 
місцевих рад, Статутів територіальних громад, відповідних Положень, які 
розробляються та затверджуються місцевими радами. В  обов’язковому 
порядку місцеві ради розробляють перспективні і поточні планувальні 
документи. Важливо, що через обговорення пропозицій голови, зауважень 
депутатів, рекомендацій постійних (тимчасових) комісій, депутатських 
груп і фракцій ради готується Перспективний план роботи місцевої ради16. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» ст. 1 виконавчими органами місцевого самоврядування є 

органи, які відповідно до вимог законодавства утворюються сільською, 
селищною, міською, районною у містах (у разі їх формування) щодо 
здійснення виконавчих функцій та повноважень місцевого самовряду- 
вання, визначених законодавством»17. Виконавчими органами сільсь- 
ких, селищних, міських, районних рад є виконавчі комітети, відділи, 
управління та інші виконавчі органи створені радами [частина 1 ст. 11]. 

Виконавчі органи місцевого самоврядування знаходяться під контро- 
лем та підзвітні відповідним радам, а при здійсненні делегованих 
повноважень виконавчих органів  – також під контролем відповідних 
рад. У  сільських радах, що представляють територіальні громади з 
чисельністю населення до 500 осіб, виконавчий орган ради не може 
бути створений за рішенням відповідної територіальної громади або 
сільської ради, а її функції (крім розпорядження землею та природними 
ресурсами) виконує лише голова села18. 

Представницькі, виконавчі органи місцевого самоврядування та 
посадові особи місцевого самоврядування діють на основі принципу 
поділу влади у порядку та межах, визначених законодавством України. 

 
2. Аналіз кадрового забезпечення органів місцевого 

самоврядування в територіальних громадах 

Результативність процесів демократизації українського суспільства та 
проведення реформ в системі місцевого самоврядування значною мірою 
залежить від сформованості кадрового потенціалу посадових осіб місцевого 
самоврядування, рівня їхньої готовності до професійної діяльності. 

 
16 Гробова В. П. Органи місцевого самоврядування як інституціональна основа 

системи місцевого самоврядування. 2011. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10

&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_

S21STR=FP_index.htm_2011_4_25 
17 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. 

№ 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. 
18 Ibid. 
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На сьогодні негативні тенденції діяльності органів місцевого 

самоврядування стали причиною суттєвих деформацій у державній 
кадровій політиці та службі органів місцевого самоврядування. Не 
завжди дотримуються принципи прозорості, громадської участі, 
гласності, відкритості діяльності посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, вільного і відкритого доступу громадян до служби в 
органах місцевого самоврядування. У  кадровій політиці щодо органів 
місцевого самоврядування багато адміністрування та формальних 
підходів. У  нормативно-правових актах недостатньо регламентовані 
засади забезпечення особистісного та професійно-кваліфікаційного 
розвитку посадових осіб органів місцевого самоврядування, процедури 
конкурсного відбору під час вступу на службу, щорічного оцінювання 
посадових осіб, просування по службі, захист прав та соціальних 
гарантій19. 

Кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні 
потребує змін як у кількісному, так і у якісному складі управлінських 
кадрів, вирішення стратегічних завдань та напрямами розвитку служби 
в органах місцевого самоврядування. Потреба у реформуванні служби в 
органах місцевого самоврядування визначає умови забезпечення 
професійно освіченими, професійними та мобільними кадровими 
ресурсами. На сьогодні складається ситуація коли такі професійні 
характеристики як особистісний потенціал, професіоналізм, професійна 
компетентність, досвід, культура, інтелект як складники кадрового 
потенціалу не є визначальними критеріями набору, відбору, посування 
по службі в органах місцевого самоврядування. 

Недосконалість кадрового забезпечення системи місцевого само- 

врядування є однією з головних причин негативних результатів та явищ 
як у діяльності органів місцевого самоврядування, так державного 
управління в цілому. Підтвердженням цього є низькі позиції України у 
світових рейтингах конкурентоспроможності, пов’язаних із державним 
управлінням. 

За інформацією, опублікованою Всесвітнім економічним форумом 
за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2018–2019 роках (The 

Global Competitiveness Index) Україна займає 85 місце серед 141 країн 
світу20, 21. 

 
19 Незять В. Шляхи формування кадрового потенціалу посадових осіб місцевого 

самоврядування. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. Вип. 1(40). 

URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2019/2019_01(40)/18.pdf 
20 Україна опустилася на 85-те місце в щорічному рейтингу конкуренто- 

спроможності WEF. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/617843.html 
21 Селіванов С. Кадрове забезпечення державної служби в Україні: сучасний 

стан та об’єктивна необхідність його модернізації. Публічне управління і 
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Досить невтішні показники України в категорії «Державні і суспільні 
установи», а саме в таких блоках  – «Право власності», «Етика і корупція», 
«Зловживання впливом», «Безпека». Однак, при цьому відмічається 
зростання таких показників як «Прозорість формування державної 
політики», який покращився на 34 позиції та «Ефективність державного 
сектора»  – підвищення на 11 позицій. У  рейтингу “Prosperity Index” 

показник «Влада» (Governance) Україна має найнижче значення з 
2017 року  – 133 місце із 114 країни світу. Цей показник характеризує 
рівень демократії в суспільстві та політичної участі, ефективність 
центральних органів влади та верховенство права. У  рейтингах Світового 
банку в категорії «Ефективність уряду» позиція України теж доволі 
низька  – 143 місце у 2019 р., що на шість позицій гірше показника 
попереднього року. За індексом “Transparency International” (Індекс 
сприйняття корупції), який репрезентує інформацію щодо рівня корупції в 
державному управлінні різних країн, Україна так і не подолала «межу 

корупційної ганьби» та лишилася «в клубі тотально корумпованих 
держав» і зайняла 142 місце зі 180 позицій22. 

Специфіка організації діяльності посадових осіб органів місцевого 
самоврядування пов’язана з їх виборністю та частими змінами. Відтак, 
питання професійної компетентності стоїть досить гостро, адже біля 
45 % сільських, селищних та міських голів, 45–65 % депутатів місцевих 
рад обираються вперше. Не менш важливим є також питання фаховості 
та професійної компетентності працівників виконавчих органів: 
управлінь, департаментів, відділів, служб тощо. Працівників цих 
підрозділів призначають голови місцевих рад на основі конкурсного 
відбору відповідно до діючого Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування». Законом передбачено, що місцевий голова 
може самостійно без проведення конкурсу приймати на службу своїх 
помічників та радників23. Таким чином, можуть створюватись умови 
для зловживань та корупційних діянь. Важливо наголосити, що на 
формування кадрової політики в системі місцевого самоврядування 
члени територіальної громади не мають належного впливу. 

Станом на 31 грудня 2020 року в органах місцевого самоврядування 
працює біля 100 тисяч осіб, із них  – 58 % частка молодих працівників у 

 
адміністрування в Україні. 2018. Вип. 5. URL: http://pag-journal.iei.od.ua/archives/ 

2018/5-2018/16.pdf 
22 Селіванов С. Кадрове забезпечення державної служби в Україні: сучасний 

стан та об’єктивна необхідність його модернізації. Публічне управління і 
адміністрування в Україні. 2018. Вип. 5. URL: http://pag-journal.iei.od.ua/archives/ 

2018/5-2018/16.pdf 
23 Про службу в органах місцевого самоврядування : Закону України від 

07.06.2001 № 2493-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2493-14 



76 

віці 25–40 років. Крім того, залишається проблема плинності кадрів 
посадових осіб органів місцевого самоврядування  – у 2019 році було 
прийнято 16,7 %, вибуло 16,5 %. Варто зазначити, що має місце 
недотримання положень Європейської хартії місцевого самовряду- 

вання, а саме статті 6, яка визначає: «Умови служби посадових осіб 
місцевого самоврядування повинні дозволяти підбирати висококваліфі- 
ковані кадри з урахуванням особистих якостей та компетентності. 
З  цією метою надаються відповідні можливості навчання, винагороди 
та просування по службі»24. 

Окремою проблемою можна виділити формування фахової та 
компетентної служби в органах місцевого самоврядування, яка можлива 
лише за умови забезпечення професійної підготовки посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Голова Націо- 

нального агентства з питань державної служби України (НАДС) з питань 
державної служби зазначила: «Від професіоналізму працівників безпо- 

середньо залежать результати роботи органів місцевого самоврядування. 
І  ми всі разом повинні дбати про належний професійний розвиток 
персоналу. До слова, дослідження потреб показало, що зараз понад  
35 тисяч посадових осіб місцевого самоврядування потребують навчання. 
НАДС активно впроваджує різноманітні інструменти, які заохочують та 
дають змогу максимально ефективно та комфортно отримувати освітні 
послуги у сфері професійного навчання»25. Вона також зазначила:  
«За вісім місяців 2021 року лише 24 тисячі посадових осіб місцевого 
самоврядування з майже 86 тисяч осіб, які закінчили навчання в цих 
закладах, підвищили кваліфікацію в обласних центрах підвищення 
кваліфікації та обласних інститутах НАНУ. Крім того, протягом  
2018–2020 рр. частка посадових осіб місцевого самоврядування у струк- 

турі тих, хто навчається у цих навчальних закладах, зменшилася майже 
вдвічі  – з 43 % до 22 %. Актуальним є також питання професіоналізації 
депутатського корпусу місцевих рад. Таким чином, кількість депутатів 
місцевих рад, які проходять навчання, критично мала. Зокрема, у 2020 році 
відповідну підготовку пройшли лише 1870 депутатів. Враховуючи 
загальну кількість депутатів місцевих рад в Україні, яких понад 42 тисячі, 
це вкрай низький показник. Така статистика викликає занепокоєння з 

 
24 Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/994_036#Text. 
25 Алюшина Н. виступила під час конгресу місцевих та регіональних влад при 

Президентові України. URL: https://pdp.nacs.gov.ua/news/nataliia-aliushyna-vystupyla-

pid-chas-konhresu-mistsevykh-ta-rehionalnykh-vlad-pry-prezydentovi-ukrainy 
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огляду на подальше виконання державою завдань щодо зміцнення 
спроможності системи місцевого самоврядування»26. 

Проблеми кадрового забезпечення органів місцевого самовряду- 

вання дотичні і до інших проблем, пов’язаних як зі стратегічним 
розвитком територіальних громад в процесі суспільних реформ в 
Україні, так і процесами консолідації територіальних громад в Україні, 
розвитком взаємодії між органами місцевого самоврядування щодо 
розробки та реалізації проєктів місцевого розвитку, а також підго- 

товкою кадрового персоналу органів місцевого самоврядування та 
методикою оцінювання їх діяльності. Удосконалення кадрового 
забезпечення в системі місцевого самоврядування повинна здійсню- 

ватися в таких умовах: 
1.   Розробка науково обґрунтованої концепції державної кадрової 

політики в органах місцевого самоврядування, що визначатиме базові 
принципи діяльності органів місцевого самоврядування, основні 
параметри кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування, 
зазначатиме права та обов’язки, напрями взаємодії суб’єктів і об’єктів 
кадрової політики в органах місцевого самоврядування, підходи до 
кадрового забезпечення, функції та завдання відділів роботи з 
персоналом27. 

2.   Впровадження принципів організації діяльності органів місце- 

вого самоврядування та їх посадових осіб, а саме: гласності, відкри- 

тості та прозорості, об’єктивності оцінки діяльності посадових осіб 
місцевого самоврядування, посилення економічного, організаційного, 
адміністративного, морально-етичного впливу на випадки зловживань, 
бездіяльності, порушення законодавства, безвідповідальності керівного 
складу, зміцнення дисципліни та відповідальності, боротьба з коруп- 

цією та організованою злочинністю в органах місцевого самовряду- 

вання28. 

3.   Закріплення адміністративно-правового та соціально-управлін- 

ського статусу посадової особи органу місцевого самоврядування, 
планування професійної кар’єри, системи стимулів, гарантування 
матеріально-фінансового та соціального забезпечення на посаді та 
після завершення професійної кар’єри. 

 
26 Алюшина Н. виступила під час конгресу місцевих та регіональних влад при 

Президентові України. URL: https://pdp.nacs.gov.ua/news/nataliia-aliushyna-vystupyla-

pid-chas-konhresu-mistsevykh-ta-rehionalnykh-vlad-pry-prezydentovi-ukrainy 
27 Незять В. Шляхи формування кадрового потенціалу посадових осіб місцевого 

самоврядування. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. Вип. 1(40). 

URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2019/2019_01(40)/18.pdf 
28 Ibid. 
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4.   Формування кадрового потенціалу органів місцевого самовряду- 

вання через стимулювання розвитку індивідуального кадрового потен- 

ціалу посадових осіб, який передбачає специфічні задатки, навички, 
вміння, досвід, якість отриманої професійної освіти, підвищення 
кваліфікації, відносини з робочим колективом та керівництвом. 

5.   Розробка і запровадження системи прозорих критеріїв добору, 
відбору кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування, 
дотримання умов та правил конкурсного відбору; визначення критеріїв 
оцінювання професійної компетентності та професійної діяльності. 

6.   Проведення оцінювання діяльності посадових осіб органів місце- 

вого самоврядування з метою отримання інформації про якість виконання 
посадових обов’язків особою, проблем при виконанні завдань та причин 
появи труднощів при виконанні професійних обов’язків, корекції 
професійного розвитку. Наслідком такої оцінки може бути: додаткове 
стимулювання та мотивація, підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації посадової особи. Передбачення проведення громадського 
контролю за діяльністю органу місцевого самоврядування. 

7.   Удосконалення нормативно-правової бази з проходження 
служби в органах місцевого самоврядування, прийняття локальних 
актів нормотворчості щодо організації діяльності органів місцевого 
самоврядування, зокрема, штатних розписів, професійно-

кваліфікаційних характеристик та інструкцій, матеріально-технічного 
нормування тощо. 

8.   Організація діяльності структурного підрозділу по роботі з 
кадрами, який відповідатиме сучасним вимогам щодо розвитку 
посадових осіб місцевого самоврядування, використовуватиме в 
процесі управління персоналом інноваційні методи. 

9.   Адаптація сучасного зарубіжного досвіду формування та 
реалізації кадрової політики, зокрема, добору та оцінки кадрів, системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації для 
вдосконалення системи управління та кадрового забезпечення органів 
місцевого самоврядування29. 

 

3. Система функцій та повноважень органів  
місцевого самоврядування 

На сьогодні, розвиток українського суспільства орієнтований на 
європейську інтеграцію, у зв’язку з цим важливою є проблема належної 
реалізації повноважень органами місцевого самоврядування. Це 

 
29 Незять В. Шляхи формування кадрового потенціалу посадових осіб місцевого 

самоврядування. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. Вип. 1(40). 

URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2019/2019_01(40)/18.pdf 
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пов’язано тим, що повноваження органів місцевого самоврядування 
визначають їх роль та місце в системі органів публічної влади. 

Ст.143 (частина 1) Конституції України визначає загальні питання 
органів місцевого самоврядування, а саме: «територіальні громади сіл, 
селищ, міст безпосередньо чи через утворені ними органи місцевого 
самоврядування керують комунальною власністю; затверджують 

програми соціально-економічного та культурного розвитку та контро- 

люють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністра- 

тивно-територіальних одиниць та контролюють їх виконання; встанов- 

люють місцеві податки та збори відповідно до закону; забезпечують 
проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; 
створюють, реорганізовують та ліквідують комунальні підприємства, 
організації та установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; 
вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до 
їхньої компетенції»30. 

Відповідні засади повноважень закладені у ст. 19 Конституції 
України, згідно з якою «органи місцевого самоврядування та їх поса- 

дові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України, а також у 
ст. 71 Закону «Про місцеве самоврядування України», згідно з яким, 
територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самовря- 

дування самостійно реалізують надані їм повноваження». 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», з ураху- 

ванням положень Конституції України, регламентує діяльність органів 
місцевого самоврядування та закріплює права і обов’язки між 
суб’єктами системи місцевого самоврядування: радами (ст. 25–26), 

виконавчими органами місцевих рад (ст. 27–41), місцевим головою 
(ст. 42), повноваження районних і обласних рад  – ст. 43 Закону31. 

Загальна компетенція органів місцевого самоврядування визначена 
ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до якої «сільські, селищні, міські ради правоможні 
розглядати й вирішувати питання, віднесені Конституцією України та 
іншими законами до їх відання». До питань виключної компетентності 
ст. 26 Закону відносить питання, які вирішуються радами виключно на 
пленарних засіданнях, що є основною організаційно-правовою формою 
діяльності місцевих рад. 

 
30 Конституція України : прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України  

28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %0 %A/96-%D0%2% 

1%80#Text 
31 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. 

№ 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. 
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При аналізі виключних повноважень органів місцевого самовря- 

дування, закріплених у Законі України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» доцільним є об’єднання їх у такі групи повноважень, що: 

1)   пов’язані з організацією роботи місцевої ради та її органів: 
визначення кількісного складу ради відповідно до закону; затвер- 

дження регламенту ради; створення та ліквідація постійних та інших 
комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій; 
створення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, 
затвердження персонального складу; внесення змін до складу 
виконавчого комітету та його розпуск; обрання за поданням сільського, 
селищного, міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря 
ради; затвердження за поданням сільського, селищного, міського 
голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності 
апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання; 
створення за поданням сільського, селищного, міського голови інших 
органів виконавчої влади; затвердження плану роботи ради та 
заслуховування звіту під час його виконання; затвердження договорів, 
укладених сільським, селищним міським головою за дорученням ради, 
з питань, віднесених до її виключної компетенції; 

2)   визначаються контрольною функцією місцевої ради: заслухову- 

вання звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність 
виконавчих органів ради, у тому числі річного звіту про реалізацію 
державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної 
ради; прийняття рішення про недовіру до селища, селища, мера міста; 
заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів 
ради та посадових осіб, яких він призначає чи затверджує; розгляд 
депутатських запитів, прийняття рішень щодо запитів; ухвалення 
рішення про дострокове припинення повноважень депутата ради в 
установленому законом порядку; скасування актів виконавчих органів 
ради, що не відповідають Конституції або законам України, іншим 
актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її 
повноважень; ухвалення рішення про дострокове припинення 
повноважень сільського, селищного, міського голови у випадках, 
передбачених цим Законом; 

3)   здійснюються у сфері планування та програмування місцевого 
розвитку: затвердження програм соціально-економічного та культур- 

ного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, 
цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; забезпе- 

чення збалансованого економічного та соціального розвитку відпо- 

відної території; ефективне використання природних, трудових і фінан- 

сових ресурсів; забезпечення складання балансів фінансових, трудових 
ресурсів, грошових доходів і витрат, необхідних для управління 
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соціально-економічним та культурним розвитком відповідної території; 
подання необхідних показників до районних, обласних рад та внесення 
пропозицій до програм соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідно районів та областей; організаційне забезпечення 
надання адміністративних послуг органам виконавчої влади через 
центри надання адміністративних послуг; 

4)   реалізуються у сфері бюджету і фінансів: затвердження місце- 

вого бюджету, внесення до нього змін; затвердження звіту про вико- 

нання відповідного бюджету; встановлення місцевих податків, зборів 
та розмірів їх ставок у межах, визначених законом; формування 
позабюджетних цільових (у тому числі валютних) фондів, затвер- 

дження положень про ці фонди; затвердження звітів про використання 
цих коштів; ухвалення рішення про видачу місцевих позик; ухвалення 
рішень про отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а 
також про перерахування коштів із відповідного місцевого бюджету; 
прийняття рішення про надання пільг за місцевими податками та 
зборами відповідно до чинного законодавства; встановлення для 
підприємств, установ та організацій, що належать до муніципальної 
власності відповідних територіальних громад, розміру частки 
прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; 

5)   здійснюються у сфері інфраструктури: управління житлово-

комунальним господарством, побутовим обслуговуванням, торговим 
обслуговуванням, транспортом і зв’язком, що перебувають у комуналь- 

ній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх 
належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та 
якості послуг; забезпечення закладів соціальної та культурної сфери, 
що належать до комунальної власності відповідних територіальних 
громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими 
джерелами енергії; вирішення питань водопостачання, водовідведення 
та очищення стічних вод; моніторинг якості питної води; організація 
благоустрою населених пунктів; затвердження маршрутів і розкладів 
руху, правил користування міським пасажирським транспортом 
незалежно від форми власності, узгодження цих питань на транзитних 
пасажирських перевезеннях у випадках, передбачених законодавством; 
затвердження стандартів надання послуг з вивезення побутових 
відходів; 

6)   здійснюються в управлінні комунальною власністю: ухвалення 
рішення про відчуження відповідно до закону комунальної власності; 
затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку 
комунального майна, яке не підлягає приватизації; визначення 
доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної 
власності; вирішення питань придбання приватизованого майна у 



82 

встановленому законом порядку, включення відчужуваного у процесі 
приватизації майна до складу об’єктів комунальної власності, договір 
купівлі-продажу яких розірвано або визнано недійсним; про створення, 
ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ 
та організацій комунальної власності відповідної територіальної 
громади; створення при необхідності органів та служб для забезпе- 

чення реалізації спільних проектів з іншими суб’єктами комунальної 
власності або спільного фінансування комунальних підприємств, 
установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб); 

7)   реалізуються у сфері регулювання земельних відносин та охорони 
природи: вирішення відповідно до законодавства питань регулювання 
земельних відносин; затвердження відповідно до закону ставок земельного 
податку, розміру плати за користування природними ресурсами, що 
перебувають у власності відповідних територіальних громад; рішення 
відповідно до закону про надання дозволу на спеціальне використання 
природних ресурсів місцевого значення, а також про анулювання такого 
дозволу; надання відповідно до законодавства згоди на розміщення нових 
об’єктів на території села, селища, міста, у тому числі місць або споруд для 
розміщення відходів, до сфери впливу на навколишнє середовище яких 
відповідно до чинних нормативів входить відповідна територія; прийняття 
рішень щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; 
визначення територій, на яких може здійснюватися потенційно небезпечна 
діяльність у присутності цивільного населення за участю особового складу 
Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних 
органів із застосуванням зброї та військової техніки; 

8)   пов’язані з реалізацією права членів територіальної громади на 
участь у вирішенні питань місцевого значення: ухвалення рішення про 
проведення місцевого референдуму; прийняття рішень про наділення 
органів самоорганізації населення окремими повноваженнями органів 
місцевого самоврядування, а також про передачу грошових, мате- 

ріально-технічних та інших ресурсів; прийняття рішень про вступ до 
асоціації чи інших форм громадських об’єднань органів місцевого 
самоврядування та про вихід з них; прийняття рішення про надання 
згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єк- 

том яких є територіальна громада села, селища, міста, у формах, 
зазначених у статті 4 Закону України «Про співробітництво терито- 

ріальних громад», про затвердження проекту угоди про співпрацю, 
пов’язану з реалізацією відповідно із зазначеним Законом співробіт- 

ництва територіальних громад; заслуховування звітів, пов’язаних із 
реалізацією відповідно до Закону України «Про співпрацю терито- 



83 

ріальних громад» співробітництва територіальних громад, суб’єктом 
яких є територіальна громада села, селища, міста; 

9)   здійснюються у сфері соціального захисту населення, забезпе- 

чення законності та правопорядку: управління закладами освіти, охо- 

рони здоров’я, культури, фізичного виховання та спорту, молодіжними 
центрами; встановлення за рахунок власних коштів та благодійних 
надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій 
соціального захисту населення; рішення відповідно до законодавства 
про надання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни і праці, 
сім’ям загиблих (загиблих або зниклих безвісти) військовослужбовців, 
а також військовослужбовцям, переведеним у запас; заслуховування 
інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про 
стан законності, боротьбу зі злочинністю, охорону громадського 
порядку та результати діяльності на відповідній території32, 33. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо 

повноважень органів місцевого самоврядування, окремо виділяє повно- 

важення виконавчих органів. При цьому, місцева рада розмежовує 

повноваження між місцевим головою та виконавчим комітетом, 
відділами, управліннями та іншими виконавчими органами. 

Як відомо, повноваження органів місцевого самоврядування поділя- 

ються на власні та делеговані. На сьогодні існують системні проблеми 
щодо делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. 

Досить гостро стоїть питання щодо матеріально фінансового 
забезпечення делегованих повноважень. Звідси випливає і питання 
вироблення критеріїв розмежування власних та делегованих повнова- 

жень за для доцільності та ефективності проведення адміністративного 
контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування при 
здійсненні делегованих повноважень. Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» не містить чіткого розмежування власних і 
делегованих повноважень. Тому, на практиці часто виникають ситуації 
коли важливі питання місцевого значення відносять до делегованих 

повноважень. Або, особливо на сьогодні це є великою проблемою для 
органів місцевого самоврядування, делеговані повноваження (освіта, 
медицина) не підкріплюються належним фінансуванням34. 

 
32 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. 

№ 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. 
33 Руснак Б. А. Місцеве самоврядування в Україні: теорія і практика. Посібник 

для депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Одеса, 2016.  
С. 736. URL: http://cvu.od.ua/db_pic/images/files/file_1488396394.6047.pdf 

34 Крегул Ю., Батрименко В. Реформування місцевого самоврядування в Україні. 
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. URL: http:// 

www.irbis-nbuv.gov.ua/ cgi-bin/irbis_nbuv/ 
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При розв’язанні проблем реалізації повноважень органами місце- 

вого самоврядування доцільним є: 
1.   Дотримання принципу субсидіарності при розподілі повнова- 

жень для вирішення питань місцевого значення та забезпечення 
місцевого розвитку. 

2.   Спрямування відповідного фінансового забезпечення на реаліза- 

цією делегованих державою повноважень органами місцевого само- 

врядування; 
3.   Завершення процесу реформування місцевих адміністрацій задля 

вирішення проблеми поділу повноважень між органами місцевого 
самоврядування та місцевими державними адміністраціями. 

Можемо вважати, що повноваження органів місцевого само- 

врядування є одним із способів реалізації загальних функцій місцевого 
самоврядування, які фактично виступають реальними правовими 
важелями. Таким чином, повноваження співвідносяться із функціями 
органів місцевого самоврядування. 

Крім повноважень органів місцевого самоврядування важливе місце 
у реалізації їх місії займають функції. Перелік функцій органів 
місцевого самоврядуванням є досить великим  – це економічні (вирі- 
шення економічних питань місцевого розвитку), соціальні та культурні 
(вирішення соціальних та культурних питань місцевого значення, 
реалізація програм та проєктів соціально-культурного розвитку 
громади, управлінні закладами освіти, охорони здоров’я, культури), 
політичні (сприяють дотриманню конституційного права члені 
територіальної громади на вирішення питань місцевого розвитку та 
управлінні державою) та екологічні функції (створення умов для 
екологічно комфортного проживання населення в громаді)35. 

 

4. Нормативно-правове забезпечення діяльності  
органів місцевого самоврядування 

Для України удосконалення нормативної-правового забезпечення 
діяльності органів місцевого самоврядування, є вкрай актуальними, що 
підтверджується тенденціями зростання «масштабності» їх функцій та 
повноважень. Це підтверджується також децентралізаційними рефор- 

мами та реформою місцевого самоврядування. 
Проаналізуємо зміст положень основних нормативно-правових 

актів що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування, їх 

 
35 Ковбас І., Боднар С. Деякі проблеми реалізації повноважень органів місцевого 

самоврядування. Національний юридичний журнал. 2016. URL: http:// 

www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2016/4/11.pdf 
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невідповідність сучасним умовам функціонування системи місцевого 
самоврядування. 

Так, Конституція України регламентує наступні аспекти діяльності 
органів місцевого самоврядування36: 

–   права членів територіальної громади щодо участі в місцевому 
самоврядуванні: ст. 38  – «громадяни мають право вільно обирати та 
бути обраними до органів місцевого самоврядування; громадяни 
користуються рівним правом доступу до служби в органах місцевого 
самоврядування»; 

–    порядок формування органів місцевого самоврядування: ст. 10  – 

«сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, 
які представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від 
їхнього імені та у своїх інтересах певні функції та повноваження 
місцевого самоврядування. Конституцією України, цим та іншими 
законами»; ст. 11  – «Виконавчими органами сільських, селищних, 
міських, районних рад у містах (у разі їх створення) є їх виконкоми, 
департаменти, управління та інші виконавчі органи, що створюються 
радами», частина 1 ст. 71  – «вибори до місцевих органів влади» органи 
самоврядування є вільними та здійснюються на основі загального, 
рівного та прямого виборчого права при таємному голосуванні»; пункт 
30 частини 1 ст. 85  – «призначення чергових та позачергових виборів 
до органів місцевого самоврядування здійснюється Верховною Радою 
України»; 

–   загальні принципи функціонування та діяльності органів 
місцевого самоврядування: ст. 140  – «місцеве самоврядування  – право 
територіальної громади  – мешканців села чи добровільного об’єднання 
мешканців кількох сіл, селищ та міст  – самостійно вирішувати питання 
місцевого значення в рамках Конституції та законів України»; ст. 141  – 

«Положення про склад сільської, селищної, міської, районної, районної 
ради»; ст. 142  – «Положення про матеріальну та фінансову основу 
місцевого самоврядування»; ст. 144  – «Положення про порядок 
прийняття рішень органами місцевого самоврядування»; 

–   правові гарантії місцевого самоврядування: ст. 145  – «права 
місцевого самоврядування захищаються у судовому порядку»37. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» є базовим 
законом, який регулює функціонування системи місцевого самовря- 

дування, визначає систему та гарантії діяльності органів місцевого 

 
36 Конституція України : прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України  

28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%0%A/96-%D0%2% 

1%80#Text 
37 Ibid. 
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самоврядування, основні засади їх організації, правовий статус і 
відповідальність. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» складається 
з чотирьох розділів: 

І розділ містить загальні положення і поняття основних термінів, 
засади проведення місцевого референдуму, діяльності виконавчих 
органів місцевих рад, деяких форм прямої участі населення у 
місцевому самоврядуванні, діяльності голови; містить характеристику 
організаційно-правової, матеріальної та фінансової основи діяльності 
органів місцевого самоврядування; визначає поняття статуту 
територіальної громади тощо. 

ІІ розділ містить перелік власних, самоврядних та делегованих 
повноважень органів місцевого самоврядування. 

ІІІ розділ визначає більш детально матеріальну та фінансову основи 
діяльності органів місцевого самоврядування, конкретизує поняття 
права комунальної власності, розкриває питання формування місцевих 
бюджетів, місцевих податків і зборів, регламентує участь органів 
місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах. 

ІV розділ містить гарантії місцевого самоврядування, його органів 
та посадових осіб, визначає відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування перед територіальними громадами, держа- 

вою, юридичними та фізичними особами, а також, що є дуже 
важливим, містяться положення щодо дострокового припинення повно- 

важень ради, місцевого голови, органів самоорганізації населення. 
Аналізом виявлено ряд недоліків положень Закону, які потребують 

удосконалення. Зокрема: 
1.   Закон визначає повноваження у сфері залучення іноземних 

інвестицій, які містяться в різних статтях і не систематизовані  – ст. 26, 

28 та 35. Це не сприяє чіткості та зрозумілості дій органів місцевого 
самоврядування щодо виконання повноважень у цій сфері. Тому 
доцільно у ст. 35 чітко визначити повноваження у сфері інвестування 
та надати додаткові повноваження щодо вжиття необхідних заходів по 
залученню інвестицій; передбачити запровадження заходів по 
реалізації державної політики у сфері інвестування. 

2.   Ст. 27 «Повноваження у сфері соціально-економічного і куль- 

турного розвитку, планування та обліку» доповнити переліком адмі- 
ністративних послуг, які надають органи місцевого самоврядування. 

3.   Конкретизувати та чітко закріпити особливості реалізації 
контрольних повноважень органів місцевого самоврядування. 

4.   Закріпити умови, форми та процедури взаємодії органів 
місцевого самоврядування та членів територіальної громади, тобто 
регламентувати такі форми прямої демократії як збори громадян за 
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місцем проживання, громадські ради, громадську експертизу, консуль- 

тації з громадськістю, бюджет участі, а також напрями взаємодії з 
іншими суб’єктами у сферах життєдіяльності громади. 

5.   Необхідно чітко визначити процедуру громадського контролю за 
діяльністю органів місцевого самоврядування38. 

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 
регулює правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови здійс- 

нення громадянами України права на службу в органах місцевого 
самоврядування, визначає загальні засади діяльності посадових осіб 
місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові 
положення. гарантії перебування на службі в органах місцевого 
самоврядування39. Останніми роками було надано для обговорення 
значна кількість законопроектів що стосуються удосконалення служби 
в органах місцевого самоврядування. Останній зареєстровано в 
2021 році за підписом прем’єр міністра Д. Шмигаля, який «визначає 

принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, 
професійної, політично неупередженої, ефективної служби в органах 
місцевого самоврядування, яка функціонує в інтересах територіальних 
громад, а також умови та порядок реалізації громадянами України 
права рівного доступу до служби в органах місцевого самовряду- 

вання»40. Даний законопроект передбачає узгодження термінології; 
політичну неупередженість, а саме поєднання роботи службовця 
місцевого самоврядування з депутатською діяльністю; питання щодо 
конкурсної процедури. 

Метою прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних 
державних адміністрацій» було законодавче врегулювання проблем 
організації діяльності органів місцевого самоврядування та районних 
державних адміністрацій у зв’язку із зміною адміністративно-

територіального устрою України. Він регулює питання: «припинення 

 
38 Даниленко А. П. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування в Україні. Вісник ХНУВС. 2013. № 2 (61). URL: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21D 

BN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C

21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhnuvs_2013_2_26 
39 Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 

07.06.2001 № 2493-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2493-14 
40 Проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

(нова редакція). URL: https://nads.gov.ua/diyalnist/sluzhba-v-organah-miscevogo-

samovryaduvannya/zakon-ukrayini-pro-sluzhbu-v-organah-miscevogo-samovryaduvannya- 

nova-redakciya 
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повноважень сільських, селищних, міських, сільських, селищних, 
міських рад, їх виконавчих органів, районних рад у зв’язку із змінами 
адміністративно-територіального устрою України; реорганізація 
сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад 
до юридичних осіб публічного права у зв’язку із змінами адміністра- 

тивно-територіального устрою України; успадкування майна, прав та 
обов’язків територіальних громад, території які увійшли до складу 
територій територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів 
України; успадкування майна, прав та обов’язків районних рад, які 
представляли спільні інтереси територіальних громад районів, що 
ліквідуються; продовження до кінця бюджетного періоду виконання 
бюджетів територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів 
України, територій територіальних громад у областях України та 
бюджетів районів, що ліквідуються Верховною Радою України; 
формування та реорганізація районних державних адміністрацій у 
зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою України; 
особливості державної реєстрації органів місцевого самоврядування та 
районних державних адміністрацій як юридичних осіб публічного 
права у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої 
України41. 

Крім названих нормативно-правових актів на діяльність органів 
місцевого самоврядування значний регламентуючий вплив здійснюють 
наступні нормативні акти: Закон України «Про запобігання корупції», 
Закон України «Про статус депутатів місцевих рад», Постанова КМУ 
від 24 жовтня 2001 р. № 1386 «Про затвердження Типового порядку 
формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування», 
Постанова КМУ від 26 жовтня 2001 р. № 1440 «Про затвердження 
Типового положення про проведення атестації посадових осіб місце- 

вого самоврядування», Постанова КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106 

«Про затвердження Положення про систему професійного навчання 
державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад», Наказ Головдержслужби 
30 червня 2004 р. № 102 «Загальні методичні рекомендації щодо 
проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого 
самоврядування покладених на них обов’язків і завдань», Наказ Націо- 

нального агентства України з питань державної служби 05.08.2016 

 
41 Подання до проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій». URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3651-%D0 %4&skl=10 



89 

№ 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за 
№ 1203/29333, Наказ Національного агентства України з питань 
державної служби 07.11.2019 № 203-19 «Про затвердження Типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого 
самоврядування». 

Динамічний розвиток системи місцевого самоврядування потребує 
змін та вдосконалення нормативно-правового забезпечення організації 
та діяльності органів місцевого самоврядування. 

 

5. Організаційно-функціональна структура  
органу місцевого самоврядування 

Основою покращення роботи органів місцевого самоврядування в 
територіальних громадах є удосконалення організаційно-функціональ- 

ної структури. На моделювання організаційно-функціональної струк- 

тури органу місцевого самоврядування має значний вплив розміри 
територіальної громади, стан соціально-економічної інфраструктури, 
системи повноважень та функцій, Стратегії розвитку територіальної 
громади  – як основний документ, який визначає пріоритетні напрямки 
розвитку громади, програма соціально-економічного розвитку 
територіальної громади як основного, визначеного законодавством, 
планувального документа життєдіяльності громади. 

При формуванні організаційно-функціональної структури органу 
місцевого самоврядування первинними є визначення переліку функцій і 
повноважень, які виконуватиме орган управління, а після вже слід 
визначити перелік структурних підрозділів. 

Варто зазначити, що при формуванні організаційно-функціональної 
структури визначається загальна чисельність працівників, кількість 
структурних підрозділів, які необхідні для виконання визначених 
функцій і повноважень, типи посад  – посадова особа / службовець / 
робітник. Окрім того, здійснюється визначення категорії посадових 
осіб місцевого самоврядування в кожному структурному підрозділі: 
головний спеціаліст  – провідний спеціаліст  – спеціаліст 1 категорії  – 

спеціаліст 2 категорії  – спеціаліст. При цьому, категорії посад визна- 

чаються з урахуванням обсягу повноважень та їх складності42. 

Наступним етапом формування організаційно-функціональної 
структури органу місцевого самоврядування являється формулювання 

 
42 Підходи до формування ефективних організаційних структур для об’єднаних 

територіальних громад. 2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1tDSp2lSBqMcrUK 

2CHK16wM5iuFuzLHTV/view 
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цілей роботи кожного структурного підрозділу, які мають бути 
відображені у положеннях про структурні підрозділи. Важливе 
значення для організації роботи органу місцевого самоврядування має 
регламент як документ, який передбачає сукупність правил, які 
визначають порядок діяльності ради, її органів, а також депутатів 
місцевої ради, порядок прийняття управлінських рішень тощо. 

Регламентом місцевої ради можуть визначатись процедурні питання 
в іншому формулюванні, ніж у законах, але в межах нормативно-

правових актів, з урахуванням особливостей діяльності органу місце- 

вого самоврядування, сукупності повноважень, наявної організаційно-

функціональної структури. 
Проблемою розробки регламентів місцевих рад є те, що вони мають 

формальне значення та містять переписані із Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» норми, тобто розробляються на 
вимогу статті 46, п.14 «не пізніш як на другій сесії затверджується 

регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні 
комісії ради»43. Відтак, значна кількість процедурних питань щодо 
організації діяльності місцевої ради залишаються нерегламентованими, 
до них можна віднести: порядок ініціювання, підготовки, проведення 
засідань сесії місцевої ради, процедура запрошення членів терито- 

ріальної громади на засідання місцевої ради тощо. 
В регламенті місцевої ради доцільно прописувати порядок здійс- 

нення технічних процедур щодо діяльності місцевої ради. Необхідним є 
визначення процедури обрання секретаря місцевої ради, хоча в Законі 
відсутні вимоги з приводу обов’язковості регламентації такої про- 

цедури в регламенті місцевої ради, адже вага цієї посади дуже велика і 
при її відсутності робота місцевої ради може бути паралізована. 

Важливим також є наявність у регламенті положень, що регла- 

ментують питання проведення закритих засідань місцевих рад та, що 
дуже важливо, умов відмови громадянам у присутності на засіданнях 
місцевих рад. Тобто, в регламенті доцільно прописати питання, які 
місцева рада розглядатиме на закритому засіданні. 

В регламентах місцевих рад повинні мати місце положення та 
процедури щодо процесу інформування виборців про діяльності 
місцевих депутатів в раді та виборчих округах, а також положення 
щодо відповідальності місцевого депутата за невиконання своїх 
обов’язків. 

Вважаємо за доцільне регламентувати і процес інформування членів 
територіальної громади про діяльність місцевої ради через 

 
43 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. 

№ 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. 
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унормування процедури висвітлення проектів рішень, прийнятих 
рішень, результати поіменного голосування. 

Регламентом місцевої ради важливо унормувати питання щодо 
доступу членів територіальної громади до сесійних засідань місцевої 
ради. Законом України «Про доступ до публічної інформації» 
передбачається право громадян на вільне ознайомлення з протоколами 
засідань місцевої ради, тому регламент місцевої ради повинен 
передбачати норму щодо обов’язкового збереження та висвітлення 
протоколів засідань місцевої ради, особливо протоколів постійних 
депутатських комісій та пленарних засідань місцевої ради44. 

З метою забезпечення принципу гласності та відкритості роботи 
органу місцевого самоврядування доцільним є включення до 
регламенту норми такого змісту: «гласність роботи ради забезпечується 
шляхом трансляції засідань на телебаченні і по радіо, публікацією її 
рішень у засобах масової інформації та на офіційному сайті обласної 
ради. Час та форма трансляцій визначається радою». 

Варто наголосити, що регламентні норми повинні бути 
максимально деталізовані процедурні моменти щодо організації 
діяльності органу місцевого самоврядування, порядку розгляду та 
прийняття рішень місцевими радами. 

Отже, при формуванні організаційно-функціональної структури 
необхідно і враховувати положення регламенту, і розробити документ, 
яким буде розмежовано повноваження між головою, його заступ- 

никами, секретарем місцевої ради та керуючим справами виконавчого 
комітету, керівниками структурних підрозділів задля побудови ієрархії, 
конкретизації функцій та завдань і уникнення дублювання45. 

Варто наголосити, що названі кроки по формуванню організаційно-

функціональної структури є взаємно пов’язаними. Це означає, що в разі 
необхідності внесення змін, коректуванню підлягають і регламент, і 
положення про структурні підрозділи, і посадові інструкції посадових 
осіб органу місцевого самоврядування. 

На сьогодні відсутні чіткі рекомендації органам місцевого само- 

врядування стосовно формування їх організаційно-функціональної 
структури, переліку структурних підрозділів та їх видів (департамент, 
управління, відділ, сектор тощо). При формуванні організаційно-

функціональної структури органи місцевого самоврядування можуть 

 
44 Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р.  

№ 2939-VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2939-17 
45 Підходи до формування ефективних організаційних структур для об’єднаних 

територіальних громад. 2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1tDSp2lSBqMcrUK 

2CHK16wM5iuFuzLHTV/view 
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орієнтуватись на положення Постанови Кабінету Міністрів України від 
12.03.2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату 
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та 
місцевих державних адміністрацій»46. Положення даного нормативно-

правового акту не є прямими рекомендаціями органам місцевого само- 

врядування і не є обов’язковими для виконання. Однак, Постановою 
визначаються загальні вимоги до різних типів структурних підрозділів: 

–   департамент  – структурний підрозділ, що утворюється для вико- 

нання основних завдань високого ступеня складності (багато- 

галузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов’язаної з 
виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як 
2 управління; 

–   управління  – структурний підрозділ одногалузевого або 
однофункціонального спрямування, до складу якого входить не менш 
як 2 самостійних відділи; 

–   відділ  – структурний підрозділ, що утворюється для виконання 
завдань за одним напрямом діяльності з штатною чисельністю не 
менше ніж 3 одиниці; 

–   сектор  – структурний підрозділ, що утворюється для виконання 
завдань за одним напрямом діяльності, функції якого неможливо 
поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з штатною 
чисельністю не менше ніж 2 одиниці47. 

Важливим виступає питання статусності структурних підрозділів, 
адже структурні підрозділи можуть бути юридичними особами. 
Вважаємо, що надавати статусу юридичної особи структурному 
підрозділу органу місцевого самоврядування доцільно у тому випадку, 
коли, по-перше  – це передбачено нормативно-правовими актами, а по-

друге  – якщо є доцільність надання самостійності окремим підрозділам 
їх керівникам, по-третє  – якщо в процесі виконання функцій та повно- 

важень, які будуть надані такому підрозділу сприятиме удосконаленню 
процесу управління в органі місцевого самоврядування, розванта- 

женню вищого керівництва громади48. 

 
46 Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, 

їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 року № 179. URL: https:// 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2005-%D0%F#Text 
47 Ibid. 
48 Рекомендації для органів місцевого самоврядування базового рівня щодо 

впорядкування їх структури, розробки посадових інструкцій до посад посадових 

осіб місцевого самоврядування та посад службовців. 2021. URL: https:// 

decentralization.gov.ua/uploads/library/file/748/Rekomendatsii_OMS_bazobogo_rivnia_v

poriadkuvannia_struktury.pdf 
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Важливим фактором при формуванні організаційно-функціональної 
структури виступає сукупність повноважень органу місцевого 
самоврядування, адже саме повноваження є відправною точкою 
функціонування органу влади, для їх виконання працюють органи 
місцевого самоврядування. 

Важливо враховувати при формуванні організаційно-функціональ- 

ної структури і ресурсну спроможність органу місцевого само- 

врядування забезпечувати визначену кількість структурних підрозділів. 
Відтак, доцільно провести аналіз на співвідношення потреб громади в 
управлінських послугах та фінансового забезпечення цих послуг. 
Важливо, що при виборі і формуванні організаційно-функціональної 
структури орган місцевого самоврядування приймає самостійне 
рішення. 

При формуванні організаційно-функціональної структури органу 
місцевого самоврядування необхідно виходити з того, що вона повинна 
передбачати апарат місцевої ради (виконавчого комітету місцевої 
ради), який може включати: 

–   місцевого голову; 
–   першого заступника та заступників місцевого голови; 
–   секретаря місцевої ради; 
–   керуючого справами (секретар) виконавчого комітету місцевої 

ради; 
–   старост; 
–   департаменти, управління, відділи, сектори. 
Як вже зазначалось, організаційно-функціональна структура органу 

місцевого самоврядування повинна формуватись з урахування сукуп- 

ності повноважень зазначених у Законі України «Про місцеве самовря- 

дування в Україні» у таких сферах49: 

–   соціально-економічного і культурного розвитку, планування та 
обліку (ст. 27); 

–   бюджету, фінансів та цін (ст. 28); 

–   управління комунальною власністю (ст. 29); 

–   житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту і 
зв’язку (ст. 30); 

–   архітектури та будівництва (ст. 31); 

–   освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (ст. 32); 

–   регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища (ст. 33); 

–   соціального захисту населення (ст. 34); 

 
49 Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. 

№ 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. 
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–   оборонної роботи (ст. 36); 

–   надання адміністративних послуг (ст. 37); 

–   забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 
законних інтересів громадян (ст. 38). 

В цьому переліку невраховані повноваження, які покладаються на 
структурні підрозділи так званого «загального спрямування»  – загаль- 

ний відділ, організаційний відділ, кадрова служба, відділ правового 
супроводу. Крім того, в деяких випадках, що визначаються особли- 

востями органу публічної влади, можливе утворення структурних під- 

розділів, діяльність яких здійснюється в декількох напрямах, сферах. 
Варто пам’ятати, що при формуванні організаційно-функціональної 

структури органу місцевого самоврядування існують організаційні 
зв’язки між структурними елементами або внутрішні зв’язки щодо 
виконання повноважень органом місцевого самоврядування. Вділяють 
наступні типи зв’язків: 

–   субординаційні  – підпорядкування по ієрархічній структурі; 
–   координаційні  – взаємодія на одному управлінському рівні; 
–   реординаційні  – як зворотній зв’язок, від низової ланки до 

керівної. 
Для формування дієвої організаційно-функціональної структури 

органу місцевого самоврядування доцільно дотримуватись певних 
критеріїв. Перелік критеріїв побудови організаційно-функціональної 
структури буде основою для прийняття рішення щодо необхідних 
структурних підрозділів та найбільш прийнятної оптимальної кількості 
посадових осіб для забезпечення реалізації повноважень50. 

До критеріїв побудови організаційно-функціональної структури 
органу місцевого самоврядування слід віднести: 

–   узгодженість цілей місцевого управління між собою та їх 
несуперечливість, взаємодоповнюваність; 

–   підпорядкованість цілей діяльності структурних підрозділів 
загальним цілям діяльності органу місцевого самоврядування; 

–   розподіл цілей по повноваженням структурних підрозділів; 
–   диференціація повноважень та їх закріплення в компетенції 

відповідних структурних підрозділів; 
–   сумісність однопорядкових повноважень у межах одного струк- 

турного підрозділу та повноважень цього підрозділу з повноваженнями 
інших структурних підрозділів органу місцевого самоврядування; 

 
50 Підходи до формування ефективних організаційних структур для об’єднаних 

територіальних громад. 2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1tDSp2lSBqMcrU 

K2CHK16wM5iuFuzLHTV/view 
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–   концентрація повноважень і необхідних ресурсів в межах 
відповідного структурного підрозділу відповідно до інтересів і потреб 
органу місцевого самоврядування; 

–   комбінування з метою уникнення дублювання повноважень; 
–   відповідність управлінських впливів об’єктивним потребам і 

запитам органу місцевого самоврядування; 
–   єдність системи місцевого самоврядування, що забезпечує 

цілісність, узгодженість і дієвість управлінських процесів на місцевому 
рівні; 

–   системність і взаємовплив організаційних зв’язків; 
–   поєднання колегіальності і єдиноначальності. 
Дотримання визначених критеріїв при формуванні організаційно-

функціональної структури органу місцевого самоврядування сприятиме 
забезпеченню ефективності діяльності структурних підрозділів, 
чіткості розподілу повноважень, відсутності дублювань, налагодженню 
ефективних взаємозв’язків, максимальному задоволенню потреб членів 
територіальної громади, розвитку території. 

 

ВИСНОВКИ 

У процесі дослідження визначено, що органи місцевого само- 

врядування максимально наближенні до людей (відповідно принципу 
субсидіарності) і діють в площині: територіальна громада  – рада 
(голова)  – виконавчі органи. В  діяльності органів місцевого само- 

врядування відсутня політична складова. Органи місцевого самовря- 

дування є самостійними та незалежне в системі публічного управління, 
реалізують визначені повноваження, діють відповідно до мети своєї 
діяльності, завдань та функцій щодо вирішення питань місцевого 
значення. 

Проаналізовано проблеми кадрового забезпечення органів місце- 

вого самоврядування та встановлено, що формування ефективної 
кадрової політики місцевого самоврядування повинно здійснюватись 
на основі обґрунтованої концепції державної кадрової політики в 
органах місцевого самоврядування, запровадження і дотримання основ- 

них принципів діяльності органів місцевого самоврядування, в умовах 
формування кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування, 
визначення соціально-правового статусу посадової особи місцевого 
самоврядування, проведення професійного оцінювання персоналу 
органів місцевого самоврядування, удосконалення нормативно-право- 

вої бази з проходження служби в органах місцевого самоврядування, 
створення структурних підрозділів з розвитку персоналу, адаптації 
сучасного зарубіжного досвіду здійснення кадрової політики у сфері 
місцевого самоврядування. 
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Акцентовано увагу на об’єктивній необхідності перерозподілу 
повноважень між органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади на місцевому рівні; визначення переліку повнова- 

жень, що відносяться до виключної компетенції органів публічної 
влади на місцевому рівні. Визначено, що існує потреба у розширенні 
переліку повноважень органів місцевого самоврядування у тих сферах, 
де, за принципом субсидіарності, органи місцевого самоврядування 
здатні якісно та ефективно вирішити питання місцевого значення. 

Обґрунтовано, що нормативно-правове забезпечення діяльності 
органів місцевого самоврядування потребує удосконалення в частині 
уточнення та конкретизації повноважень зазначених органів з ураху- 

вання нових умов функціонування системи місцевого самоврядування в 
процесі децентралізаційних реформ. 

Встановлено, що організаційно-функціональна структура органів 
місцевого самоврядування не є статичною, вона може і повинна зміню- 

ватись під впливом суспільних змін, факторів розвитку територіальної 
громади, потреб члені територіальної громади. Ефективно побудована 
організаційно-функціональна структура повинна задовольняти запити 
життєдіяльності громадян територіальної громади, надавати 
адміністративні, соціально-економічні, побутові послуги в достатньому 
обсязі та належної якості. 

 

АНОТАЦІЯ 

У дослідженні розкриваються аспекти організації роботи органів 
місцевого самоврядування як основи системи місцевого самовряду- 

вання. Виокремлено відмінні та специфічні риси органів місцевого 
самоврядування. Обґрунтовано мету та завдання роботи органів 
місцевого самоврядування та досліджено їх структуру. Проведено 
аналіз проблем кадрового забезпечення органів місцевого самовря- 

дування, що перешкоджають ефективній реалізації місцевої політики. 
Досліджено повноваження місцевого самоврядування. Виділено та про- 

аналізовано дев’ять груп повноважень органів місцевого самовряду- 

вання. Проведено аналіз нормативно-правового забезпечення діяль- 

ності органів місцевого самоврядування. Визначено, що формувати 
ефективної організаційно-функціональної структуру органу місцевого 
самоврядування є основою покращення роботи органів місцевого 
самоврядування в територіальних громадах. Обґрунтовано критерії 
побудови ефективної організаційно-функціональної структури органу 
місцевого самоврядування. 
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SECTION 5. 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ  

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Дмитрук І. М., Ломжець Ю. В. 
 

ВСТУП 

З року в рік як в Україні, так і багатьох країнах світу все значимішої 
актуальності набуває надто важлива соціальна, правова, політична 
проблема щодо запобігання та протидії корупції в усіх сферах функціо- 

нування влади. Через важливість наближення антикорупційного 
законодавства до Європейських стандартів, за рекомендаціями між- 

народної спільноти, Україною протягом 2014 року приймається цілий 
ряд законодавчих актів із створення абсолютно нових антикорупційних 
органів, аналоги яких вже успішно працюють в Європі. Одночасно 
розробляється цілісна антикорупційна стратегія та вносяться зміни до 

існуючих кодексів. 
Проте на сьогоднішній день проблема корупції в нас допоки не 

вирішена. Це підтверджується помітною недієвістю національного 
антикорупційного законодавства, відсутністю чіткої антикорупційної 
стратегії та неефективністю функціонування антикорупційних органів. 
Тож цілісний напрям корупції та її запобігання потребує детального 
вивчення, оскільки таке суспільне явище є загрозою для національної 
безпеки, подальшого розвитку демократії, суспільства, конститу- 

ційного устрою та в цілому правової держави. В  умовах корум- 

пованості усіх гілок влади стає неможливим вирішення будь-яких 
важливих політичних, економічних та інших викликів державного 
значення. 

Визначення аспекту правового регулювання антикорупційної 
діяльності в сфері публічного управління є основною метою 
дослідження. Впровадження ключових її елементів розкриваються 
шляхом удосконалення діяльності антикорупційних органів в Україні, 
надання їм незалежності, можливості запозичення вдалого зарубіжного 
досвіду в сфері боротьби з корупцією та усунення прогалин у 

національному антикорупційному законодавстві. 
 

1. Корупція як основний вид зловживання правом 

Системні чи дрібні корупційні дії не втрачають своєї актуальності 
ще з давніх часів. Одним із перших офіційних їх проявів на українських 
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землях можна віднести ще до періоду Київської Русі. Вже тоді яскраво 

допускалися непоодинокі аналогічні факти порушень в діяльності 
дружинників, що помітно множилися з року в рік. Під час монгольської 
навали хан Батий силоміць усував хабарництво1. 

Лише через значимий часовий проміжок Закон України «Про 
запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII з послідуючими 
неодноразовими внесеними змінами визначає ключовий термін 

«корупція»  – як використання посадовою особою наданих їй 
службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою 

одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 
прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди 
посадовій особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 
особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. 

У цьому ж Законі подається тлумачення ще одного терміна  – 

«корупційне правопорушення», яке слід розуміти як «діяння, що 
містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій 
статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, 
дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність»2. 

Аналізуючи сучасний стан корупції в Україні, А. В. Волошенко 
промовисто підкреслює, що саме «… з використанням корупційних 
схем розкрадаються або витрачаються за нецільовим призначенням 
кошти державного бюджету, знищуються державні підприємства і 
ліквідовуються цілі галузі, які мають стратегічне значення для розвитку 
національного господарства»3. 

Отже корупція  – це пряме використання наданих управлінських 
повноважень посадовими особами в особистих цілях, що суперечить 
нормам моралі та інтересам держави4. Неможливо намагатися 

протидіяти такому згубному явищу, не знаючи на чому воно базується. 
З цього приводу Б. Витвицький вказує на корупцію, як  

«… економічне самогубство для будь-якої країни. Якщо іноземний 

 
1 Грушевський М. С. Історія України-Руси. Львів, 1905. Т.3, 588 с. 
2 Про запобігання корупції . Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. 

Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, 256 с. 
3 Волошенко А. Корупція: історичні витоки та сучасні прояви. Економічна 

теорія та історія економічної думки. 2015. № 3 (165). С  8–16. 
4 Сидоренко О.О., Яворський В.О., Квасильчук Д. Б. Корупція як вид зло- 

вживання правом: причини та основні методи боротьби. Юридичний науковий 
електронний журнал. № 4/2021. С. 66. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/14 
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інвестор має вибір інвестувати в країни з нижчим або ж вищим рівнем 
корупції, то вибір очевидний»5. 

Національне законодавство у цій сфері є досить розгалуженим і 
містить значну кількість законодавчих актів, основними з яких є закони 

України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», «Про 
очищення влади», «Про доступ до публічної інформації», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної 
антикорупційної політики в зв’язку з виконанням Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» та 
низка інших. 

Базовим тут визнається Закон України «Про запобігання корупції». 
У  ньому закріплена необхідна термінологія, чітко зазначено коло осіб, 
на яких поширюється дія закону, визначено спеціалізований 
антикорупційний центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 
статусом  – Національне агентство з питань запобігання корупції. 

Важливу роль відіграє Антикорупційна стратегія6. Однією з 
основних цілей цього документа на 2020–2024 роки є оптимізація 
функцій місцевого самоврядування та забезпечення дієвого державного 
контролю за дотриманням публічними службовцями вимог анти- 

корупційного законодавства. 
Між тим, поширення корупції на сучасному етапі має певні 

особливості, серед яких: її політизація в класичному вияві, що прита- 

манна діловій практиці ведення бізнесу з поступовим переміщенням у 
владні структури; перехід корупційних зв’язків з розряду тимчасових 
та випадкових явищ у розряд усталених корупційних схем; 
інтернаціоналізація та глобалізація; недосяжність для контролю форм 
корумпованих грошових потоків з боку національних правоохоронних 
органів; розширення сфери легалізації корупції, тобто маскування 
корупційних афер під законні операції. Як наслідок, легалізована 
корупція випадає з поля зору правоохоронних органів і набуває ще 
більших масштабів7. 

 
5 Витвицький Б. Корупція у публічному секторі: методи попередження та 

протидії. Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. 

2009. № 1. C. 5–8. 
6 Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2020–2024 роки. Національне агентство з питань запобігання корупції : 
вебсайт. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-

na-2020-2024-rokyza-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf (дата звер- 

нення: 13.02.2022). 
7 Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження: монографія / керівник 

авт. кол. доц. І. О. Ревак.  Львів : ЛьвДУВС, 2011.  220 с. URL: http:// 

http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/674. 
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Ганебне явище безпосередньо пов’язане зі здійсненням публічної 
влади у всіх сферах соціального життя, а тому безпосередньо впливає 
на підготовку і реалізацію політичних рішень. В  свою чергу політика, 
що проводиться державою як у сфері протидії, так і в інших напрямках, 
впливає на стан, структуру та динаміку корупції. А  вона, як явище, не 
може існувати за межами влади. Вихідним моментом корумпованих 
відносин тут є наявність у суб’єкта корупції владних повноважень8. 

Cеред основних причин її поширення в органах місцевого 
самоврядування необхідно виділити політичні, економічні, соціальні та 
правові. Політичний складник пов’язаний безпосередньо з владними 
повноваженнями посадових осіб органів місцевого самоврядування. 
Економічний фактор проявляється у незаконному використанні 
державних коштів не за призначенням, у недостатній прозорості 
окремих економічних процесів. Часто причиною цьому є неналежний 
рівень заробітної плати, у зв’язку з чим посадові особи шукають 
додаткові джерела збагачення. Причинами соціального характеру 
проглядаються пасивність та низький рівень корупційної нетерпимості 
громадськості, корупційна спрямованість багатьох державних 
службовців та поблажливе ставлення до цього їх керівників. Серед 
правових можна назвати наявність прогалин у законодавстві, що інколи 
дає можливість оминути закон. 

Предметним антикорупційним заходом виступає фінансовий кон- 

троль службовців місцевого самоврядування та осіб, які претендують 
на посади в органах місцевого самоврядування. Такий захід 
спрямований для виявлення корупційних проявів шляхом підвищення 

прозорості статків посадових осіб через можливість встановлення 
різниці між їх задекларованим та реальним майновим станом. Посадові 
особи місцевого самоврядування зобов’язані щорічно до 1 квітня 
подавати декларацію за минулий рік згідно затвердженої форми. 

Декларація подається також під час вступу на службу та у разі при- 

пинення діяльності, пов’язаної з функціями місцевого самоврядування. 
Декларація має містити відомості про доходи, нерухоме майно, 
транспортні засоби, вклади у банках, цінні папери та інші активи, 
фінансові зобов’язання9. 

 
8 Шевченко О. В. Проблемні аспекти боротьби з корупцією в правоохоронних 

органах України. Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 2 (6). С. 126–134. URL: 

http://www.vru.gov.ua/content/visnyk/visnik2011_6.pdf 
9 Алісов Є.О. та ін. Відповідальність за корупційні правопорушення : 

навчальний посібник. Харків, 2017. 168 с. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/ 

123456789/14824/1/Alisov_Martunovskiy_Nastuk_Shevchuk_2017.pdf 
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Важливими є відкритість та прозорість діяльності органів місцевого 
самоврядування, достатній рівень поінформованості осіб, які 
звертаються до відповідного органу. Дуже актуальними нині стають 
консультації з отримання необхідної інформації в онлайн-режимі за 
допомогою Інтернет-ресурсів, що сприяє зменшенню частоти особис- 

тих контактів приватних осіб зі службовцями, а отже, й корупційних 
ризиків. 

Прозорій діяльності органів місцевого самоврядування позитивно 
сприяє системне інформування громадян про здійснену роботу. Серед 
інших заходів з боротьби та запобігання корупції можна назвати 
підвищення авторитету органів місцевого самоврядування у населення 
шляхом їх взаємодії з громадськістю, створення антикорупційних 
програм саме на місцевому рівні та здійснення належного контролю за 
їх реалізацією. 

Неефективність правової політики у сфері запобігання та протидії 
корупції обумовлена вкрай низьким рівнем державного контролю, 

недосконалістю законодавства (наявністю законодавчих прогалин, 
заплутаністю правових норм, безліччю підзаконних актів тощо), а також 
зниженням морально-духовного потенціалу суспільства, недовірою 
громадян у незворотності покарання користолюбства чиновників. 

Сучасні державно-правові реформи в Україні повинні були 
сформувати достатньо міцну платформу для подальшого соціально-

економічного розвитку країни, зміцнити престиж державної служби, а 
також посприяти вдосконаленню адміністративно-правового статусу 
державного службовця. 

Окрім того, реформи мали б кардинально зміцнити сучасні 
адміністративно-правові засоби запобігання та протидії корупції в 
системі державної служби. Проте замість очікуваного зниження рівня 
корупції остання набуває тенденції до зростання. Всі дані обставини 
викликають серйозну занепокоєність як в інститутах державної влади, 
так і в громадянському суспільстві України10. 

Наявні в нинішній час проблеми зі зростаючим рівнем корупції в 
системі державних органів дуже негативно позначаються на соціально-

економічному розвитку країни. Корупція перешкоджає надходженню в 
економіку нашої країни іноземних інвестицій, стимулює відтік 

 
10 Суббот А. Участь громадськості в запобіганні та протидії корупції. Вісн. Нац. 

акад. прокуратури України. 2014. № 4. С. 56–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

Vnapu_2014_4_11. 
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національного капіталу за кордон, створює загрозу правопорядку і 
безпеці держави11. 

Корупційні дії, як такі, можуть носити політичний та економічний 
характер. Розвиток політичної корупції передусім призводить до 

формування неконтрольованої політичної ситуації в країні, оскільки 
вона являє реальну загрозу демократичним інститутам і балансу різних 
гілок влади. Економічна корупція знижує ефективність ринкових 
інститутів і регулюючої діяльності держави. 

Таким чином, для створення дієвого механізму реалізації адміні- 
стративно-правових засобів запобігання та припинення корупції в 
державних органах України необхідно: використовувати історичний, 
міжнародний досвід; упроваджувати наукові розробки і позитивні 
міжнародні напрацювання боротьби з корупцією; настирливо 
втілювати рекомендації міжнародних організацій та експертів у процесі 
нормотворчої діяльності та забезпечення ефективного функціонування 
правоохоронних органів. 

Безумовно, правові й організаційні засади функціонування системи 
запобігання корупції в Україні, зміст і порядок застосування 
превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення 
наслідків корупційних правопорушень пріоритетно визначає базовий 
закон «Про запобігання корупції» від 14.10.2014р № 1700-VII. 

Аналіз інших нормативно-правових актів свідчить, що боротьба з 
корупцією в державі базується на основних принципах, викладених у 
ст. 3 раніше чинного Закону України «Про засади запобігання і про- 

тидії корупції». До визначених принципів належать: а) верхо- 

венство права; б) законність; в) комплексне здійснення правових, 
політичних, соціально-економічних, інформаційних й інших заходів; 
г) пріоритетність заходів боротьби з корупцією; д) невідворотність 
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; е) відкри- 

тість і прозорість діяльності органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування; є) участь громадськості в заходах щодо 
запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають 
допомогу у здійсненні таких заходів; ж) забезпечення відновлення 
порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, 
заподіяної корупційними правопорушеннями. 

Водночас слід урахувати, що основним напрямом боротьби з 
корупцією має бути її запобігання, тобто вплив на причини й умови. 
Відтак антикорупційна політика є частиною державної політики і 

 
11 Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. І. Яцків ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини 
«Україна». К., 2011. 16 c. 
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повинна включати до цієї системи 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 в усіх її проявах12. Тобто зусилля мають 

зосереджуватися на прояві безкомпромісної політичної волі держави у 
справі практичної реалізації антикорупційної програми та активної 
співпраці державних антикорупційних структур з громадянським 
суспільством, зазначає А. Суббот13. 

Зважаючи на вищезазначене, в Україні необхідно виділити основні 
етапи державної політики в боротьбі з корупцією у державних органах 
влади, а саме забезпечити: а) прояв сильної політичної волі; б) установ- 

лення довіри виборців; в) початок наступу на корупцію в усіх гілках 
влади; г) залучення нових кадрів; д) використання нетрадиційних 
методів відповідальності корумпованих чиновників; е) адаптацію 
міжнародного досвіду до місцевих умов; є) застосування нових техно- 

логій для обмеження безпосереднього контакту громадян із держав- 

ними органами; ж) активне використання сучасних засобів комунікації. 
Окрім визначеного, запобігання та протидія корупції мають бути 

звільнені від бюрократичних нашарувань. Тут варто безповоротно 
опиратися на міжнародний принцип: якщо чиновнику пред’явлено 
звинувачення в корупції та законно встановлюється її факт, він несе 
відповідальність за пред’явленим звинуваченням із обов’язковим 
звільненням і неможливістю його роботи на аналогічних посадах в 

органах державної влади надалі14. Таку міру покарання слід установити 

обов’язковою за всіма видами корупції, в тому числі  – адміністра- 

тивним і дисциплінарним порушеннями. 
Без забезпечення гласності та прозорості діяльності органів 

державної влади, які здійснюють боротьбу з корупцією, без залучення 
громадян і громадських формувань, а також без створення обстановки 
нетерпимості, засудження й аморальності будь-якого факту прояву 

 
12 Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. І. Яцків; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини 
«Україна». К., 2011. 16 c. 

13 Суббот А. Участь громадськості в запобіганні та протидії корупції. Вісн. Нац. 
акад. прокуратури України. 2014. № 4. С. 56–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

Vnapu_2014_4_11. 
14 Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. І. Яцків ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини 
«Україна». К., 2011. 16 c. 
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корупції всіх рівнів не можна буде вести мову про втілення 
найважливіших ключових принципів усієї антикорупційної діяльності. 

Запобігання корупційним правопорушенням здійснюється шляхом 
організації і проведення моніторингу ефективності боротьби з коруп- 

цією, кінцева мета якого полягає в отриманні об’єктивної інформації, 
що є основним і необхідним елементом ефективного управління. 

В  зазначеному контексті слід виділити основні напрями, за якими буде 
здійснюватися антикорупційний моніторинг, а саме: вивчення 
громадської думки про стан корупції; вивчення й аналіз виявлених 
корупційних правопорушень; проведення аналізу скарг і звернень 
фізичних і юридичних осіб про факти вчинення корупційних право- 

порушень, що надійшли в державні органи; узагальнення результатів 
перевірок, проведених у державних органах; узагальнення результатів 
антикорупційної експертизи нормативних правових актів і їх проектів; 
проведення аналізу публікацій про корупцію в засобах масової 
інформації; здійснення контролю за виконанням заходів, передбачених 
у планах протидії корупції і узагальнення отриманих даних. 

Вищевикладені мотиви зобов’язують до прийняття таких норма- 

тивно-правових актів, що регулювали б порядок проведення анти- 

корупційного моніторингу в Україні, в тому числі й у всіх їх адмі- 
ністративно територіальних центрах. До їх переліку повинні входити: 
а) розробка і прийняття державних програм із протидії корупції, а 
також короткострокових муніципальних цільових програм із протидії 
корупції, оскільки в даний час більшістю місцевих адміністрацій 

розроблені і прийняті програми протидії корупції без конкретного 
механізму реалізації їх положень, у зв’язку з чим вони мають суто 
декларативний характер; б) організація і проведення антикорупційної 
експертизи нормативних правових актів і соціально-економічних 
програм. Порядок проведення антикорупційної експертизи повинен 
бути регламентований національним законодавством. 

Нині в Україні існує відповідна експертиза, але покладена вона на 
Міністерство юстиції України, що само по собі вже передбачає 
корупційну складову у здійсненні міністерством своїх повноважень. 
Тому виникає необхідність передати такі повноваження новому 
державному органу, підзвітному безпосередньо президенту з превентив- 

ними функціями, незалежним статусом і не пов’язаним із формуванням 
будь-якої державної політики. Метою та завданням цього органу має 
стати незалежна антикорупційна експертиза нормативно-правових актів 

із тим, щоб забезпечити ефективне запобігання та зниження ризиків 
прояву корупційних норм у нормативно-правових актах. 
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2. Антикорупційна державна політика:  
проблеми та перспективи розвитку 

Ефективність запобігання та протидії корупції особливого значення 
набуває в процесі соціальної стабілізації й інституційного становлення 
української держави. Концентрація влади в руках обмеженого кола осіб 
і їх підзвітність спроможні призвести до надання гіпертрофованих 
повноважень адміністративному апарату, що зумовлює погіршення не 
лише економічного, а й політичного становища в державі. У  зв’язку з 
цим особливої небезпеки набуває політична корупція, поширення якої 
призводить до гальмування реформ, сприяє діяльності корумпованих 
кланів, живить організовану злочинність, ускладнює відносини з 
іншими державами та загалом дискредитує ставлення до країни та її 
керівництва як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях. Окремі 
протести та протистояння в столиці, інших населених пунктах, що 

останнім часом мали місце в Україні, лише підтверджують це 
твердження15. 

Корупція підриває засади демократичного устрою, довіру до влади, 
порушує принципи верховенства права, справедливості й рівності 
перед законом, відповідальності за вчинене діяння, чесної конкуренції, 
призводить до зростання тіньової економіки та падіння авторитету 
держави в міжнародному співтоваристві. Досвід боротьби з 
корупцією  – як вітчизняний, так і світовий  – засвідчує, що знищити її 
повністю як соціальне явище неможливо. 

Аналізуючи антикорупційну політику України, слід назвати 
чинники впливу на рівень корупції:  – непрозорість діяльності і не 
підзвітність органів державної влади;  – відсутність (або дуже малий 
відсоток) політичної волі щодо запобігання та протидії корупції, 
неефективна участь у цій роботі правоохоронних структур та органів 
національної безпеки держави;  – розгалуженість дозвільно-регуля- 

торної системи;  – надмірний вплив певних олігархічних груп на прий- 

няття державних рішень та процедуру кадрових призначень;  – неврегу- 

льованість конфлікту інтересів;  – часто відсутність правил професійної 
етики на публічній службі;  – низький рівень забезпечення захисту прав 
власності;  – недотримання законодавства у сфері боротьби з 
корупцією, поєднане з його недосконалістю, суперечлива діяльність 
судової системи у цьому напрямі;  – відсутність системності в роботі з 
виявлення корупції в органах державної влади;  – відсутність публіч- 

 
15 Гаман П. І. Теоретичні основи економічної мотивації корупційних проявів як 

загроза конкурентному розвитку економіки України. Державне управління: 
удосконалення та розвиток. 2018. № 10 URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op= 

1&z=1316 DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.1 
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ного контролю за доходами та видатками вищих посадових осіб 
держави, а також ефективних механізмів участі громадянського 
суспільства у формуванні й реалізації антикорупційної політики16. 

Недосконалість антикорупційного законодавства, безсистемність, 
необґрунтованість та непродуманість його деяких положень, звичайно, 

визначають низькоефективну антикорупційну політику, але не 
відносяться до головної проблеми. Тому загальний аналіз системи 
запобігання корупції в Україні дозволяє дійти висновку, що наразі 
органи влади не демонструють рішучості до побудови стійкої та 
ефективної системи запобігання корупції. Носії політичної волі виявля- 

ються незацікавленими та неготовими реалізовувати антикорупційні 
реформи на практиці. Відсутність належної уваги з боку керівництва 
держави на такий стан справ лише підтверджує, що антикорупція, 
насправді, не є пріоритетом їх порядку денного. 

За роки незалежності України ухвалено чимало нормативних актів 
антикорупційного спрямування. Загальна їх кількість нараховує понад 
100 законів України, указів і розпоряджень Президента України, 
постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, галузевих 
нормативних актів. Однак усі вони приймалися в різний час, різними 
органами, в деяких випадках  – безсистемно, з відсутністю належного 
наукового обґрунтування, внаслідок чого і виникають колізії та 
протиріччя в їх застосуванні. 

Крім того, із прийняттям низки антикорупційних законів у жовтні 
2014 року, в Україні здійснено найбільш масштабне та системне 
реформування антикорупційного законодавства. Зміни законодавчого 
поля стосувалися врегулювання ключових секторів антикорупційної 
діяльності в частинах: 1) формування та моніторингу державної 
антикорупційної політики; 2) превентивної антикорупційної діяльності; 
3) переслідування за корупцію. 

В заданому контексті, від 28 квітня 2018 року Уряд України 
схвалює «Державну програму щодо реалізації засад державної анти- 

корупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018–
2020 роки». Таким чином законодавство усуває певний дуалізм держав- 

них органів, відповідальних за антикорупційну політику, серед 
іншого  – ліквідується посада Урядового уповноваженого з питань 
антикорупційної політики та започатковується діяльність двох неза- 

лежних антикорупційних інституцій, відповідальних за різні аспекти 
формування та реалізацію державної антикорупційної політики: 

 
16 Маркєєва О. Д. Антикорупційна політика в Україні: проблеми та перспективи. 

URL: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/21-1440595448.pdf 



110 

–   Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) –
центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забез- 
печує формування та реалізацію державної антикорупційної політики; 

–   Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) –державний 
правоохоронний орган, на який покладається протидія кримінальним 
корупційним правопорушенням, що вчинені вищими посадовими 
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. 

З 2014 року розпочинає функціонувати Національна рада з питань 
антикорупційної політики (Національна рада), на яку покладається 
здійснення системного моніторингу стану запобігання і протидії 
корупції, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що 
вживаються для запобігання і протидії корупції та подання Прези- 

дентові пропозицій щодо поліпшення координації між суб’єктами, які 
втілюють їх у практичну площину17. 

Спеціальні заходи стосовно боротьби з корупцією мають розроб- 

лятися індивідуально для різних підрозділів, сфер діяльності, котрі 
вважаються найбільш уразливими. 

Таким чином, в Україні створено достатні законодавчі передумови 
для розбудови ефективного державного механізму в цьому напрямку, 
але проблемних питань на перспективу ще немало. 

Державне регулювання у сфері запобігання та протидії корупції 
виражається в нормативно-правових актах, організаційних заходах і 
юридичних рішеннях різного характеру. Останні роки характе- 

ризувалися непоодинокими дискусіями щодо допустимої міри 
юридичної відповідальності за правопорушення, пов’язані з поданням і 
заповненням декларації особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування. За умов прийнятого 
Конституційним Судом України Рішення від 27 жовтня 2020 р., яким 
було визнано неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу 
України (далі  – КК України), особливо актуальним стає дослідження 
означеного питання на науково-теоретичному рівні. 

Згідно аналізу Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності), окремих 
положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального 
кодексу України, Справа № 1-24/2020(393/20) № 13-р/2020 констатує 

позицію, що факт неподання декларації не становить суспільної 

 
17 Новак А. М. Тенденції розвитку антикорупційної політики: державно-

управлінський аспект. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2016, 

вип. 2(16). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-02(16)/16.pdf 
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небезпеки, адже ситуація, коли особа не подала декларації або не 
вказала певні відомості, автоматично не означає вчинення 
корупційного злочину. 

Дослідивши склад злочину, передбаченого статтею 366-1 КК 
України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що вико- 

ристання юридичних конструкцій, у яких відсутній чіткий перелік 
законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб’єктів злочину, 
а відсилочні норми унеможливлюють встановлення кола їх адресатів. 
Як наслідок, до відповідальності за умисне неподання декларації може 
бути притягнуто осіб, які не можуть бути учасниками правовідносин з 
декларування, а тому свідомо не виконали такого обов’язку. Зазначене 
не узгоджується з поняттям правової держави та принципом верхо- 

венства права, закріпленим у частині першій статті 8 Основного Закону 
України, зокрема такими його елементами, як юридична визначеність 
та передбачуваність закону. 

Конституційний Суд України вважає, що встановлення криміналь- 

ної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відо- 

мостей у декларації, а також умисне неподання суб’єктом декларування 
декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень. 
Негативні наслідки, яких зазнає особа, притягнута до кримінальної 
відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтею 366-1 КК 
України, непропорційні шкоді, яка настала або могла настати у разі 
вчинення відповідних діянь18. 

За своєю правовою природою подання суб’єктом декларування 
завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне 
неподання декларації, свідчать про порушення вимог антикорупційного 
законодавства. 

Чинний КК України виділяє такі ознаки поняття злочину: 1) перед- 

баченість КК (кримінальна протиправність); 2) суспільна небезпека; 
3) винність; 4) вчинення суб’єктом злочину. 

Дослідник Ю. В. Філей зазначає, що суспільна небезпечність  – це 
основний критерій кримінальної протиправності, адже, коли діяння 
визнане законодавцем як злочинне, то воно не може не бути суспільно 
небезпечним19. 

 
18 Рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 Справа 

№ 1-4/2020(393/20) 
19 Філей Ю. В. Протиправність та суспільна небезпечність: проблеми 

співвідношення. Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у 
законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 8–9 жовт. 2015 р. / редкол. : В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 
2015. С. 138–141. 
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Тобто основною ознакою поняття злочину загалом і щодо 
кримінальної протиправності зокрема є суспільна небезпека20. 

Таким чином, юридичну відповідальність за вказані правопору- 

шення не було анульовано, з огляду на те, що в діях «декларування 
завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисного 
неподання суб’єктом декларування декларації» відсутня суспільна 
небезпека, доцільно застосовувати адміністративну відповідальність, 
керуючись ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні право- 

порушення (далі  – КУпАП) «Порушення вимог фінансового 
контролю»21. 

В Кримінальному Кодексі України в статті 366-3, визначається 
кримінальна відповідальність за неподання суб’єктом декларування 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування22. 

Водночас, як свідчить судова практика, не визнаються поважними 
причинами несвоєчасного подання декларацій такі обставини, як 
необізнаність з вимогами законодавства, перебування у черговій 
відпустці, декретній відпустці по догляду за дитиною, перебування у 
від’їзді, великий обсяг виробничих робіт на підприємстві, відсутність 
комп’ютера та грошей для його придбання, а також відсутність доступу 
до мережі Інтернет, відсутність навичок роботи з комп’ютером, тощо23. 

 

3. Формування антикорупційної політики в Україні  
та досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією 

Низькі темпи реалізації антикорупційної політики в Україні суттєво 
сповільнюють її економічне зростання. Опитування бізнесу демонстру- 

ють, що поширеність корупції та недовіра до її судової системи є 
основними перешкодами залученню в Україну іноземних інвестицій. 
Разом з тим, досвід таких країн, як Грузія та Польща показує, що 
істотний прорив у протидії корупції можливий навіть за період  

 
20 Рудковська М. Р. Суспільна небезпека як ознака поняття злочину. Львів, 2017. 

187 с. 
21 Рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 Справа 

№ 1-4/2020(393/20) 
22 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декла- 

рування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самовря- 

дування : Закон України від 29.06.2021 1576-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/1576-20#Text 
23 Публічно-правова протидія корупції : навчальний посібник / В. В. Топчій, 

В. А. Шкелебей, Т. М. Супрун. Ірпінь : УДФС, 2016. 206 с. 



113 

у 3–5 років при умові проведення державою швидких та ефективних 
змін. 

Так, попередня Антикорупційна стратегія (на 2014–2017 роки) та 
Державна програма з її реалізації характеризувалися якісними прог- 

рамними документами з високим антикорупційним потенціалом. На 
жаль, реалізувати цей потенціал повною мірою не вдалося. Передусім, 

через тривалий процес утворення антикорупційних інституцій, що 
відбувався протягом 2014–2019 років. Оскільки ці програмні документи 
жодного разу не переглядалися та не оновлювалися, починаючи з 
2016 року їх положення поступово втрачали свою актуальність. 
Наприкінці 2017 року завершився період дії Антикорупційної стратегії 
на 2014–2017 роки. Нова антикорупційна стратегія не ухвалено не 
схвалювалася. Це призвело до розбалансованої та малоефективної 
антикорупційної діяльності публічних інституцій. 

Метою формування стратегії антикорупційної політики  
у 2020–2024 роках визначено досягнення суттєвого прогресу у 
запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та 
системності антикорупційної діяльності усіх органів державної влади і 
органів місцевого самоврядування. В  цій Антикорупційній стратегії 
корупція розглядається як ключова перешкода стабільному 
економічному зростанню та розбудові ефективних та інклюзивних 
демократичних інститутів. 

Попередня антикорупційна стратегія зосереджувалася на пріори- 

тетах, пов’язаних зі створенням системи сучасних антикорупційних 
інструментів (правових інститутів) та розбудові системи антикоруп- 

ційних органів, що мали б забезпечити ефективне втілення цих 

інструментів. Водночас, реалізація інших програмних документів 
Урядом звужувала можливості для корупції в окремих секторах через 
проведення галузевих реформ. Збалансоване поєднання цих підходів 
надавало можливість не лише знизити рівень корупції, підвищити 
довіру громадян до органів влади, а й суттєво підвищити темпи 
соціально-економічного зростання України. 

Згідно дослідження «Україна проти корупції: економічний фронт», 
проведеного в 2018 році, від уже реалізованих антикорупційних заходів 
у окремих сферах (зміни на ринку газу, в публічних закупівлях, дерегу- 

ляція, запровадження автоматичного відшкодування податку на додану 
вартість) щорічний економічний ефект становить 150–160 млрд гри- 

вень. Визначення пріоритетних сфер у запобіганні та протидії корупції 
на 2020–2024 роки відбувається з огляду на підсумки стандартного 
опитування щодо рівня корупції в Україні, проведеного у 2020 році 
(яке включало опитування підприємців, експертів та населення в 
цілому), інших досліджень щодо стану, динаміки і поширеності 
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корупції, а також за результатами аналізу ефективності реалізації 
антикорупційної політики. 

Відповідно інформативних даних стандартного опитування щодо 
рівня корупції, найбільш пріоритетним напрямом боротьби з нею для 
бізнесу (57 % респондентів) і населенню України (52 % респондентів) є 
очищення від корупції судової системи. Населення України вбачає 
наступними за пріоритетністю (у порядку спадання) охорону здоров’я 

(38 %), поліцію і прокуратуру (37 %), державний сектор економіки 
(27 %), податкову та митну сферу (25 %), а також фінансування партій і 
передвиборчих кампаній (21 %). 

На думку представників бізнесу, найбільш пріоритетними напря- 

мами у протидії корупції є поліція і прокуратура (41 %), податкова і 
митна сфери (32 %), фінансування партій та передвиборчих кампаній 
(25 %), охорона здоров’я (24 %), оборона і безпека (23 %)24. 

Схожими за змістом постають оцінки бізнесу та експертів щодо 
найбільш корумпованих сфер на поточний момент. Це  – митниця, 
земельні відносини, містобудування, будівництво великих інфраструк- 

турних об’єктів, судочинство. 
Різні дослідження з приводу негативних корупційних фактів 

свідчать про те, що громадяни найбільше їх допускають при отриманні 
медичних послуг, а бізнес  – при взаємодії з органами правопорядку та 
прокуратури. 

Результати аналізу стану корупції в Україні, ефективності анти- 

корупційної політики попередніх періодів, міжнародних стандартів та 
найкращих світових практик у сфері запобігання та протидії корупції 
дали змогу сформулювати такі основні принципи антикорупційної 
політики на 2020–2024 роки: 

1)   оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, 
реалізація якого передусім передбачає: усунення дублювання повнова- 

жень різними органами; тимчасове припинення реалізації малоефек- 

тивних повноважень, які характеризуються високим рівнем коруп- 

ційних ризиків; усунення випадків реалізації одним і тим же органом 
повноважень, поєднання яких створює додаткові корупційні ризики; 

2)   цифрова трансформація реалізації повноважень органами держав-

ної влади та місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкриття 
даних як основа для мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності; 

3)   створення на противагу існуючим корупційним практикам більш 
зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юри- 

дичних осіб; 
 

24 Чепелюк В. Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією. URL: 

http://uspishnaukraina. com.ua/strategy/69/244.html (дата звернення: 01.02.2022) 
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4)   забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за 
корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що створює 
додатковий стримувальний ефект для всіх суб’єктів правовідносин; 

5)   формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження 
культури доброчесності та поваги до верховенства права. 

Ці принципи мають ураховуватися під час розроблення: програмних 
документів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади 
з метою забезпечення ефективного запобігання корупції в усіх сферах 
державної політики; антикорупційних програм публічних інституцій, 
зазначених у частині першій статті 19 Закону України «Про запобі- 
гання корупції», а також у діяльності органів місцевого самовря- 

дування. 
Кращі напрацювання зарубіжжя у будь-якій сфері суспільної 

діяльності завжди цікавили науковців, практиків, пересічних громадян 
країни. Це ж саме проглядається і в питаннях боротьби з корупцією. 

Так у Фінляндії, яка є учасницею низки міжнародних договорів 
(Конвенція ЄС про боротьбу з корупцією, Угода ООН проти корупції  
і т. д.), набута практика засвідчує про зацікавленість і пріоритетність 
дій превенції та подолання корупції25. 

Унікальність державної політики тут полягає в тому, що на рівні 
держави відсутнє антикорупційне законодавство і органи, які спеціа- 

лізуються на превенції корупції. Хабарництво розглядається як кримі- 
нальний злочин і регулюється адміністративно-правовими нормами та 
законами. Контроль за дотриманням законів здійснюють судові та 
правоохоронні органи, що добросовісно виконують свої функції і 
викликають довіру в громадян. 

Належна роль у боротьбі з корупційними діяннями відводиться 
пресі, яка є яскравим і дієвим інструментом цивільного контролю. 
Після розслідування журналістів влада вимушена вживати невідклад- 

них заходів проти корупціонерів, адже інститут репутації тут відіграє 
неабиякий вплив на чиновників. 

Важливим фактором стримування корупції є незначне, в порівнянні 
з іншими країнами, соціальне розшарування суспільства. До того ж, тут 

існує компактна, економічна адміністративна система, де вищі органи 
влади зобов’язані вести відкриту діяльність та надавати декларації 
доходів і витрат. 

У багатьох напрямах подібний досвід можна почерпнути і в Швеції, де 
починаючи з кінця 19-го століття, зі зміною правління започатко- 

вується новий політичний курс, спрямований на повне знищення 

 
25 Чепелюк В. Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією. URL: 

http://uspishnaukraina. com.ua/strategy/69/244.html (дата звернення: 01.02.2022) 
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корупційних діянь у владних органах. Відтак державне регулювання 
будується не на заборонах чи дозволах вищих органів, а на чесності та 

відповідальності управлінців за допомогою податків і пільг. У  шведському 
парламенті відсутня спеціалізована антикорупційна структура, яка б 
займалася питання протидії корупції, однак при необхідності можуть 
долучатися Конституційний комітет і Комітет у справах юстиції. 

Властиву роль у боротьбі з корупцією в цій країні відіграє церква, 
що наділена правом висловлювати підозри чиновнику чи бізнесмену, 

який збагатився в досить короткий термін. До того ж, в Швеції активно 
діють громадські організації, найбільша з яких «Інститут проти 
хабарів». Вплив громадської думки є дуже відчутним і дієвим, оскільки 
за наявності недовіри до вищих органів/чиновників, вони можуть бути 
позбавлені недоторканності та представницького мандату. Отримання 
доступу до внутрішніх документів державного управління дозволяє 
громадянам відстежувати діяльність посадових осіб і сприяє більш 
прозорій оцінці роботи державних органів26. 

Показовий досвід боротьби з корупцією можна простежити на 

прикладі Сінгапуру. На нинішній час у цій країні, в порівнянні з 
іншими, діє ефективна правова система, прозора економічна система, 
низькі показники корумпованості та злочинності. 

Орієнтуючись на те, що покарання мають спиратися на ефективне 
правозастосування, уряд прийняв рішення про створення Бюро  – 

універсального антикорупційного агентства. Цей антикорупційний 
орган веде боротьбу з корупцією в різних секторах економіки 
Сінгапуру, здійснює контроль державних чиновників та повідомляє про 
них в інші органи з метою здійснення необхідних заходів. Боротьба з 
корупцією в Сінгапурі побудована на принципах строгості, 
послідовності, логічності. Основним засобом боротьби є застосування 
швидких та впевнених дій27. 

Відповідно до закону, Бюро має право без рішення суду затримати 
та обшукати підозрюваного у корупції, якщо на те є причини, 
проводити розслідування не тільки підозрюваного, але і його родичів та 
перевіряти їхні рахунки, викликати на допит свідків і розслідувати 
будь-які правопорушення, що будуть викриватися в ході ведення 
корупційної справи, притягнути до суду будь-якого громадянина, 
навіть найвищого державного службовця. 

Проаналізувавши заходи протидії та боротьби з корупцією у 
декількох країнах світу можна констатувати, що завдяки дотримання 

 
26 Соснін О. Про необхідність використання світового досвіду в боротьбі з 

корупцією у вітчизняній практиці. Віче. 2014. № 1. 17 с. 
27 Ibid. 
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відкритої діяльності чиновників, контролю влади, свободи слова 
громадськості, усвідомлення почутої думки суспільства, застосування 
ефективної програми боротьби з корупцією, правильного визначення 
державних пріоритетних напрямків та через вчасне вжиття інших 
дієвих заходів можна досягти значних успіхів у подоланні та превенції 
корупції і в нашій країні. 

 

ВИСНОВКИ 

Корупція є однією з основних загроз національній безпеці, оскільки 
підриває фінансову систему, довіру населення до держави, а також 
спроможність державних службовців захищати національні інтереси 
через використання посади для власного збагачення. Боротьба з 
корупцією не є галузевою реформою. Вона матиме вплив на всі сфери 
життя суспільства, але потребує системних інституційних змін, які 
врешті-решт мають змінити суспільну свідомість. 

За роки незалежності України ухвалено чимало нормативних актів 
антикорупційного спрямування. Загальна їх кількість сягає більше 100. 

До основних нормативно-правових актів антикорупційного законо- 

давства належать: Конституція України, Кримінальний кодекс України, 
Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про 
засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014–2017 роки», Закон України «Про запобігання 
корупції», Закон України «Про Національне антикорупційне бюро 
України», Закон України «Про державну службу» та інші, що повинні 
чинити правовий контроль за всіма органами і ланками державного 
управління в Україні, запобігати різним видам корупції, хабарництву, 
розкраданню, шахрайству, вимаганню, зловживанням владою або 
посадовим становищем. 

На варті запобігання корупції та їй протидії завжди покликані 
стояти суб’єкти: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 
Міністрів України, Генеральний прокурор України, органи прокура- 

тури, органи Національної поліції України, Національне антикоруп- 

ційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання 
корупції, Служба безпеки України, громадяни, об’єднання громадян. 
Але через низькі темпи реалізації антикорупційної політики, тривалий 
процес створення антикорупційних інституцій, у зв’язку з тим, що 
програмні документи не переглядалися та не оновлювалися, це 
призвело до розбалансованої та малоефективної антикорупційної 
діяльності публічних інституцій. 

Водночас, завдяки реалізації інших програмних документів, Урядом 
звужувалися можливості для корупції в окремих секторах через 
проведення галузевих реформ. 
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Основними принципами антикорупційної політики на 2020–2024 роки 

є: оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, усунення 
дублювання повноважень різними органами, цифрова трансформація 
реалізації повноважень органами державної влади та місцевого 
самоврядування, прозорість діяльності та відкриття даних як основа для 
мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності, фінансовий контроль 
службовців місцевого самоврядування, складання ними декларацій, 
забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та 
пов’язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий 
стримувальний ефект для всіх суб’єктів правовідносин. 

Країни світу дуже вдало долають корупцію завдяки веденню 
відкритої діяльності чиновників, контролю влади, свободи слова 
громадськості та усвідомлення того, що думка суспільства буде почута. 
Тому в Україні потрібно системніше і конкретніше працювати над 
низкою питань, орієнтуючись на зарубіжжя, бо за дієвими 
програмними кроками стоїть добробут, економічний розвиток, 
подальша Євроінтеграція з країнами ЄС. 

А допоки  – проглядаються суттєві недоопрацювання і в анти- 

корупційному законодавстві, що полягають у відсутності системи, 
поверховості в схваленні деяких важливих норм законів, а то і відвертої 
непродуманості того чи іншого цілісного нормативно-правового акта, 
що призводить до неефективності боротьби з корупцією. Проте, це ще 
не вважається найважливішою прогалиною. 

Незацікавленість та відсутність детальних перевірок доходів 

керівництва, високопосадовців держави лише підтверджує вищевказані 
твердження і той факт, що «антикорупція» ніколи не була справжньою 
та першочерговою. 

Проаналізувавши стратегію і тактику антикорупційної політики 
загалом, можна дійти реального висновку  – на сучасному етапі органи 
державної влади не виявляють бажання та зацікавленості у розбудові 
чіткої системи боротьби з корупцією, а отже, і в результативному 

здійсненні хоча б ключових заходів, передбачених нею. 
Особи, які є представниками влади та, відповідно, носіями 

наділених повноважень, з відомих причин завуальовують довгоочіку- 

ване глибоке реформування не законопроектів, а практичних кроків. 
Проблема запобігання корупції з року в рік набуває особливої 

актуальності в судах, прокуратурі, поліції, економіці, податковій ланці, 
митниці, будівництві, земельних відносинах, секторі оборони та 
інфраструктурі. 
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АНОТАЦІЯ 

За останні роки в Україні активно впроваджувалась міжгалузева 
антикорупційна реформа. Було створено ряд спеціальних органів, які 
покликані боротися з проблемами корупції. Проте досліджуване 
суспільне явище не було подолано. Для вирішення вказаної задачі 
потрібен системний підхід, чітка антикорупційна стратегія. Основним 
аспектом неможливості подолання корупції в Україні вважають 
незацікавленість та відсутність бажання у розбудові чіткої системи 
боротьби з корупцією, а в результативному здійснення  – впровадження 
хоча б ключових заходів, передбачених антикорупційною реформою. 
Проглядаються суттєві недоопрацювання в діяльності як державних 
органів влади, так і в спеціально створених антикорупційних органів. 
Проблема запобігання корупції поглинула все українське суспільство і 
є невирішеною на сьогоднішній момент. 
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SECTION 6. 

PUBLIC AND MANAGEMENT INFLUENCE  

ON MASS POLITICAL CONSCIOUSNESS:  

METHODOLOGICAL AND HUMANIZATION PROBLEMS 

 

Karpa M. I., Akimov O. O., Akimova L. M. 

 

INTRODUCTION 

In a narrow sense, the system of influence on the mass political 

consciousness can be considered a structural element of the control system, 

which should be interpreted as a component of the system of social and 

political engineering. After all, management processes involve the formation 

and use of certain impact tools. The the system of influence on the mass 

political consciousness is a complex system of interconnections between the 

control subsystem and the controlled subsystem (mass political cons- 

ciousness) using conscious influence to achieve certain results (changes in 

political attitudes, strengthening of political values, etc.). The phenomenon 

of managing mass political consciousness is so tightly intertwined with other 

forms of public consciousness that it stands out at the level of theoretical 

analysis. But this circumstance does not refute the need for a detailed study 

of this phenomenon, but only indicates the need to take into account the 

system of its connections in the context of which it exists. 

The study of the system of influence on the mass political consciousness 

involves the division of the system into elements, tracing their relationships, 

dynamics; determination of features, goals and functions of the system; 

studying her behavior. The analysis of the the system of influence on the 

mass political consciousness is carried out on the basis of the following 

principles: consistency, evolution, integrity, structuring, decomposition. In 

the control system, mass political consciousness as a system category refers 

to the object of control. In this case, the mass political consciousness is 

considered as a passive object of influences carried out by the control 

subsystem and the subsystem of the external environment. The processes in 

such a system proceed on the basis of an imperative strategy, the main 

functions of which are focused on controlling the behavior and attitudes of 

the mass, their correction and direction in one direction or another. 

The study of the system of influence on the mass political consciousness 

as a phenomenon in the political sphere of society is based on the following 

methodological principles: 

–   the principle of an interdisciplinary approach to the study of the 

system; 
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–   the principle of structural-functional and dynamic unity; 

–   causal principle; 

–   the principle of multilevel. 

 

1. Conditions of functioning of the system of influence on the mass 

political consciousness: the public-administrative aspect 

The system of influence consists of all possible means, mechanisms of 

influence, connections in the system of influence on the mass political 

consciousness, which, with the help of a set of measures, change the 

components of the subject of research, induce the emergence of managerial 

relations. The impact can be characterized as a separate act or a complex of 

acts, which includes a number of operations, actions, deeds that change the 

state of the object. The problem of the influence of the control subsystem on 

the mass political consciousness is covered by such areas of research as the 

study of political leadership, intergroup conflictology. Each influence is 

formed on certain laws, principles or their combination. In the latter case, we 

can speak of a system of influences. The state-administrative aspect of the 

system of influence on the mass political consciousness is determined by the 

functions of the state, the forms and methods of their implementation1, 2, 3. 

Scholars before the 20th century practically did not single out the 

influence on consciousness and individual mass phenomena as objects of 

their research. The scientific works of those times are more descriptive, non-

analytical, they describe the non-democratic interaction of crowds and the 

elite (F. Nietzsche, G. Lebon, G. Mosca, V. Pareto, etc.). In the XX century 

research issues relate to the existence of “mass society”, the study of such 

phenomena as totalitarianism, fascism, the media in the exercise of power4, 5. 

The main methodological problems of scientific achievements were: the 

transfer of signs of the crowd to the mass subject; the use of a systematic 

 
1 Karpa M., Akimov O. (2021). Competence Approach to the Development of Modern 

Public Administration: Theory and Practice of Implementation. International Conference 

on Economics, Law and Education Research (ELER 2021). 40–45. DOI: https:// 

doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.008. 
2 Karpa, M. (2020). Competence boundaries of public service institutions in Ukraine. 

Public Administration and Management: modern scientific discussions : Collective 

monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. 300p. Pp. 168–182. URL: 

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-022-3-10. 
3 Karpa, M. (2020). Implementation of innovative forms and models of public 

administration in the sphere of culture in Ukraine / Karpa, M., O. Akimov, and V. Shy- 

kerynets / Public Administration and Law Review, no. 3, Oct. 2020, pp. 13–24, 

doi:10.36690/2674-5216-2020-3-13 
4 Белл Д. Социальные рамки информационного общества. Новая технокра- 

тическая волна на Западе. Москва : Прогресс, 1986. 241 с. 
5 Тоффлер О. Третя хвиля. Київ : Основи, 2004. 187 с. 
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approach to individual phenomena (such as “mass consciousness”, “mass 

culture”, “elite”, etc.) and its limitation in studies of the control system, 

influences on mass consciousness; lack of proper scientific and 

methodological tools for analyzing influences and controlling consciousness. 

Developed in the 19th century approaches to the theory of elitism in a 

certain way influenced the formation of certain managerial characteristics of 

influence on the mass consciousness. But the main such features of the 

action on the mass consciousness, its behavior were: conservatism, the 

manipulative action of the bureaucratic institutions of the early twentieth 

century; massivization of all actions in society. The Constitution of Ukraine 

refers to the three main functions of state power, implemented by the 

legislative, executive and judicial authorities. But along with them, there are 

others that are no less significant in the context of influencing the political 

consciousness of the population. The functions of executive authorities can 

be considered as their managerial influence on political consciousness, 

which in the new conditions does not consist in direct administration, but in 

orientation, provision of resources and means to achieve the goals and 

objectives facing the subjects of management. 

It is necessary to distinguish between the implementation of an action 

according to the form of implementation by the country’s authorities  – legal 

and organizational activities. The forms of implementation of the functions 

of the state are special aspects of its activity, with the help of which state 

functions are implemented. Legal forms of influence are such types of 

implementation of the functions of the state by state authorities that entail 

legal consequences. There are different types of legal forms of influence  – 

law-making, managerial (executive-administrative), law enforcement, law 

enforcement, control and supervisory, etc. Based on these statements, the 

following features of the impact can be formed6, 7, 8, 9: 

–   law-making  – is manifested in the means and methods of preparing, 

adopting and informing the population about regulatory legal acts by public 

 
6 Karpa, M  (2021). Peculiarities of regulating the activity of public authorities in the 

conditions of constitutional changes: on the example of the system of judicial authorities.  

AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Czech Republic. Vol. 11, Issue 2. 60–67. 
7 Pustova, N. and Akimov, O. (2021), Child labor and public administration policy 

against its use, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 81–86. DOI: 10.32702/2306-

6814.2021.20.81. 
8 Akimov, O. (2020), Systemogenesis of personal competences in psychogenic 

measurement, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5–6, pp. 81–88. DOI: 10.32702/2306-

6814.2020.5-6.81. 
9 Akimov, O. (2020), Substantiation of the paradigm of the systemogenesis of public 

administration, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 86–92. DOI: 10.32702/2306-

6814.2020.4.86. 
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authorities; reflected in the activities of the state in the preparation and 

adoption of normative legal acts and other sources of law; 

–   managerial  – is manifested in the ways of implementation of 

executive activities by government institutions; characterized by the 

activities of the state and its bodies for the operational application, 

execution, use and observance of legal norms in the process of organizing 

the implementation of state functions; 

–   organizational  – manifested in the ways of organizing activities 

(forecasting; research; analysis, control, etc.); 

–   law enforcement  – is manifested in the organization of the protection 

of legal norms from offenses, in the control and supervision of the 

implementation of law, discipline and law and order. 

For example, at the national level, one can indicate the following legal 

forms of relations between the state and citizens, which are used by state 

authorities in relations with associations of citizens: 

–   law-making, that is, the state adopts relevant laws (provides for the 

organization and functioning of a public association); 

–   control over associations of citizens; 

–   law enforcement, which consists in the application by the competent 

authorities of the existing legal norms through the issuance of individual law 

enforcement acts that are mandatory for execution; 

–   bringing to legal responsibility for violation of the current legislation. 

We can consider the following forms of influence, taking into account 

organizational activities: economic, control, educational, etc.10, 11, 12, 13. The 

economic form is manifested in the organization of material and technical 

support for the implementation of state functions; control  – at the time of 

organization of non-state control in the field of implementation of state 

functions; educational form  – in the organization of education, propaganda, 

agitation, information and other support for educational impact on the 

population in the field of state functions. 

 
10 Akimov, O. (2020), Tendencies of development of public-service activity as the 

bases of the paradigm of the systemogenesis of public administration, Investytsiyi: 

praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 135–142. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.135. 
11 Akimov, O. (2019), System-genesis approach to the implementation of public 

administration in Ukraine: problems of formation, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, 

pp. 90–95. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.90. 
12 Akimov, O. (2019), The robustness of the system of professional activity of public 

employees: systemogenescial context, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 104–109. 

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.104. 
13 Akimov, O. (2018), Functional factors of the system genesis of the professional 

activities of civil servants, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 68–74. DOI: 

10.32702/2306-6814.2018.24.68. 
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The functioning of the system of influence on the mass political cons- 

ciousness is supported when such prerequisites are provided. A  prerequisite 

for the effective functioning of the system of influence on the political mass 

consciousness today is the formation and regulation of the process of social 

interaction. Social influence is one of the most significant, since its direction 

is determined by the general tasks of society. Conducting an analysis of 

political sentiment in society allows you to coordinate the vector, the 

strength of the impact on the object and the choice of methods of influence. 

A necessary condition for management in an environment of feedback is 

the influence on the process of formation of political attitudes and values, on 

the basis of which a certain mass political behavior is formed. Similar 

approaches are common in the field of electoral sociology, the subject of 

which is electoral attitudes  – formed on the basis of previous experience and 

certain information about the objects of the electoral process, the attitude of 

voters to participation in elections and objects of choice, manifested in the 

emotional assessments of parties or candidates. willingness to vote for 

them14. Anything can acquire the status of a political value as soon as it 

becomes the subject of political relations and begins to determine the 

behavior of the subjects of politics. Political values are a key element of 

political culture, which in turn determines the building of civil society. The 

system of political values, which embodies the political interests of a 

particular subject of politics, constitutes the corresponding political 

ideology15, 16, 17, 18. However, active social attitudes, which are more 

changeable and situational, are less dependent on value orientations. 

The next important condition in the functioning of the system of 

influence is the feedback between the management structure and the object 

of management. In modern society, power acquires a communicative 

character, changes its essence, technologies. The modern communicative 

approach proposes to interpret the essence of power as a communicative 

means that regulates management processes in the system. Communication 

 
14 Вишняк О. І. Електоральна соціологія: історія, теорія, методи. Київ, 2000. 

341 с. 
15 Akimov, O. (2018), The concept of the system genesis of the professional activities 

of public servants, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 133–138. DOI: 

10.32702/2306-6814.2018.23.133. 
16 Akimov O.O. (2014) Psychological aspects of corruption in public administration. 

Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol.1, pp. 181–188. 
17 Акімов О. О. Професійна діяльність державних службовців в умовах 

євроінтеграції України: питання формування психологічної готовності: моногр. 
Київ: Центр учбової літератури, 2014. 176 с. 

18 Akimov, O., Troschinsky, V., Karpa, M., Ventsel, V., & Akimova, L. (2020) Inter- 

national experience of public administration in the area of national security. Journal of 

Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 23, Issue 3, 2020. 
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technologies offer a number of effective means of ensuring social 

interaction, one of which is verbal and non-verbal communication. True, in 

the process of communication technologies, a conflict of interpretation often 

arises. According to W. Schneider, its essence lies in the subjective 

transformation of the content, when “the same text receives different, 

sometimes contradictory, meaningful interpretations from the point of view 

of different interpreters”19. The conducted studies note one of such means as 

suggestion, since the “mass” person is more dependent on the influence of 

authority, the masses, and is not capable of independent critical thinking and 

perception. In addition, there is a powerful fragmentation of the audience of 

influence. Today, there is a rapid process of individualization, the use of the 

personal factor in building dialogue communication. Therefore, it is 

proposed to use group methods more widely. The predominance of con- 

nections between heterogeneous components within individual dispositions 

will determine the priority of influence on the behavior of this particular 

disposition. The formation of managerial relations in the system should be 

carried out by the entire dispositional structure. The leading regulatory role 

in the case of a political choice is played by an active political attitude, 

which should be updated according to the situation and if necessary20, 21. It is 

obvious that the effectiveness of any interaction depends on how its 

participants maintain the specified systemic logic of applying the 

mechanisms of influence. The subjects of interaction should coordinate their 

intentions at all stages of their joint activities. After all, if, say, the subject 

provided motivational unity with certain influences, and due attention was 

not paid to reaching agreement on the means and methods of interaction, 

conflict situations may arise on this issue. Often the performance of the 

process is diametrically opposed to the expected forecasts because of this. 

The communicative nature of management requires the construction of a 

functional-organizational system of influence of the “subject  – subject” 

type, which should be built according to the principles of social 

management, among which they occupy an active place: the principle of 

dominance of public opinion, the principle of pluralistic organization of the 

management system, the principle of priority of the rights and freedoms of 

man and citizen, 22. 

 
19 Шнайдер В. Б. Коммуникация, нормативность, логика. Екатеринбург, 2002. 356 с. 
20 Акімова Л. М. Механізми державного управління економічною безпекою 

України: аналіз чинників впливу систематизованих за окремими сферами її 
розвитку. Аспекти публічного управління. Дніпро, 2018. Т. 6. № 6–7. С. 5–11. 

21 Докієнко Л.М., Клименко В.В., Акімова Л. М. Інвестиційний менеджмент : 

навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2011. 408 с. 
22 Токовенко В. В. Політичне керівництво і державне управління: проблеми 

взаємовідносин та оптимізація взаємодії : моногр. Київ : Вид-но УАДУ, 2001. 256 с. 
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To organize feedback, it is necessary to create a monitoring scheme for 

all parameters of information flows (information subsystems), determine the 

parameters that are characteristic and essential for the life support of the 

system, determine their allowable sizes and create mechanisms for 

comparing (control subsystem) and progressiveness of parameter deviations 

from the planned (subsystems) analysis), 23. 

An important condition for the effective functioning of the system of 

influence on the mass political consciousness is the constant monitoring of 

mass political behavior, which will contribute to the development based on 

the information collected: 

–   dynamics (according to certain characteristics, for example, age, 

professional) of the existing public opinion on problematic issues. This will 

determine the direction of the formation of public opinion, activities in 

accordance with it. A  weighty feature in the perception of public opinion is 

unambiguity. For example, in an unstable transitional society there is no 

unambiguous public worldview24. In society, the prevailing public opinion is 

ambivalent, double, mutually exclusive positions are often taken in it. Public 

opinion, like a number of other concepts  – public sentiment, the state of 

mass consciousness is considered as a way of expressing mass 

consciousness; 

–   analysis of the causes of mass political behavior; 

–   forecasting development trends. 

Therefore, taking into account the results of the processes of analysis of 

the management system and the system of influence on the mass political 

consciousness is provided by: 

–   development of the theory and methodology of structural analysis of 

the control system of mass political consciousness; 

–   forecast of development of control methods, forms and structures of 

subsystems; 

–   building effective managerial relations between the subjects of 

political leadership, public administration and the public; 

–   highlighting the communicative nature of the interaction and 

influences of the control and managed subsystems. 

 

 

 

 
23 Маркіна І. А. Методологія сучасного управління : монографія. Київ : Вища 

шк., 2001. 311 с.: іл. 
24 Karpa, M. (2019). The place and role of public-private partnerships in the 

performance of public service functions. Visnyk NAPA pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia 

“Derzhavne upravlinnia”. 2019. Вип. 2. С. 95–103. 
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2. Methodology of the functioning of the system of influence on the mass 

political consciousness: humanization problems of application 

Let us analyze the main methodological criteria for establishing the 

scope of the system of influence on the mass political consciousness. The 

exercise of influence is limited by the form of public administration, which 

is an externally expressed action  – the will of the executive and 

administrative authority, carried out within the framework of the regime of 

legality and its competence to achieve a managerial goal25, 26. The role of 

influence: maintenance of the established order; use in the interests and 

purposes of public administration of the potential of non-state structures and 

citizens; publicity and consideration of public opinion; strengthening the rule 

of law, discipline and organization. The same forms are successfully used in 

different industries and areas. The most regulated forms associated with the 

implementation of law enforcement, law-founding and law enforcement 

functions of the executive branch. Forms that do not entail direct legal 

consequences (meetings, consultations) are much less regulated. 

Methods of influence are the means and methods by which various types 

of influence are carried out. For example, administrative and legal methods 

can be found as methods and techniques of direct and purposeful action of 

the executive authorities (officials) on the basis of the competence assigned 

to them. Methods are manifested in the forms of management, through the 

interaction of subjects and objects of management, in the established links 

between them. They reflect the will of the state, the powers of a legally 

imperious nature, belonging to the executive authorities. Therefore, the 

methods of management are legally formalized, fixed by administrative and 

legal norms. 

Public administration methods are methods, techniques and means of 

purposeful influence of government authorities on the consciousness, 

freedom and behavior of citizens, fixed in legal acts. Their features: 

–   implemented in the process of public administration; 

–   express the guiding influence of the subjects of management; 

–   in the methods there is a guiding will of the state; 

–   have a form and external expression. 

 
25 Публічне адміністрування. Англо-український словник термінів : навч. посіб. / 

К. О. Ващенко, Р. Г. Щокін, Є. О. Романенко, Л. М. Акімова [уклад.]. Київ : ПрАТ 
«ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2020. 232 с. Бібліогр. :  
C. 231. Публічне адміністрування; Вип. 4. 

26 Публічне адміністрування. настільна книга державного службовця і політика. 

Понятійно-термінологічний словник / К. О. Ващенко, Р. Г. Щокін, Є. О. Романенко, 
Л. М. Акімова [Уклад.]. Київ : ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління 
персоналом», 2020. 764 с. Публічне адміністрування; Вип. 3. 
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The main methods of public administration are the methods of 

persuasion, encouragement and coercion. The guarantee of the correct 

combination of the methods of persuasion, encouragement and coercion is 

the recognition of the main role of the methods of persuasion and 

encouragement as methods of mental influence on consciousness, and 

through it  – on people’s behavior. These methods are manifested in the 

system of encouraging, educational, explanatory, recommending measures 

that ensure the legitimacy of the actions and actions of participants in 

managerial relations. Persuasion and encouragement, as comprehensive 

methods, form the basis for the functioning of the public administration 

apparatus. 

In the implementation of state management of the economy, socio-

cultural and administrative-political construction, as well as in the process of 

law enforcement, government authorities use a variety of techniques and 

methods of persuasion and encouragement as methods of targeted influence. 

The growth of consciousness, organization of people makes the methods of 

persuasion and encouragement more and more effective tools for regulating 

public managerial relations. At the same time, the area of administration is 

narrowed, the unjustified use of administrative-coercive means of influence. 

Methods of influencing the mass political consciousness depend on the 

competence and forms of activity of state institutions. Since the competence 

of a state authority is a normatively fixed set of its power capabilities (rights 

and duties) and legal responsibility, the basis for the formation of the 

boundaries of the action of the system of action is the power capabilities of 

all branches of government. The content of the powers of specific state 

authorities and competent links with other authorities is also important. The 

distribution of powers plays an important role in the formation and 

development of the theory of the competence of state authorities. 

In the 19th century such concepts as competence, and capabilities were 

formed, more or less generalized theses were proposed on the formation and 

activities of state authorities and their classification. Often in practice there 

are conflicts over the definition of competencies and disputes between 

different state authorities. Only the state has the right to issue legal norms 

and apply the established sanctions, and having a special apparatus of 

coercion, has the right to apply coercive measures to citizens. At the same 

time, the competence of a state authoritity is often defined as a set of not 

only powers, but also subjects of jurisdiction, which are areas of public 

relations in which the relevant authoritity is competent. Therefore, 

competence is in this case a broader concept that allows supplementing the 

powers of state bodies. A  significant part of the provisions of any 

constitution is devoted to determining the competence (powers) of state 

authorities, certifying its nature as the fundamental law of the state. 
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However, the statuses of only the highest bodies of the state are 

constitutionally established. Usually, each of the highest authorities of the 

state is devoted to a separate part (section, chapter) in the structure of the 

Constitution, which regulates the procedure for its formation, determines the 

powers and main means of their implementation. The competence of the 

head of state, the highest authorities of power and administration is 

determined by the Constitution, and other state authorities  – by laws and 

regulations on these authorities. The competence of state authorities is of a 

special nature and is not the same for all state authorities27. The procedure 

for establishing and the scope of competence depend on which link in the 

state apparatus the state authorityis included in  – legislative, executive, 

judicial power, prosecutor’s offices, etc. 

Consequently, the effect of power influence on the mass political 

consciousness in the sphere of public administration is outlined by the 

following criteria: 

–   powers (rights and obligations); 

–   departmental issues (subordination); 

–   legal liability; 

–   social and political responsibility. 

It should be noted that the government is obliged to make interaction 

with the public in the sphere of socio-political responsibility of the executive 

authorities. The system of executive authorities should create optimal 

conditions for the realization of the rights and freedoms of citizens, 

providing them with a wide range of public services, including management 

services. Due to the lack of data on the competence of the system of 

executive authorities, many of the directions of state influence on the 

relevant social relations are not fixed. This is unacceptable in conditions 

where the interests of the individual and the citizen are put at the forefront, 

because such a practice reduces the volume of realization of the rights and 

freedoms of citizens. Many details of the possible competence of the 

relevant authority are not taken into account. 

The limit of the action system of influence is determined by the 

following methods of establishing and changing the competence of 

executive authorities, namely: 

–   establishment of competence  – normative consolidation of issues of 

reference, rights and obligations; 

–   centralization  – the implementation of functions only by central 

authorities; 

 
27 Karpa, M. (2021). Universally recognized and national principles of competence of 

civil servants as a basis for legal provision of information security: the experience of the 

European Union. Journal of interdisciplinary research (11(2)). Pp. 48–53. 
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–   decentralization  – transfer of part of the functions to lower and local 

authorities; 

–   deconcentration  – the distribution of management functions along the 

“horizontal” and “vertically”, including functional aspects; 

–   delegation  – an agreed mutual transfer of powers to authorities of 

different levels; 

–   subsidiarity  – complementary activity of various levels of power and 

management28. 

The main components of the system of influence in the sphere of public 

administration today should be considered  – state regulation, state policy, a 

set of measures. For example, the main directions of the state information 

policy and information security of Ukraine are the improvement of state 

regulation of the development of the information sphere by creating 

regulatory and economic prerequisites for the development of national 

information infrastructure and resources, the introduction of the latest 

technologies in this area, the prevention of unlawful interference by state 

authorities, local authorities self-government, their officials in the activities 

of the media, discrimination in the information sphere and the persecution of 

journalists for political positions; adoption of comprehensive measures to 

protect the national information space and counter the monopolization of the 

information sphere of Ukraine. 

The influence can be divided: 

–   in the direction of the controlled subsystem: direct, indirect. 

–   by level of awareness: conscious, unconscious. 

–   by the term of the expected results: strategic, tactical, operational. 

–   according to the duration of exposure: permanent, temporary, instant. 

–   by sphere of implementation: informational, psychological, admini- 

strative, ideological, etc. 

–   according to planning: random, planned. 

–   by the nature of the impact: formative, stimulating, hindering, 

destructive. 

–   by legitimacy: legitimate, formally legitimate, illegitimate, criminal. 

–   by perception in society: popular and unpopular. 

–   according to the form of implementation: hidden, open. 

–   according to the methods of implementation: neurolinguistic, 

influence by technical means, manipulative, power, etc. 

–   according to the result: regulating, corrective, incentive, formative, 

regulating. 

 
28 Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. Москва, 1998. 

С. 212–216. 
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This section can be significantly expanded, because when the types of 

exposure are combined, many other combinations will be formed. The 

system of influence must coordinate the interconnected functions of the 

elements, establish their subordination to self-preservation, create a control 

system in which destructiveness and randomness are overcome. To bring the 

system in line with the measurements and needs of its self-preservation to 

ensure coordinated actions in society, such managerial relationships are 

formed that encourage the subordination of individual subsystems to a 

socially determined community of actions29. 

An important criterion for determining the boundaries of the system 

already in its existence is the process of coordination. Let’s try to depict the 

process of coordination between the managed and managing subsystems. 

The most powerful components of the control subsystem are state-

administrative and political institutions. Elements of imperious influence on 

the mass political consciousness, acting as different components and levels 

of a single process, have a clear delineation of their functions. This 

distinction is seen quite well in the context of system coordination: 

−   development and adoption of legal boundaries for mass political 

behavior, political freedoms; 

−   study of the mass political behavior existing in society, the reasons for 

its appearance and forecasting further dynamics; 

−   administrative sanctioning of mass political behavior (permission of 

rallies, meetings, demonstrations, state registration of parties, public 

organizations); 

−   making decisions on the means and methods of influencing the mass 

political consciousness; 

−   management of mass political consciousness through the 

implementation of information, ideological, psychological impact; 

−   the presence of the institution of coercion as a legal norm in society; 

−   organizational support for mass political actions by providing 

premises and other conditions for holding mass actions; 

−   material and financial support of mass political actions and 

movements favorable from the state point of view. 

 

CONCLUSIONS 

The study of the condition of the system of influence on political 

consciousness, its dynamics and directions of its changes will make it 

 
29 Karpa, M. (2020). Competence boundaries of public service institutions in Ukraine. 
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possible to determine the boundary of the system and foresee the results of 

its activity. The main result of the functioning of the system should be the 

preservation of its stable state. In modern sociology and political science in 

the United States, three areas of theories related to the preservation of 

stability have been formed: the theory of social integration, communication 

and organization. Theories of social integration study the problems of 

harmonization of individual and collective interests, processes of 

disorganization leading to the disintegration of communities and collectives. 

Some scientists consider the activities of government institutions and 

organizational groups to be stabilizing factors that can achieve a balance 

between groups. Destabilization is the result of ignoring the real 

contradictions in society, untimely resolution of problems in social practice, 

the lack of rationally acceptable legal ways to resolve conflicts, which is a 

secondary indicator of the inefficiency of public administration. The low 

level of efficiency of public administration, as a rule, contributes to the 

decline in the legitimacy of power, which, in turn, complicates the 

implementation of the very process of influence in the system. The processes 

that influence the formation of a system of influence on the political mass 

consciousness become very sensitive to legitimation, but at the same time 

they have an urgent need for its implementation. Often this process occurs 

due to the legitimization of methods and means of influence. The basis of 

legitimation can be not only such legal forms as elections, a referendum, 

constitutional norms, but also traditions, customs, charisma. For the 

legitimation of the monarch or the aristocracy, traditions, charisma were 

sufficient grounds. Today, tradition and charisma are not enough and are 

supplemented by rational legality, which is based on knowledge and 

calculation of benefits and costs. Therefore, the elite is forced to look for 

new technologies for their legitimacy that affect the entire society, each 

individual, based on the cohabitation of all. The main management strategy 

is the formation of norms of behavior, and social, political and other types of 

technologies are used for legitimacy. The countries in transition, which have 

just embarked on the path of democratization, feel this complexity of the 

socio-economic and political process even more acutely. Due to the 

transience of the social and political changes taking place in the world, they 

do not have time to first go through all the stages of the formation of a 

social, legal, democratic state, which the leading Western countries once 

went through. 

The study of the control system in general and the system of influence on 

the mass political consciousness in particular, as one of its main 

components, contributes to the systematization of already scientifically 

substantiated phenomena, the study of new ones, the establishment of links 

between them, the study of new properties. The study of the phenomenon of 
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consciousness control in the state-administrative context will outline the 

boundaries, methods, properties, methods of interaction between society and 

power; will create a clear distinction between the form of the embodiment of 

power, the use of opportunities; will allow to build a civil society on the 

principles of democracy, legality, protection of the rights and freedoms of 

citizens. 

In the article, in a narrow sense, the system of influence on the mass 

political consciousness is analyzed as a structural element of the control 

system, which should be interpreted as a component of the system of social 

and political engineering. The study revealed that domestic science has not 

yet encountered such complex interdisciplinary problems. We are talking 

about the development of new high humanitarian technologies. The control 

system of mass political consciousness is analyzed as situational, dynamic, 

that is, not constantly acting, but arising out of necessity of its subject. The 

dynamics of the control system of mass political consciousness is explained 

by such factors as the constant change in the needs of the subject regarding 

domestic politics, changes in the political courses of the state, crisis 

phenomena, supranational phenomena of an international character. 

According to the principle of structural-functional and dynamic unity, the 

dynamism generated by the functions of the mass political consciousness 

control system is shown. 

It has been established that the mass political consciousness control 

system is a hierarchy of fairly autonomous subsystems. Managerial relations 

between them cannot be in the nature of unambiguous commands. 

A  regularity has been revealed, according to which the higher levels of the 

hierarchy do not completely subjugate the activity of individual elements of 

the lower levels. The controlled subsystem, exerting a reverse influence on 

the subject, simultaneously sends control signals to the subject. From the 

control system, impulses must be received that regulate the transitions of 

subsystems from one mode of operation to another. The analyzed role of the 

prognostic function used in the dynamics of the mass political consciousness 

control system (sociological surveys, public opinion studies) helps the 

control system to choose goals, determine the most optimal ways for the 

functioning of this system, avoid undesirable processes and provide for the 

direction of the system development. 
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SECTION 7. 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ  

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ВІД РІВНЯ 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

Качан Я. В. 
 

Увага до проблеми професіоналізму публічних службовців зумов- 

люються необхідністю врахування стрімких та суттєвих змін у галузі 
публічного управління, які впливають на всі сфери життєдіяльності 
держави. У  статті розглянуті питання професіоналізму публічних 

службовців, розкрито його значення для успішної реалізації реформ, 

пов’язаних із децентралізацією влади, підвищенням якості надання 

публічних послуг населенню, покращенням соціально-економічного 

розвитку держави. Розглянуто основні підходи до понять «профе- 

сіоналізм публічного службовця», охарактеризовано ознаки, риси та 

критерії професіоналізму, доведено доречність розгляду цього поняття з 

урахуванням діяльнісного та особистісного аспекту. Розкрито особли- 

вості процесу кадрового забезпечення органів публічної влади та їх 

професійного навчання та акцентовано увагу на необхідності створення 

умов для формування професіоналізму представників органів місцевого 

самоврядування. Проаналізовано чинники, що негативно впливають на 

розвиток професіоналізму публічних службовців та запропоновано 

умови покращення якості їх професійного навчання. 
 

ВСТУП 

Ефективність реформ публічного управління в країнах з перехідною 

економікою залежить від якості меритократизованого управлінського 

апарату на державному та місцевому рівнях, що функціонально 

гарантує високу якість реалізації прав та свобод громадян і виступає 

структурною умовою конкурентоспроможності держави, визначає її 
здатність розробляти та впроваджувати ефективну державну політику у 

різних сферах суспільного життя. Розвиток курсу на всемірне забез- 

печення прав і законних інтересів громадян, подальша соціалізація та 

сервісність держави пов’язані з переосмисленням функцій публічних 

службовців згідно з тенденціями суспільного розвитку, що надає 

вивченню питання їх професіоналізму вагомості та актуальності. 
Для забезпечення проведення комплексних реформ у державі та її 

розбудови необхідна дієва система публічного управління та 
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професійні, доброчесні й етичні публічні службовці, адже основою 

такого управління є його якісне кадрове забезпечення. 
Наразі, процеси здійснення моніторингу якості кадрового 

забезпечення органів публічної влади означені протиріччями між 

правами громадян та інтересами держави, потребою в стабільності 
кадрового потенціалу та необхідністю його постійного оновлення, між 

регламентацією роботи державних органів та органів місцевого 

самоврядування та необхідністю застосовувати креативні підходи для 

вирішення нагальних питань на благо громадян, громад та суспільства 

в цілому. 
 

1. Обґрунтування поняття «професіоналізм» в наукових джерелах 

Теоретичною основою дослідження професіоналізму публічних 

службовців є наукові праці з проблем розвитку та забезпечення 

професіоналізму персоналу публічної служби. Дослідженням цього 

питання у різні часи займалися Л. Воронько, В. Дзега, Л. Наливайко,  

І. Нинюк, І. Нижник, В. Майборода, Н. Михальчишин, О. Оболенський, 
С. Серьогін, В. Сороко, І. Шпекторенко та ін. Проте, значущість і 
багатогранність проблем, пов’язаних із професіоналізмом публічних 

службовців, що постали на часі, потребують продовження розроблення 

цього питання. 
Насамперед зазначимо, що вимога щодо професіоналізму персоналу 

публічної служби є першоосновою для належної організації і функціо- 

нування органу публічної служби на засадах принципу професіо- 

налізму і компетентності публічних службовців. Це не тільки одна з 

основних вимог, задекларована чинним законодавством, яка визначає 

формування і практичну діяльність персоналу публічної служби, але й 

необхідна правова умова, без виконання якої неможливе отримання 

права на здійснення посадових повноважень. 
Енциклопедія державного управління тлумачить поняття «профе- 

сіоналізм» як компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання 

посадових обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня 

своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою, а 

за потреби й регіональною мовою або мовою національних меншин, 
визначеною відповідно до закону, відкритість до набуття нового досвіду1. 

У науковій літературі розуміння сутності поняття «професіоналізм» 

представлене в низці наукових розробок дослідників на різних етапах 

державотворення України. 

 
1 Енциклопедія державного управління: у 8 т. Київ : Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, 2011. Т. 6: Державна служба / наук.-ред. колегія: С. Серьогін 

(співголова), В. Сороко (співголова) та ін. C. 370. 
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Так, Слоньовський М. вважає, що професіоналізм персоналу публічної 
служби складається з професіоналізму кожного працівника, але не 

дорівнює його сумі (кількості працюючих), тобто кожний публічний 

службовець є професіоналом у галузі, де працює, але вся система 

публічного управління може функціонувати не завжди ефективно через 
низку негативних чинників (бюрократична тяганина, корупційні дії та ін.). 
Крім того, дослідник вказує на наявність основних складових елементів 

професіоналізму публічного службовця: процеси навчання, підвищення 

кваліфікації, самоосвіту, самовдосконалення2. 

У трактуванні професіоналізму, викладеному Нинюк І., профе- 

сіоналізм розуміється як нова якість, що виникає у результаті поєд- 

нання зовнішнього діяльнісного контуру, пов’язаного з перетво- 

рювальною діяльністю, спрямованою на зовнішні для людини об’єкти 

(інформацію, процеси, людей тощо), та внутрішнього,  – пов’язаного із 

самоперетворювальною діяльністю, спрямованою на самоактуалізацію 

і професійний розвиток людини в процесі праці3. 

Шпекторенко І., розглядаючи професіоналізм державного служ- 

бовця як системне явище, зокрема звертає увагу на наступне: 
у професіоналізмі наявні чинники, що вливають на його форму- 

вання: об’єктивні та суб’єктивні та умови: організаційні, правові, еко- 

номічні, духовні, психічні, ділові, моральні, естетичні, культурні та ін. 
професійний досвід також є умовою та наслідком формування 

професіоналізму; 
професіоналізм має різні прояви та риси: відданість професії, збага- 

чення засобів професійної діяльності, успішне виконання службових 

обов’язків, вироблення власного стилю діяльності, прагнення до безперер- 

вного професійного удосконалення та самовдосконалення, самоосвіта, 
професійна відкритість, готовність передавати знання та досвід. 

професіоналізму притаманні стадії (рівні) розвитку професіо- 

налізму: допрофесіоналізм, власне професіоналізм, суперпрофесіо- 

налізм, пост професіоналізм4. 

Характеризуючи професіоналізм державного службовця, Наливайко 

Л. у своїх наукових працях виділяє такі його ознаки: 
 

2 Слоньовський М. В. Професіоналізм у системі публічного управління як 
основа розвитку кадрів публічної служби в Україні: методологічний аспект. Теорія 
та практика державного управління. 2018. № 1(60). С. 1–7. URL: http://umo.edu.ua/ 

images/content/ aspirantura/zabezp_ 
3 Нинюк І. І. Професіоналізм державних службовців: сутність, стан та 

особливості формування : автореф. дис. … к. держ. упр. Київ, 2005. 16 с. 
4 Шпекторенко І. В. Професіоналізм публічного службовця як системне явище. 

Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін 
та ін. ; за заг. ред С. М. Серьогіна. Дніпро : ГРАНІ, 2018. С. 62–65. 
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1)   компетентність державного службовця  – знання ним справи, 
наявність необхідної професійної освіти, навичок у роботі, систе- 

матичне підвищення кваліфікації; 
2)   якісне систематичне виконання службовцем різних завдань, 

прийняття рішень, стабільність службових відносин, відчуття стійкості 
службової діяльності, користі і якості виконуваної роботи; 

3)   політична нейтральність державної служби; 
4)   регулярне отримання державним службовцем оплати за свою 

працю не нижче обумовлених розмірів5 

Багато науковців у процесі вивчення професіоналізму публічних 

службовців здійснюють спробу охарактеризувати його критерії. 
Малиновський В. до основних критеріїв професіоналізму державного 

службовця відносить наступні: 
–   наявність вищої освіти; 
–   компетентність (знання, уміння та навички) у виконанні 

посадових обов’язків; 
–   наявність практичного досвіду роботи; 
–   дисциплінованість, відповідальність; 
–   чітке дотримання законодавства; 
–   політичну нейтральність; 
–   наявність організаторських, управлінських здібностей, ініціатив- 

ність, творчість; 
–   здатність та бажання до просування в службовій кар’єрі; 
–   соціальну захищеність, а також його психологічні, моральні та 

етичні властивості6. 

Професіоналізм персоналу публічної служби нерідко пов’язують із 

певними якостями публічного службовця, що певним чином взаємо- 

транслюються між собою, хоч і поділяються на три групи: професійно-

ділові та особистісні та морально-етичні. 
Аналіз наукових праць виявив, що категорія «професіоналізм 

публічного службовця розглядається і як сукупність двох підструктур, 
що перебувають у єдності підструктур: «професіоналізм діяльності» та 

«професіоналізм особи»7. 

На що Письменний В. та Шпекторенко В. зауважують, що профе- 

сійна діяльність публічного службовця найчастіше має аспект 

 
5 Наливайко Л. Р. Професіоналізм та компетентність державного службовця як 

умова ефективності державного управління. Право і суспільство. 2012. № 1. С. 65. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_1_38 
6 Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика : навч. посіб. Київ : 

Атіка, 2003. 160 с. 
7 Вещиков С. Базовые компетенции руководителя. URL: http://www.vivakadry.com/ 

47.htm 
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особистісного розвитку, тому, поділ професіоналізму на особистісний 

та діяльнісний аспект є досить умовним. Особистісний аспект дослі- 
джується в рамках процесу професійної соціалізації публічного служ- 

бовця, тобто процесу розвитку особистості у професії. Діяльнісним 

вираженням процесу професіоналізації публічного службовця є, власне, 
процес та результат професійної діяльності, що має педагогічні, 
психологічні, акмеологічні, соціологічні, діяльнісні, соціально-

економічні та інші визначення8. 

Професіоналізм має різні прояви. Характерними рисами публічного 

службовця-професіонала визнають креативне мислення, відданість та 

любов до професії, прагнення до особистісного та професійного 

зростання. Йому притаманні: професійна рефлексія, цілеспрямованість, 

уважність, комунікабельність, допитливість, компетентність навіть у 

суміжних сферах, відкритість до нових знань та засвоєння соціального 

та професійного досвіду інших, якісне виконання своїх функцій. 
Дійсно, особистісний розвиток, сформовані морально-етичні норми 

публічного службовця є невід’ємними від його професіоналізму та 

сприяють успішній кар’єрі та досягненню загального успіху у діяльності. 
То ж погоджуємося із Воронько Л., яка досліджуючи сутність, 

умови та фактори успішної кар’єри державного службовця, вказує на 

взаємозв’язок професіоналізму у публічній службі із досягненнями 

особистого успіху фахівцем. На думку дослідниці, він залежить від 

наступних факторів: 
–   випадок, який дав людині шанс; 
–   реальний підхід до вибору; 
–   можливості, що створюються в сім’ї (освіта, зв’язки); 
–   знання своїх сильних і слабких сторін; 
–   чітке планування кар’єри; 
–   самоуправління кар’єрою9. 

Характер і зміст виконання посадових обов’язків публічними служ- 

бовцями вимагає від них не лише володіння базовими організаційно-

управлінськими здібностями, компетентності та ініціативності в 

розв’язанні поставлених завдань, а й наявності високих людських 

якостей: порядності, вимогливості до себе, скромності і самокритич- 

ності, почуття відповідальності за доручену справу, турботи про 

державні, громадські інтереси. 

 
8 Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін 

та ін. ; за заг. ред С. М. Серьогіна. 2-ɝɟ ɜиɞ. Дніпро : ГРАНІ, 2019. С. 103 
9 Воронько Л. О. Успішна кар’єра державного службовця: сутність, умови та 

фактори побудови. Державне управління: теорія та практика. 2013. № 1. С. 4–5. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Dutp_2013_1_23 
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Приведене вище дає підстави вважати професіоналізм публічного 
службовця основною якісною категорією, що визначає результа- 
тивність роботи і його кар’єру і розглядається як знання, вміння, 
навички, морально-етичні цінності, надбання в даній галузі, його 
професійний досвід, які він застосовує для ефективного розв’язання 
професійних завдань. 

 
2. Реалії кадрового забезпечення органів публічної влади  

в сучасних умовах 
Сучасний напрям розвитку українського суспільства означений 

процесами реформування, у тому числі і в галузі публічної служби. 
Реформа децентралізації влади, розпочата в 2015 році, не лише при- 
звела до значних змін у завданнях і функціях органів місцевого 
самоврядування, але й стала певним лакмусовим папером для оцінки 
якості їх кадрового потенціалу. Перші результати децентралізації влади 
доволі суперечливі, адже створені громади відрізняються як за 
чисельністю населення, площею, кількістю рад, що об’єднали у своєму 
складі, фінансовими ресурсами, що акумулювали для виконання своїх 
завдань, і це ускладнює ефективність органів місцевої влади та 
привертає увагу до питання професіоналізму публічних службовців, 
посадових осіб органів місцевої влади. 

Зважаючи на те, що українська практика призначення кандидата на 
посаду в органах публічної влади здійснюється у відповідності із 
встановленими процедурами, що унормовані відповідними норма- 
тивно-правовими актами, вважаємо доцільним звернути увагу на 
особливості процесу кадрового забезпечення органів публічної влади. 

Насамперед зауважимо, що призначення на посади в органах 
публічної влади здійснюється відповідно до вимог чинного 
нормативно-правового, а саме за результатами: 

–   участі у конкурсі на заміщення вакантних посад державних 
службовців, що проводиться відповідно до Закону України «Про 
державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII та постанови 
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 № 169 «Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців», наказу Національного агентства 
України з питань державної служби від 07.11.2019 р. № 203 «Про 
затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик 
посадових осіб місцевого самоврядування» та ін.; 

–   перемоги у місцевих виборах; 
–   подання сільського, селищного, міського голови та затвердження 

претендента на посаду відповідною місцевою радою10; 

 
10 Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 

2001 року № 2493-III. Офіційний вісник України . 03.07.2001. № 26. С. 6. 
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–   за результатами стажування (на більш високу посаду або іншу 

(рівнозначну) посаду в межах тієї ж категорії посад); 
–   з кадрового резерву (на більш високу посаду); 
–   переведення на рівнозначну/нижчу посаду (в межах служби в 

органах місцевого самоврядування) або на посаду радника/ 
консультанта без конкурсу11; 

Продуктом реалізації адміністративно-територіальної реформи в 

Україні стала поява 1469 новостворених громад (станом на 2021 рік), і 
цей процес триває, що привертає нашу увагу до питання професіо- 

налізму кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування, які 
є гарантами забезпечення реалізації державної політики на місцевому 

рівні. 
Об’єднання територіальних громад (далі  – ОТГ), що утворилися на 

базі сіл, селищ та міст районного значення, супроводжується більш 

широким переліком повноважень, що посилює відповідальність 

представників місцевої влади за ефективність, доцільність, легітимність 

та безпечність прийнятих ними управлінських рішень та в цілому 

результати їх діяльності. І  навіть за умови, що після об’єднання громад 

посадовими особами є фахівці, які мають досвід роботи в органах 

місцевої влади, слід зауважити, що їх попередня робота була пов’язана 

з меншим обсягом повноважень, невисокою прозорістю та публічністю 

діяльності, формалізацією антикорупційних заходів тощо. 
У ході реалізації Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа 

місцевого самоврядування в Україні» незалежними експертами було 

здійснено дослідження навчальних потреб представників органів 

місцевого самоврядування України та опитування щодо причин 

неефективної роботи органів місцевого самоврядування ОТГ. 
Отримані результати телефонного інтерв’ю свідчать, що 50,3 % 

респондентів допускають, що проблеми в діяльності органу місцевого 

самоврядування ОТГ виникають через недостатній рівень знань 

працівників, а 16, 1 %.  – повністю переконані в цьому. При цьому 

навіть у містах обласного значення (які до реформи мали вищий рівень 

самоврядності) виникають труднощі з виконанням повноважень у сфері 
освіти, охорони здоров’я, надання соціальних послуг12. 

Кадровий голод в ОТГ, дійсно, наявний, але ще більш актуальною 

проблемою вважаємо якість цих кадрів. 

 
11 Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. 

Офіц. вісн. України 15.01.2016. 2016 р., № 3, стор. 28. Ст. 149. 
12 Балдич Н., Гнидюк Н., Трутковськи Ц. Програми Ради Європи «Децентра- 

лізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» : аналітичний звіт (квітень 
2019). С. 7–8. URL: https://nads.gov.ua/ 
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Підвищення рівня підготовки посадовців органів місцевого само- 

врядування шляхом залучення їх до спеціальних індивідуалізованих 

програм підвищення кваліфікації відповідно до їх потреб можуть мати 

певний ефект, проте реальна ситуація свідчить про те, що такі фахівці 
можуть не мати вищої освіти, відчувати утруднення із самоосвітою, 
впровадженням інноваційних форм передачі інформації чи роботи з 

документами тощо. 
Здійснений аналіз чинних законів та підзаконних нормативно-

правових актів щодо вимог до кандидатів на посади управлінців в 

органах ОМС (селищний, міський голова; секретар сільської, селищної, 
міської ради; заступник сільського, селищного, міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів; староста) свідчить про відсут- 

ність задекларованих у чинному законодавстві вимог до професійної 
освіти чи хоча б освіти суміжних спеціальностей (менеджмент, 
юриспруденція, економіка). Хоча, звернувшись до наукових джерел, 
можемо констатувати, що вища освіта публічного службовця 

визначається в них одним з пріоритетних критеріїв професіоналізму. 
Вагомим чинником, що впливає на здатність до формування 

професіоналізму, на нашу думку, є також і вік публічних службовців. 
У 2021 році дією Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття 

посад державної служби та інших питань державної служби» від  

23 лютого 2021 року № 1285-IX зняті вікові обмеження для роботи на 

державній службі, що дозволяє залишатися на держслужбі особам, які 
досягли 65 річного віку та у зв’язку з потребами служби державний 

службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений 

на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою, 
але не більше як до досягнення державним службовцем 70-річного 

віку13. 

При всіх позитивних намірах в ініціюванні подовження віку 

перебування на публічній службі, слід взяти до уваги думку психологів 

та медиків, які вже давно довели залежність здатності до професійного 

розвитку, прагнень до самовдосконалення, адекватного сприйняття 

інновацій, адаптації до змін  – від віку. Здатність до професіоналізації 
фахівця після 65 років у більшості випадків, на нашу думку, є 

сумнівною, оскільки, у таких осіб відбуваються процеси, пов’язані із 

зниженням їх когнітивних можливостей, фізіологією старіння орга- 

 
13 Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення 

конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби : 

Закон України від 23 лютого 2021 року. № 1285-IX. Відомості Верховної Ради. 

2021. № 21, ст. 191. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1285-20#n21 



147 

нізму. То ж подовження вікового цензу публічних службовців, на нашу 

думку, є ознакою не незамінності кадрів, а свідченням наявних проблем 

у суспільстві  – демографічного спаду населення, браку кваліфікованих 

фахівців, відтоку професіоналів за кордон, непривабливі умови праці 
(соціального пакету) публічних службовців. 

Чинником, що негативно впливає на розвиток професіоналізму 

публічних службовців, знижує ефективність роботи, сприяє недовірі 
громадян до органів публічної влади та створює перешкоди для 

подальшого розвитку, також є непослідовність кадрової політики. 
Науковці та практики вказують на наявність у сфері розвитку 

професіоналізму публічних службовців низки системних проблем: 
–   невідповідність змісту і методів діяльності державних службовців 

і посадовців органів місцевого самоврядування стандартам ЄС; 
–   недосконалість інституційних механізмів залучення громадян до 

державної служби і служби в органах місцевого самоврядування 

впродовж певного циклу їх професійної діяльності; 
–   недостатні можливості системи професійного навчання держав- 

них службовців задовольнити потреби органів державної влади і 
органів місцевого самоврядування; 

–   недосконалість нормативно-правових основ відбору, призначення 

на посади, просування державних службовців по службі; 
–   відсутність єдиної системи оцінювання і стимулювання 

професійної діяльності державних службовців, зокрема за наслідками 

професійного навчання; 
–   неефективне функціональне управління державною службою з 

погляду забезпечення її професіоналізації тощо14. 

Проблемність забезпечення професійного розвитку публічних 

службовців на місцевому рівні утруднюється ще й тим, що в органах 

місцевого самоврядування відсутня інституційна пам’ять про 

виконання оновлених повноважень та наявний брак фахівців, яких 

можна залучити до їх виконання. 
Посадовці місцевого самоврядування всіх організаційних рівнів 

потребують набуття вмінь та навичок роботи в умовах змін, розроб- 

лення стратегій ефективної діяльності, управління персоналом під час 

організаційних перетворень, запровадження систем управління якістю 

та формування високого рівня організаційно-управлінської компе- 

тентності. 
Таким чином, реформування системи місцевого самоврядування, 

концептуальними засадами якого є зростання професійної компе- 

 
14 Наливайко Л. Р. Професіоналізм та компетентність державного службовця як 

умова ефективності державного управління. Право і суспільство. 2012. № 1. 166 с. 
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тентності посадових осіб місцевого самоврядування, розвиток їх 

лідерського потенціалу, дослідження різних аспектів організаційно-

управлінської діяльності є проблемою актуальною і почасти багато в 

чому невирішеною15. 

 

3. Особливості професійного навчання публічних службовців 

Концептуальні зміни, що відбуваються у сфері публічного 

управління вимагають від публічних службовців зосередження зусиль 

та часу не тільки на усвідомленні потреби нових професійних 

компетенцій, а передбачають постійне вдосконалення професійного 

рівня, зростання управлінських, аналітичних, комунікативних 

складових їх діяльності, зорієнтованих на обслуговування людини і 
громадянина, на надання якісних публічних послуг. 

Крім того, основною тенденцією сучасного розвитку публічної 
установи чи організації є швидка змінюваність зовнішнього середо- 

вища, міжвідомча взаємодія, що вимагає відповідної змінюваності 
професіоналізму службовців16. То ж навіть за умови виконання вимог 

професіоналізації публічної служби, отримання належної професійної 
освіти, прагненні до професійного розвитку, сучасний публічний служ- 

бовець не володіє сталими компетентностями через стрімкість та 

обсяги інформації, що потребує безперервного навчання та удоско- 

налення здобутих знань. 
Особливо це актуально для органів місцевого самоврядування, які 

активно залучені в процес децентралізації влади. Швидкість змін 

вимагає існування гнучкої системи підвищення рівня професійної 
компетентності представників місцевої влади (посадовців, депутатів 

місцевих рад), і навпаки, успішність змін буде залежати від швидкості 
підготовки/підвищення кваліфікації працівників, їх здатності вико- 

нувати нові повноваження. 
Свідченням докорінної зміни розуміння завдань і функцій системи 

професійного навчання осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування стало схвалення у грудні 
2017 року Концепції реформування системи професійного навчання 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

 
15 Дзега В. Д. Сучасні виклики публічного управління щодо зростання 

професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування. Вчені записки ТНУ 
імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. Т. 30(69). № 6. 2019. С. 37. 

16 Михальчишин Н.Л., Хім М. К. Професійний і особистісний розвиток 
(професіоналізм) державних службовців як конкурентна перевага держави в умовах 
глобалізації. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 24. С. 188. 
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самоврядування та депутатів місцевих рад і подальша реалізація її 
положень дозволили Україні зробити значний крок у напрямі зміни 

підходів до формування та реалізації державної політики у сфері 
професіоналізації управлінського корпусу. 

Згідно з цією Концепцією нова модель системи професійного 

навчання, що розвивається з урахуванням положень Меморандуму 

безперервної освіти Європейської Комісії, базується на таких 

принципах: 
–   визначення потреби у професійному розвитку; 
–   наближеності освітніх послуг до місця проживання та роботи 

особи; 
–   обов’язковості та безперервності, тобто забезпечення прагнення 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування, депутатів місцевих рад до самоосвіти та професійного 

розвитку протягом усього життя; 
–   цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального 

характеру; 
–   інноваційності та практичної спрямованості; 
–   індивідуалізації та диференціації підходів до навчання; 
–   відкритості; 
–   гарантованості фінансування професійного навчання17. 

У цілому, запровадження сучасної компетентнісної концепції 
професіоналізму в практику професійного розвитку публічних 

службовців актуалізує наявність зв’язку між професійною діяльністю 

та індивідуальною професіоналізацією, дає можливість включити 

професійні знання, уміння, особистісні якості в діяльнісний контекст, 
підвищити ефективність професійного навчання, сформувавши його 

практико-орієнтовану модель. Це дає можливість виявити об’єктивні 
принципові відмінності між людиною, яка засвоїла комплекс знань про 

професійну діяльність, та професіоналом, який формується в контексті 
конкретної трудової діяльності, і осмислено вирішувати проблему 

професійного розвитку через формування доцільного комплексу профе- 

сійно-особистісних якостей, необхідних для здійснення конкретних 

професійних функцій. 

 
17 Розвиток системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у 2018–2021 роках: доповідь /  

Н. Алюшина (кер. авт. колективу), Л. Рикова, С. Горбатюк, О. Козловський, Ю. Жук, 
О. Кльоц, О. Бутко ; за заг. ред. Н. Алюшиної. Київ : Національне агентство України з 
питань державної служби, 2021. 240 с. 
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Статтею 30 Закону України «Про державну службу» визначені 
форми підвищення рівня професійної компетентності державного пуб- 

лічних службовців (професійні програми, спеціальні курси, тематичні 
семінари, тренінги, стажування, підготовки, перепідготовки та підви- 

щення кваліфікації у відповідних вищих навчальних закладах згідно із 

законодавством, інші форми у порядку, визначеному спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 

державної служби)18. 

В Україні підвищення кваліфікації публічних службовців (держав- 

них службовців і посадових осіб місцевого самоврядування) забезпе- 

чується: 
–   регіональними центрами підвищення кваліфікації (20 центрів); 
–   Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів (м. Київ) та 

управліннями підвищення кваліфікації колишніх 4 регіональних 

інститутів державного управління (мм. Дніпро, Львів, Одеса, Харків) 
НАДУ; 

–   Українською школою урядування (УШУ), створеною НАДС; 
–   кафедрами та інститутами публічного управління і адміністру- 

вання, які є в більш ніж 110 закладах вищої освіти; 
–   закладами післядипломної освіти, підпорядкованими деяким 

центральним органам виконавчої влади, наприклад, служби зайнятості, 
митної справи, служби надзвичайних ситуацій тощо19. 

Флагманом інновацій у галузі професійного розвитку публічних 

службовців є Національна агенція з питань державної служби в Україні 
(далі-НАДС), місією якого є розвиток професійної, ефективної, 
стабільної, політично неупередженої державної служби, що відповідає 

принципам належного врядування та стандартам і кращим практикам 

держав-членів ЄС20. Наразі саме ця інституція активно працює у 

напрямі впровадження Інформаційної системи управління людськими 

ресурсами (HRMIS) та діджиталізації державної служби, створює 

умови для розвитку конкурентного середовища в системі професійного 

навчання публічних службовців. 
Українська школа урядування (УШУ) як заклад післядипломної 

освіти, що належить до сфери управління НАДС, також виконує 

 
18 Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. 

Офіц. вісн. України 15.01.2016. 2016 р., № 3, стор. 28. Ст. 149. 
19 Зелінський С. Зміна парадигми підвищення кваліфікації публічних службовців 

у регіонах. Держслужбовець. Квітень. № 4. 2020. URL: https://i.factor.ua/ukr/ 

journals/ds/2020/april/issue-4/ 
20 Національне агентство з питань державної служби : офіційний сайт. URL: 

https://nads.gov.ua/misiya-nads (дата звернення: 21.01.2022) 
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завдання, що сприяють професійному розвитку публічних службовців, 
зокрема: 

–   забезпечення умов для підвищення рівня професійної компе- 

тентності державних службовців, голів місцевих адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого само- 

врядування, працівників органів державної влади та місцевого 

самоврядування (далі  – публічних службовців); 
–   провадження освітньої діяльності з метою підвищення 

кваліфікації публічних службовців; 
–   впровадження єдиних підходів до змісту, форм та методів 

підвищення кваліфікації публічних службовців; 
–   вивчення, узагальнення та поширення досвіду професійного 

навчання публічних службовців; 
–   надання консультаційних та інформаційних послуг органам дер- 

жавної влади та місцевого самоврядування, закладам післядипломної 
освіти, юридичним особам всіх форм власності з питань професійного 

навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування та ін.21. 

Неліпа Д.В., вказуючи на дискусійність питання про визначення 

стратегії підготовки публічних службовців, розкриває переваги та 

недосконалість і широкопрофільної, і вузькопрофільної підготовки. 
Перша стратегія полягає в тому, що, володіючи загальною підготовкою 

(як на теоретичному, так і практичному рівнях), державні службовці 
можуть себе професійно реалізувати в будь-якій сфері державного 

управління, однак, у цьому випадку орган державної влади або 

місцевого самоврядування для реалізації специфічних функцій 

потребуватиме додаткового навчання держслужбовців або залучення 

фахівців у відповідній сфері з інших установ, що вимагає додаткових 

фінансових і часових витрат. Друга, у свою чергу, забезпечить 

формування кадрів, здатних вирішувати конкретні завдання, що 

потребують особливих знань і вмінь. Водночас вказане навчання 

повинно здійснюватись із чітким визначенням потреби органів 

державної влади у фахівцях з кожного напряму. Крім цього, певна 

обмеженість у підготовці негативно впливає на трудову мобільність 

таких держслужбовців і побудову ними кар’єри22. 

 
21 Українська школа урядування (УШУ): офіційний сайт. URL: https://usg.org.ua/ 

(дата звернення: 11.01.2022). 
22 Неліпа Д. В. Професійне навчання державних службовців як чинник 

забезпечення ефективності державного управління. Ефективність державного 
управління. 2014. Вип. 40. С. 425–431. 
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Беручи до уваги викладене вище, зауважимо, що система навчання 

публічних службовців може успішно розвиватися за умов: 
постійно та якісно зростаючої потреби в результатах професійної 

діяльності публічних службовців, як новий мотиваційний механізм, 
який не тільки зобов’язує, а й стимулює персонал органів публічної 
влади постійно оновлювати свої професійні вміння та знання; 

діалогізації навчання, яка передбачає партнерство викладача 

(тьютора) і слухача, їхню співтворчість у навчальному процесі, зміну 

позицій; 

практико-зорієнтованості навчального контенту, спрямованого на 

розвиток нестандартних рішень, креативних підходів, критичного та 

ситуативного мислення; 
випереджаючого навчального процесу 

формування об’єктивної системи оцінювання, діагностики та 

мотивації професійної самореалізації та кадрового потенціалу; 
створення умов для конкуренції суб’єктів, що наддають освітні 

послуги тощо. 
Оболенський О. поєднує професійний розвиток із розвитком 

інститутів індивідуальної професіоналізації. На думку науковця, цей 

процес передбачає: 
професійну підготовку і післядипломну публічних службовців і 

претендентів на заняття цих посад; 
професійну орієнтацію, яка повинна проводитися не тільки серед 

дорослого населення, але і серед молоді в першу чергу; 
систему професійного відбору впродовж всього періоду перебу- 

вання на службі; 
впровадження широкого спектру видів кадрового резерву на посаді 

державних службовців і посадовців місцевого самоврядування, а саме: 
ближнього (формується із спеціально підготовлених професіоналів і 
потребує підвищення кваліфікації з актуальних питань), середньо- 

строкового (може передбачати проходження перепідготовки) і страте- 

гічного (передбачає підготовку по освітніх і наукових спеціальностями 

області «державне управління») резервів; 
створення системи активного залучення професіоналів  – державних 

службовців і посадовців місцевого самоврядування  – до професійного 

навчання і інституту радників і консультантів, тобто створення системи 

гарантованого державою використання досвіду23. 

В умовах підвищеного попиту на отримання нових знань та профе- 

сійних навичок у галузі публічного управління, виникає необхідність у 

 
23 Оболенський О. Ю. Державна служба : підручник. Київ : КНЕУ, 2006. 472 с. 
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структурованому підході до визначення потреб та пріоритетів для 

замовників освітніх послуг. 
На нашу думку, якість професійного навчання публічних службов- 

ців залежить від об’єктивності визначення його пріоритетів шляхом 

аналізу потреб у навчанні, що здійснюється завдяки співставленню 

бажаного та фактичного станів розвитку знань та навичок персоналу та 

виокремлення певної невідповідності, яка слугуватиме формуванню 

потреби в навчанні, удосконаленні діяльності або супроводу в процесі 
змін. Зауважимо, що ці потреби будуть пов’язані і з службовою 

діяльністю, і з особистісним розвитком публічних службовців. 
 

ВИСНОВКИ 

У результаті здійсненого аналізу теоретичних аспектів профе- 

сіоналізму публічних службовців в сучасних українських реаліях, 
опрацювання наукових та науково-публіцистичних джерел, норма- 

тивно-правових актів та статистичних даних було досягнуто певних 

результатів, що стало основою для наступних підсумкових тверджень: 
В умовах потреби в успішній реалізації реформ, пов’язаних із 

децентралізацією влади, підвищенням якості надання публічних послуг 

населенню, забезпеченням соціально-економічного розвитку держави, 
актуалізується увага до спроможності держави володіти конку- 

рентними перевагами, що забезпечить досягнення належного рівня її 
конкурентоспроможності у світовій економіці. Однією з таких конку- 

рентних переваг є професіоналізм публічних службовців, прийняття 

рішення якими визначає ефективність формування та реалізації 
державної політики в усіх сферах розвитку суспільства і є одним із 

цільових параметрів оцінки якості публічного управління в цілому. 
Професіоналізм публічного службовця  – це основа його розвитку, 

що впливає на подальшу діяльність, водночас професіоналізм скла- 

дається зі знань, вмінь, навичок, надбань у даній галузі, професійного 

досвіду та слугує інструментом якісного та ефективного виконання 

своїх посадових обов’язків та завдань, які становить перед службовцем 

керівництво та держава. Це поєднання аспектів особистісного і 
професіонального розвитку, межа між якими є досить умовною, 
зважаючи на те, що особистісний аспект простежується у процесі 
розвитку особистості у професії, а діяльнісний по суті є процесом та 

результатом професійної діяльності. 
Доступ до посад в органах публічної влади регламентований 

законами України та підзаконними актами. Зважаючи на зацікавленість 

суспільства у результатах реалізації реформи децентралізації влади в 

Україні, слід звернути особливу увагу на розвиток професіоналізму 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, які отримали більше 
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повноважень, виконують нові функції та забезпечують реалізацію 

державної політики на місцевому рівні. 
Особливостями розвитку сучасної системи професійного навчання 

публічних службовців є зміна пріоритетів у процесі відбору кадрів, 
орієнтація навчального процесу на потреби органів публічної влади, 
впровадження інноваційних форм отримання знань. Професійне 

навчання, його види та форми посідають центральне місце у службовій 

кар’єрі публічних службовців, особливо під час гострих соціально-

політичних процесів української держави. А  створення умов для 

розвитку професіоналізму публічних службовців у сучасних умовах 

вважається базисом для модернізації системи публічного управління в 

Україні, а також об’єктивним показником результативності здійснених 

реформ у нашій державі, що обумовлює подальше дослідження 

зазначеного питання. 
 

АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню сутності поняття 

професіоналізму публічних службовців та розкриттю значення якісного 

кадрового забезпечення публічної служби для успішної реалізації 
реформ з децентралізації влади, підвищення сервісності держави та 

покращення її соціально-економічного розвитку. Розглянуто основні 
підходи до понять «професіоналізм публічного службовця», доведено 

доречність розгляду цього поняття з урахуванням діяльнісного та 

особистісного аспекту, охарактеризовано ознаки, риси та критерії 
професіоналізму. Розкрито особливості процесу кадрового забезпе- 

чення органів публічної влади. Акцентовано увагу на необхідності 
створення умов для формування професіоналізму представників 

органів місцевого самоврядування. Присвячено увагу особливостям 

організації та проведення професійного навчання персоналу публічної 
служби. Автором проаналізовано чинники, що негативно впливають на 

розвиток професіоналізму публічних службовців та запропоновано 

умови покращення якості їх професійного навчання. 
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SECTION 8. 

DEMOCRATIC GOVERNANCE: LOCAL DEVELOPMENT 

 

Nikolina I. I. 

 

INTRODUCTION 

The progressive development of social life involves the regulation of 

social relations. The fundamental principles of building modern democratic 

states are the rule of law, democracy and good governance, which have been 

established in the same chronological order. 

The primary basis of the paradigm of modern public administration and 

management is human-centrism as a principle and priority of the governing 

activity of public authorities. 

The category of humanism is multidimensional and multifunctional.  

N. Yershova notes that it is the goal, the way, the condition and the result of 

the world of human existence at the same time. The researcher emphasizes 

that the humanistic approach in the field of public administration ensures the 

implementing into the practice of governance the idea of humanization of 

the entire social system, all spheres of relations and interactions of 

participants in the political process1. 

O. Krasivsky and P. Petrovsky, in their turn, state that the necessary task 

of the subjects of substantiation and implementation of reforms in the public 

administration sphere is to observe paradigmatic unity in the activities of all 

participants in democratic governance2. 

The modern concept of public administration at the local level is 

characterized by a dualistic combination of strategic and managerial, and 

service nature of the implementation of public authority on the ground. The 

guideline for solving issues of local importance is the humanization of 

subordinate hierarchical relations to enable the local community to 

institutionalize the local economy and solve local problems independently, 

in effective forms and for the needs of the individualized representatives. 

Ukraine is currently on the way to applying the principles of democratic 

governance in the field of public administration and management, and in 

 
1 Єршова Н. Г. Категоріально-понятійна основа гуманістичного підходу у сфері 

публічного управління. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2021. 

№ 1(71). С. 13. 
2 Красівський О.Я., Петровський П. М. Теоретико-методологічне обґрунтування 

реформ у публічно-управлінській сфері. Актуальні проблеми державного управ- 

ління. 2021. № 1(59). С. 22. 
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developing and implementing its own model of decentralization. Based on 

the study and analysis of global models of the process of reforming local 

self-government and taking into account the historical experience of the 

territorial organization of power in Ukraine, it is possible to achieve the 

provision of quality and affordable public services. 

The development of democratic governance at the local level through 

local policy-making in the context of decentralization and subsidiarity is 

important both for the development of nationwide democracy and for the 

improvement of political and managerial processes. 

Modern change of paradigmatic attitudes in the system of public 

administration is connected with the formation of “governance”, which is 

characterized in contrast to management by the following features: 

–   expanded number of subjects due to citizens as active participants and 

informal, public and business structures as full-fledged agents; 

–   transparency as a key function of public governance; 

–   multilevel management, availability of self-managed networks; 

–   production of common interests; 

–   morality, beliefs, national identity are a construct in the logic of 

interaction3. 

In the multivariate conceptualization of democratic governance, several 

key approaches can be identified: democratic governance as proper (good) 

governance; democratic governance as multilevel governance; democratic 

governance as digital governance. 

Previous research. A  large number of works by foreign and domestic 

authors are devoted to the problems of theoretical and methodological 

substantiation of the process of reforming the public administration sphere 

on the basis of democratic governance, as this subject of research is 

multifaceted and complex. 

Theoretical provisions of the concept of democratic governance in public 

administration discourse were studied by the following scholars: A. Andro- 

niceanu4, 5, O. Amosov and N.Gavkalova6, V. Berezhny7, A. Guk8,  

 
3 Делія О. В. Governance як концептуальний підхід до розуміння публічного 

управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 7. URL: 

http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=869. 
4 Androniceanu А. Good Democratic Governance Based on a New Model. Revista 

“Administratie si Management Public” (RAMP). 2015. № 24. Pp. 44–55. 
5 Androniceanu А. Transparency in public administration as a challenge for a good 

democratic governance. Revista “Administratie si Management Public” (RAMP). 2021. 

№ 36. РP. 149–164. 
6 Амосов О. Ю, Гавкалова Н. Л. Моделі публічного адміністрування (архетипова 

парадигма). Публічне управління: теорія та практика. 2013. Спец. вип. С. 6–13. 
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K. Kozlov9, N. Krieger10, H. Kukhareva11, S. Mavee12, M. Minenko13,  

A. Semenchenko and V. Dreshpak14, V. Oksin15, H. Tereshkevich16,  

O. Tkalya17, Yu. Sharov and I. Chikarenko I.18 [40], H, Shaulska19 and others. 

Research on the implementation of democratic governance at the local 

level does not lose its relevance, as it reveals the issues of self-government 

and local democracy, citizen participation in solving local issues, and models 

the improvement of public administration. 

 

1. Theoretical and legal bases of developing democratic governance  

at the local level 

The concept of “good governance” (Good Governance)  – is a 

determinant of democratic governance. In this context, democratic 

 
7 Бережний В. О. Сучасні концепції публічного управління. Актуальні проблеми 

державного управління. 2013. № 2. С. 31–38. 
8 Бенчмаркінг доброго врядування : практичний посібник / за заг. ред. A. Гука. 

Київ: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2018. 60 с. 
9 Козлов К. І. Політична модернізація: імплементація принципів Good 

governance. Теорія та практика публічного управління. 2010. Вип. 4. С. 135–140. 
10 Krieger N. Enough: COVID-19, Structural Racism, Police Brutality, Plutocracy, 

Climate Change  – and Time for Health Justice, Democratic Governance, and an 

Equitable, Sustainable Future. American Journal of Public Health (AJPH). 110(11),  

pp. 1620–1623. 
11 Кухарева Г. П. Належне урядування як шлях до становлення дієвої системи 

публічного управління в Україні. Теорія та практика публічного управління. 2015. 

Вип. 3. С. 76–83. 
12 Mavee S. Variables Influencing the Relationship between Civil Society 

Participation and Democratic Governance. Administratio Publica. 2021. Vol. 29. No 4. 

PP. 136–158. 
13 Міненко М. А. Трансформація системи державного управління в сучасні 

моделі регулювання суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 
2013. № 6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581. 

14 Електронне урядування та електронна демократія : навч. посіб. : у 15 ч. / за 

заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Київ, 2017. 
15 Оксінь В. Ю. Сучасна парадигма публічного адміністрування: логіко-змістове 

розуміння. Право та державне управління. 2018. № 4 (33). С. 244–248. 
16 Терешкевич Г. Удосконалення доброго врядування на цінностях і засадах 

біоетики в контексті публічного управління. Збірник наукових праць НАДУ. 2019. 

Вип. 1. С. 99–105. 
17 Ткаля О. В  Розуміння належного врядування за сучасних умов. Вчені записки 

ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 31 (70). № 2.  

С. 125–130. 
18 Шаров Ю, Чикаренко І. Європейські стандарти публічного управління: 

проекція на муніципальний рівень. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/ 

2010_01(4)/10syppmr.pdf. 
19 Шаульська Г  М. Сучасні західні управлінські моделі. Наукові записки 

Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 3. С. 111–116. 
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governance is a complex mechanism of democratic activity of institutions 

and organizations, which together provide state administrative self-

organization of society. The concept of good democratic governance allows 

us to perceive democratic governance as a process aimed at interaction 

between public authorities and civil society not vertically but horizontally 

without hierarchy. 

The concept of “good governance” has led to the formation of value, 

political and institutional components of public relations through the 

interaction of state, civil society and business. The principles of good 

governance have formed a universal doctrine of guidelines for the progress 

of the European community and Ukraine, which shares European values. 

The implementation of good governance is a determinant of sustainable 

development of territorial communities in Ukraine, the development of local 

democracy. 

The preamble to the “European Charter of Local Self-Government” 

states that it is local self-government that lays the foundations of a 

democratic regime and most fully allows to exercise the right of citizens to 

participate in the management of public affairs20. 

O. Burin emphasizes that local democracy is necessary for the effective 

functioning of democracy at the national level21. 

K. Burya notes that the key feature of local democracy in terms of public 

administration is self-government and autonomy, which are established in 

regulations, from a politological perspective  – it is a criterion for the ability 

of a community to make decisions and solve their own problems22. 

In the structure of developing democratic governance at the local level 

we identify three components: ideological, organizational (institutional) and 

activity. 

The analysis of modern features of the formation of worldview 

subsystem of local democracy culture, assessment of its development level 

by value and knowledge criteria in modern Ukraine, allowed M. Tsumarev 

to affirm the unsatisfactory state of qualitative characteristics of knowledge, 

ideas, competencies on various aspects of community life, its interests, self-

organization, meeting the needs of the community by directly expressing the 

will of community members, making political decisions at the community 

 
20 Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/994_036#Text. 
21 Бурін О. М. Проблеми впровадження концепції локальної демократії в 

Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 9. URL: http:// 

www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=752. 
22 Буря К. М. Локальна демократія в сучасній Україні: передумови побудови 

національної моделі. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 131. С. 367–371. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_131_98. 
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level, effective use of institutions and mechanisms of local democracy. 

Although local authorities have strong beliefs about the importance of 

citizen participation in local policy-making, the majority of the population is 

not ready to take an active part in their implementation. On the other hand, a 

significant number of citizens willing to participate for a reward are evidence 

of prevalent conformist and paternalistic attitudes in society23. 

The organizational or institutional component of developing democratic 

governance at the local level is represented by normative and legal, as well 

as organizational and functional mechanisms of local democracy, in 

particular, bodies of self-organization of the population, mass media, public 

organizations, associations of owners of residential and non-residential 

premises. The ratification of the European Charter of Local Self-

Government has become one of the normative factors in the development of 

the institutional component of building local democratic governance, 

together with normative activity of the Verkhovna Rada of Ukraine and 

higher executive bodies. It resulted in the consolidation of local democracy 

mechanisms in the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, and resolutions 

of the Cabinet of Ministers; among the factors there is also normative 

activity of local self-government bodies, the result of which is the adoption 

of bylaws regulating the peculiarities of the application of local democracy 

mechanisms at the local level. These include the statutes of territorial 

communities, regulations on local initiative, regulations on the public 

budget, concepts of digital participation at the local level, and so on. 

Local democracy in sustainable western societies is not a process of 

adherence to formal procedures and electoral choice, because, according to 

K.Burya, it is manifested in the inter-election period, and concerns the 

impact of institutionalized public opinion on the activity of local 

government24. 

The activity component of developing democratic governance at the local 

level includes political behaviour, participation in the activities of self-

organization of the population, and the direct implementation of local 

democracy mechanisms. 

The analysis of practices of application of democratic governance 

mechanisms at the local level by members of territorial communities is 

intensified by digitalization processes. It allowed to identify their main 

 
23 Цумарєв М. І. Роль інститутів громадянського суспільства у формуванні 

культури локальної демократії громадянського типу. Регіональні студії. Науковий 

журнал / гол. ред. М. М. Полінчак. Ужгород : «Видавничий дім «Гельветика», 2018. 

№ 12 (№ 8). С. 72–77. 
24 Буря К. М. Локальна демократія в сучасній Україні: передумови побудови 

національної моделі. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 131. 369 с. 
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forms: local electronic petitions, public budget, general meetings of citizens 

at the place of residence, local initiatives, public hearings, public 

consultations, public reviews. 

All of them are at present regulated by current legislation at the national 

level or by local regulations. 

General meetings of citizens are an important form of direct participation 

in solving issues of local importance. Promoting and taking into account the 

results of this initiative by local governments in their activities contributes to 

solving local problems and produces further development of civic culture at 

the local level. In addition, general meetings are a necessary part of the 

process of creating neighborhood associations. General meetings of citizens 

at the place of residence in the territorial community are regulated by the 

Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine”, the Resolution of 

the Verkhovna Rada of Ukraine “On Approval of the Regulations on 

General Meetings of Citizens at the Place of Residence in Ukraine”, the 

statute of the territorial community. 

M. Tsumarev considers the mechanism of local meetings to be a 

potentially effective tool for forming a culture of local democracy25. 

Public hearings are a mechanism for developing democratic governance 

at the local level, due to which members of local communities can hold 

meetings with deputies of local councils and local government officials. 

During the meetings community members can hear deputies and officials, 

raise issues of local importance which are within the jurisdiction of local 

self-government, and make proposals for their solution. 

Public hearings can be used to legitimize decisions that are not always in 

the interests of the community. The initiation of such hearings by local 

government official and deputies of local councils, as well as extensive 

coverage of their results in local mass media creates in minds of the 

community the illusion of a democratic process and broad community 

involvement in local issues. 

Quite high rates of participation in the mechanism implementation 

according to all-Ukrainian studies indicate the prevalence of this mechanism 

and wide publicity of the results of its application, while its importance as a 

tool for community influence on local issues remains relatively low. 

The essence of local initiative as a mechanism for developing local 

democratic governance is to exercise the right of the territorial community 

members to initiate the consideration in the council of any issue (as a local 

 
25 Цумарєв М. І. Роль інститутів громадянського суспільства у формуванні 

культури локальної демократії громадянського типу. Регіональні студії. Науковий 

журнал / uол. ред. М. М. Полінчак. Ужгород : «Видавничий дім «Гельветика», 2018. 

№ 12 (№ 8). С. 74. 
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initiative) which is under the jurisdiction of local self-government and 

regulated by the Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine”. 

The subjects of the local initiative may also be public organizations, 

bodies of self-organization of the population, and an initiative group, if such 

a possibility is regulated at the local level. However, the implementation of 

this mechanism is complicated or practically impossible in some 

communities, in particular due to: the requirement to create an initiative 

group, and inflated quantitative demands for its composition; too many 

community members who have to support the initiative; additional 

procedures (regulated by local councils) required for the implementation of 

the initiative, etc. 

The peculiarities of public consultations as a mechanism for developing 

local democratic governance are as follows: involving citizens in the 

management of state affairs; providing them with free access to information 

concerning the activities of executive bodies; ensuring publicity, openness 

and transparency of these bodies regulated by the Resolution of the Cabinet 

of Ministers of Ukraine № 996 “On Ensuring Public Participation in the 

Formation and Implementation of State Policy”. Local governments are 

recommended to comply with this resolution. 

Consultations of local governments with the territorial community 

members significantly increase the level of public confidence in the 

council’s work as well as the quality and legitimacy of the decisions made. 

Local e-petitions are a relatively new but already widespread tool for 

developing local democratic governance. It should be noted that the 

procedure of using electronic petitions is one of the simplest and most 

accessible forms of civic participation, which requires minimal effort from 

participants and at the same time allows to convey their demands and 

positions directly to those in charge of making the necessary decisions. We 

would like to emphasize that local e-petitions reflect the real needs of the 

community, so this mechanism can be considered one of the most productive 

in terms of developing democratic governance at the local level. 

According to M. Tsumarev, one of the most productive mechanisms for 

building local democracy is self-organization of the population. Unlike other 

mechanisms, the implementation of which is aimed at resolving a certain 

issue of local importance and is one-time, the activity of the self-

organization body is a process of permanent representation of the com- 

munity’s interests, within the territory of its activity26. 

 
26 Цумарєв М. І. Роль інститутів громадянського суспільства у формуванні 

культури локальної демократії громадянського типу. Регіональні студії. Науковий 

журнал / Гол. ред. М. М. Полінчак. Ужгород : «Видавничий дім «Гельветика», 2018. 

№ 12 (№ 8). С. 74–75. 
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Bodies of self-organization of the population are representative bodies 

created by residents who legally reside in the village, town, city or parts 

thereof, for addressing the tasks provided by the Law “On Bodies of Self-

Organization of the Population”. This representation is a manifestation of 

community participation in local affairs, which can be carried out, in 

particular, in the following forms: appeals to bodies and officials of state 

authorities and local governments; representation of community interests in 

judicial and law enforcement agencies; use of own and provided by local 

governments material and financial resources for independent solution of 

issues of local importance, etc. 

The creation of bodies of self-organization of the population gives the 

community an opportunity to use a set of legally established mechanisms, 

more important than other mechanisms of local democracy, to participate in 

addressing issues of local importance. 

It should be noted that the quantitative manifestations of applying 

mechanisms for developing local democratic governance are uneven. In 

some communities, there is an active use of certain mechanisms in contrast 

to the other ones, which may be due to the low level of worldview 

component, lack of successful practice of applying the analyzed tools, and 

obstacles to their implementation by local governments. 

The realities show that digital development in the world is an effective 

tool for fundamental change in public authority. Modern digital technologies 

and digital communications are increasingly used in management and 

interaction between the state, regions and communities, local public 

authorities and residents. 

Transformational changes of modern Ukraine are conditioned by global 

digitalization that reflects the causal connection between the Fourth 

Industrial Revolution (“Industry 4.0”) and the development of society 

(“digital society”). The scale and pace of digital transformations have 

become the main characteristics of economic development27. 

Digitalization is aimed at providing every citizen with equal access to 

services, information and knowledge on the basis of digital technologies. 

The introduction of digital technologies has a positive impact on the 

effectiveness and efficiency, quality and cost of public, community and 

personal activities. Digital technologies open new opportunities for socio-

political inclusion of citizens. These technologies are increasingly used in 

management and interaction between the state, regions and communities, as 

 
27 Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпо- 

рядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https:// 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1 %80#n13. 
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well as in communication between public authorities and residents. 

Openness, transparency, government accountability and citizen participation 

in policy making and implementation are the basis for good governance, and 

digital technologies ensure the accessibility and simplicity of these 

processes28. 

Digital governance is not only an opportunity to bring authority closer to 

citizens by making it transparent, open and accessible, to establish high-

quality interaction between the state and society, but also to provide 

effective public services and solve complex problems by means of modern 

digital tools, which has been repeatedly proven by international practice. 

The relevance of the research is determined by the modern era of mass 

communications and digital technologies which has for ever changed the 

vector of civilizational development of mankind, its scientific and techno- 

logical progress, culture of communicative interaction. Today, political and 

sectoral discourses are specified by digital communications: from the simple 

statement of fact by tools of digital technologies to digital globalization in 

communicative interaction29. 

Digital technologies and numerous media communications they produce 

have formed a new generation of mass information  – digital commu- 

nications. Digital communications not only perform informational and 

communicative functions, but also have led to the emergence of new 

practices, spheres of activity, professions and cultural phenomena. 

Therefore, the development and implementation of digital communications 

to ensure effective interaction of all segments and structures of society, 

including public ones, is an urgent task of sustainable socio-economic 

growth. 

Digital communication is a determinant of digital democracy. Under 

these conditions, at the level of territorial communities, it is advisable to 

expand the possibilities of various forms of digital communication with the 

public through the use of websites and social networks. Their purpose is not 

only to inform, but also to hold consultations on topical public issues. Digital 

communication technologies help public authorities obtain up-to-date 

information on issues voiced/published by citizens; respond proactively to 

problems that arise in communities; analyze information about the appeals 

according to various criteria and parameters; conduct public opinion polls 

 
28 Nikolina I.І., Hulivata І.О., Husak L.Р., Radzihovska L.М., Nikolina I.І. 

Assessment of digitalization of public management and administration at the level of 

territorial communities. Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, 

№ 5, Р. 150. 
29 Nikolina I.I., Ocheretianyi V.V. The communication dimension of activities of 

public institutions in the digital environment. East European Scientific Journal 

(Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe). 2021. № 3(67), Part 3. Р. 22. 
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and post announcements for citizens; exercise control over the employees 

responsible for the registration and consideration of citizens’ appeals. As a 

result, the formation of modern digital governance with an emphasis on 

customer orientation is accelerating. 

Today in Ukraine, digital transformation contributes to greater 

involvement of citizens in socio-political participation, confident steps are 

being taken to establish a system where two-way digital communication is 

provided. Digital transformation at the local level is seen not only in terms of 

technical but also institutional support. 

The decentralization model of governance is considered as a relative 

indicator of democratic character of governance. In public administration 

discourse, decentralization means the process of transferring some power, 

resources and responsibilities from public authorities to local governments in 

accordance with the principle of subsidiarity, according to which decisions 

on local issues are made at a level that can perform tasks, solve problems or 

provide services most efficiently. 

Decentralization of services consists in bringing services as close as 

possible to direct consumers on the ground, which leads to their 

improvement and, as a consequence, to ensuring the socio-economic growth 

of territories. Of particular interest are management and social services, at 

the same time the latter ones improve their quality under the decentralization 

model of democratic governance, are able to clearly predict the priority areas 

of provision, to plan demand for them. 

Thus, the processes of decentralization of power and digital 

transformation accelerate the development of democratic governance at the 

local level, contribute to the gradual growth of trust among the population of 

Ukraine to them and their more effective use. 

The introduction of good governance in Ukraine at the local level is a 

reflection of the positive European experience in terms of modernizing the 

model of public administration and management. 

K. Kozlov notes that political modernization takes place in inseparable 

unity with the evolution of management concepts: in different periods 

political modernization was based on the principles of the concept of public 

policy, which was considered the most progressive one30. 

It should be noted that public administration today can be represented, on 

the one hand, as a process of interaction between authorities and society, 

which results in decisions that are important for the state (region, 

community). On the other hand it is an open public sphere of social interests 

in which all public institutions, citizens can be not only in the role of 

 
30 Козлов К. І. Політична модернізація: імплементація принципів Good 

governance. Теорія та практика публічного управління. 2010. Вип. 4. С. 136. 
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management objects, but also to act as subjects, autonomous units in 

relations with bodies of authority and administration. Therefore, we agree 

with V.Berezhny that modern public administration is management of 

society together with society31. 

It is appropriate to consider democratic governance through different 

concepts. The most common concepts of governance in the public sector, 

which in the process of society development gradually replaced each other, 

are: the classical model of governance (Old Public Management); New 

Public Management; Good Governance. 

The father of the classical (bureaucratic) model of management  

(Old Public Management) was Max Weber. This model can be characterized 

by procedural activities of government officials, is often burdened with 

excessive bureaucratic methods and fixed hierarchies of authority, and is 

effective in standard administrative processes. 

With the evolution of the management paradigm, a new approach has 

emerged – New Public Management. The principles of private economy are 

integrated into the basis of the new public management, which allowed to 

increase the efficiency and effectiveness of public policy development32. The 

concept was notable for applying managerial and customer-oriented business 

rules in the authorities’ activities. The main steps in the implementation of this 

system were: removal of individual administrative subdivisions outside the uni- 

fied structure or their autonomization; privatization and elimination of excessive 

regulation; introduction of elements of competition in administrative activities33. 

Good Governance as a paradigm was first recommended in the 1980s by 

the World Bank, the International Monetary Fund, the United Nations 

Development Program and the Organization for Economic Co-operation and 

Development as a tool to ensure that countries could achieve development 

goals in the context of globalization, rapid changes in context, crisis 

manifestations of natural man-caused and political character, further redu- 

cing the resource base, increasing citizens’ needs for high quality services 

and the need to ensure the standards of the rule of law and pluralistic 

democracy, which were becoming integral features of modern era34. 

 
31 Бережний В. О. Сучасні концепції публічного управління. Актуальні проблеми 

державного управління. 2013. № 2. С. 37. 
32 Кухарева Г. П. Належне урядування як шлях до становлення дієвої системи 

публічного управління в Україні. Теорія та практика публічного управління. 2015. 

Вип. 3. С. 78. 
33 Амосов О. Ю, Гавкалова Н. Л. Моделі публічного адміністрування (архети- 

пова парадигма). Публічне управління: теорія та практика. 2013 Спец.вип. С. 9. 
34 Терешкевич Г. Удосконалення доброго врядування на цінностях і засадах 

біоетики в контексті публічного управління. Збірник наукових праць НАДУ. 2019. 

Вип. 1. С. 101. 
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For a meaningful understanding of this concept, it should be noted that 

“governance” is a broader category than “management”. According to the 

generalization made by M. Minenko, “governance” is, on the one hand, the 

process when the government (authorities) performs their functions to regulate 

social processes, implement public policy, allocate resources, etc. On the other 

hand, it is social or systemic governance which means management activity as 

public coordination that enables and facilitates collective actions through 

collective decisions, no longer in the vertical but in the horizontal dimension35. 

Good governance appeared at the request of time, developed from the 

principles of the formation of the EU and the practice of its functioning. This 

paradigm differs both from classical administration, in which the only source of 

political decisions is political leadership, and from the new public management 

with its vector towards profit maximization. Good governance can more 

effectively meet public needs and make socially significant decisions. 

The concept of Good Governance was detailed in UN policy documents 

in the late XX century and introduced in the EU at the beginning of the  

XXI century. It is focused on the implementation of democratic, legal, 

transparent and accountable, responsible and effective management of state 

and public affairs at both the national and local levels. 

Therefore, O. Tkalya notes that Good Governance is also a concept of 

multilevel governance, which was approved in 2008 by the Committee of 

Ministers of the Council of Europe36. 

H. Shaulska summarizes the features that describe the democratic content 

of the concept of “governance”: “democratic”, “new”, “perfect”, “good”, 

“proper”, “ethical and transparent”, “effective”, “network” governance. 

Hence, Good Governance is governance that meets the requirements of a 

democratic, open and just society and regulates relations between official 

institutions (government) and non-governmental circles (business, public)37. 

“Governance” and “public participation” are evolving concepts that 

developed and changed over decades, along with government administration. 

These terms therefore come with considerable prior theoretical and/or 

ideological baggage38. 

 
35 Міненко М. А. Трансформація системи державного управління в сучасні 

моделі регулювання суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 

2013. № 6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581. 
36 Ткаля О. В  Розуміння належного врядування за сучасних умов. Вчені записки 

ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 31 (70) № 2. С. 129. 
37 Шаульська Г  М. Сучасні західні управлінські моделі. Наукові записки 

Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 3 С. 114 
38 Mavee S. Variables Influencing the Relationship between Civil Society 

Participation and Democratic Governance. Administratio Publica. 2021. Vol. 29. No 4. 

P. 154. 
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Good governance is a kind of modernization of the concept of new 

public management, which gave impetus to the development of productive 

relationships in the sectors of interaction (G2G, G2B, G2C, G2E), where 

society is not only a consumer of public services but also a participant in all 

governance processes. 

The main principles of “Goоd Governance” in the UN Program are the 

following: participation in public administration decisions; consensus in 

decision making; feedback; efficiency in conducting public policy; 

responsibility of all participants in the process; transparency; equality; rule 

of law; strategic vision39. 

The Sustainable Development Goals, which entered into force in January 

2016 and will underpin UNDP policy and funding for the next 15 years, 

outline the main areas of democratic governance that should be applied at all 

levels of implementation, including human rights, transparency and 

integrity, parliamentary reform, civil society and youth work, health care 

reform and support for public procurement, digital transformation40. 

Today, in addition to the principles mentioned above, some scholars 

highlight the following principles of “good governance”: 

−   the sensitivity principle  – institutions and processes should serve 

stakeholders in a reasonable time period within compliance and capacity; 

−   the principle of equality and inclusiveness  – involvement of all 

groups of society, including the most vulnerable ones, in the state policy 

implementation; 

−   the principle of compliance (coherence), consistency  – policies and 

all measures should be consistent with each other and well understood; 

−   the predictability principle  – the activities of public administration 

bodies include planning, the ability of the population to participate in the 

formation of tasks for local government bodies; 

−   the principle of intolerance to corruption; 

−   the principle of sound financial management, etc.41. 

According to V. Halunko, the principle of good governance is so 

important for public administration because it sets standards and encourages 

public servants to ensure the public interest42. 

 
39 Strategy on innovation and good governance at local level. URL: https:// 

search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d47c5. 
40 Демократичне врядування. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/ 

home/democratic-governance.html. 
41 Ткаля О. В  Розуміння належного врядування за сучасних умов. Вчені записки 

ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. Т. 31(70) № 2. С. 128. 
42 Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько та ін. 

2-е вид. Херсон : Олді-Плюс, 2019. С. 39. 
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Reforming of the public administration system in Ukraine is carried out with 
due regard for the European standards of good administration developed by the 
SIGMA Programme. The SIGMA Programme (Support for Improvement in 
Governance and Management) is one of the most prestigious thinktanks in the 
European Union, launched in 1992 at the initiative of the Organization for 
Economic Co-operation and Development and the European Union. 

In 2018, at the initiative of the Cabinet of Ministers, a baseline assessment of 
the public administration system of Ukraine was conducted using SIGMA 
principles. For Ukraine, SIGMA experts used the criteria applicable to EU 
candidate and potential candidate countries: 9 key requirements for the quality of 
public administration. Our generalizations of trends in the application of good 
governance in Ukraine according to these 9 indicators are shown in Fig. 1. 

The Government Portal notes that the mechanism of regular assessment 
of the public administration system allows setting goals for the country and 
regular analysis of progress in the application of the principles, covering six 
key areas that describe the principles of good governance43. In Ukraine, the 
Strategy for Public Administration Reform for 2022–2025 has been 
developed for the gradual and balanced implementation of good governance, 

The Strategy, approved by the order of the Cabinet of Ministers of  
July 21, 2021 № 831-p states that good governance is one of the main 
factors of the competitiveness of the state, its economic development and a 
prerequisite for European integration. 

The legislation of Ukraine demonstrates norms that are consistent with 
the principles of good governance44, 45. 

At the local level, in the rule-making of local governments we can also 
see trends towards entrenching the principles of democratic governance46. 

Participative democratic governance requires that the participation of 
citizens should be inclusive and fair. The people must be free from 
discrimination regarding ethnicity, socio-economic status, gender, or any 
other characteristic47. 

 

 
43 Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/prezentovano-kompleks 

nu-ocinku-sistemi-derzhupravlinnya-ukrayini-ta-yiyi-vidpovidnosti-principam-derzhanogo- 

upravlinnya-yes. 
44 Навчальний дистанційний курс «Належне врядування». URL: https://e-

learning.in.ua/ storage/111/Програма-курсу.pdf. 
45 Стратегія реформування державного управління України на 2022–2025 роки : 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831-р. URL: https:// 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-р?find=1&text=належне+врядування#w1_1. 
46 Стратегія розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року. 

URL: https://www.vmr.gov.ua/Branches/ContentLibrary/792eccf1-4802-4756-ae13-b228 

0969f6cf/321/Рішення%20194.pdf 
47 Mavee S. Variables Influencing the Relationship between Civil Society Partici- 

pation and Democratic Governance. Administratio Publica. 2021. Vol. 29. No 4. P. 147. 
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Fig. 1. Trends in applying democratic governance in Ukraine 
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Democratic governance is a set of nationally established principles, 

standards and practices that promote effective public administration and 

management, democracy and sustainable development through a regulated 

procedure of partnership between local authorities and the private sector on 

the basis of equality, mutual responsibility for decisions made and results of 

their implementation. 

The formation of democratic governance at the local level consists in the 

importance of creating a system of governance that would promote and 

support the human potential of the community. That is, the essence of 

democratic potential comes down to the promotion of developing legal, 

social, initiative culture of the public.Thus, having considered the main 

theoretical and legal aspects of applying democratic governance in public 

administration and management, we can identify this concept as a promising 

area of administration for carrying out effective public activities. This 

requires adherence to the principles of good governance and building a 

strong and balanced “human-society-state” relationship on the basis of 

multilevel governance. 

 

2.   A Comparative analysis of democratic governance implementation  

at the local level 

Democratic governance involves total influence and strict control by civil 

society over the activities of the authorities and their officials. In order to 

apply the principles of proper governance at the local level, a corresponding 

concept has been developed  – Good Urban Governance, which was first 

declared at the II HABITAT Conference in June 1996 in Istanbul. 

The concept of good democratic governance at the local level defines the 

framework for the effectiveness and efficiency of local authorities, which 

influences the public policy and decisions concerning public life. The 

HABITAT initiated a discussion on the introduction of the “good urban 

governance” concept involving cities, partners and the international 

community. Good Urban Governance means the integration of direct 

interrelations between citizens, public and private sectors, planning and 

management of common affairs of the city through the cooperation of 

official institutions, informal agreements and social capital of citizens48. 

It should be mentioned that digital transformation can be considered as 

one of the priority directions of establishing and implementing democratic 

 
48 Джинчарадзе Н. Розвиток «доброго врядування» у публічному управлінні та 

місцевому самоврядуванні. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в 

об’єднаних територіальних громадах : збірник матеріалів круглого столу, Київ,  
18 квітня 2018 року / за заг. ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. Київ, ІПК ДСЗУ, 
2018. С. 12. URL: https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/materialy1.pdf. 
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governance at the local level. Since it provides reliable mechanisms of 

achieving openness and transparency  – new forms of communication 

between citizens, business and authorities, unimpeded access to public 

information, promotes citizens’ participation in making and implementing of 

local politics, as well as in providing and receiving quality services. 

To cover this problem in detail, we will analyze the implementation of 

the principles of good democratic governance on the example of individual 

urban territorial communities of Ukraine with an emphasis on Vinnytsia City 

Territorial Community (CTC). 

The evaluation indicators can be selected from the 12 principles of good 

democratic governance at the local level49, (Table 1) according to which we 

managed to collect quantitative and qualitative data. 

Also, using comparative analysis, we will compare the activities of local 

governments of Vinnytsia CTC with other communities: Lviv CTC, which is 

to some extent a reference point for Vinnytsia CTC; Kherson, Zhytomyr and 

Khmelnytsky City Territorial Communities that have commensurate starting 

positions  – Khmelnytsky CTC and Zhytomyr CTC are neighbouring 

communities of the oblast level, Kherson CTC is similar to Vinnytsia CTC 

by population (Table 2). 

 

Table 1 

Interpretation of the principles of good democratic governance  

at the local level 

№ Principle Essence of the principle 

1 2 3 

1. fair elections, 

representation 

and participation  

providing real opportunities for all people to have 

the right to vote in local public activities 

2. feedback so that local executive bodies and local self-

government authorities would meet the legitimate 

expectations and needs of people 

3. effectiveness and 

efficiency 

ensuring the achievement of goals with the most 

optimal use of resources 

4. openness and 

transparency 

ensuring public access to information and 

promoting understanding of how local public 

activities are implemented 

5. rule of law ensuring fairness, impartiality and predictability 

6. ethical behaviour to ensure that public interests take precedence over 

private ones 

 
49 Бенчмаркінг доброго врядування: практичний посібник / за заг. ред. A. Гука. 

Київ: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2018. С. 11. 
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Table 1 (ending) 

7. competence and 

ability 

to ensure that local councilors and public officials 

are able to perform their duties well 

8. innovativeness 

and openness to 

change 

ensuring the benefits from new solutions and best 

practices 

9. sustainable 

development 

and strategic 

orientation  

for considering the interests of future generations  

10. sound financial 

management  

to ensure the prudent and productive use of 

resources of the state and territorial communities 

11. human rights, 

cultural 

diversity and 

social cohesion 

to ensure that all people are protected and respected 

and that no one is discriminated against  

or excluded / ignored 

12. accountability to ensure that local council deputies and public 

officials are held accountable for their activities 

 

Table 2 

Basic data on the analyzed territorial communities50 

№ Community 
Number of 

settlements 

Area, 

km2 

Population, 

people 

1 Vinnytsia CTC 9 256,6 388204 

2 Lviv CTC 20 311,4 780804 

3 Khmelnytsky CTC 25 493,9 293223 

4 Kherson CTC 16 452,6 322557 

5 Zhytomyr CTC 2 93,4 266853 

 

Let’s consider the principle of participation, which should be analyzed 

today in relation to digital communications. The following main levels of 

public participation are known: 

−   informing  – providing citizens with free access to information; 

−   consulting  – the level at which citizens can hear and be heard; 

−   joint action  – citizens negotiate and seek consensus with local 

authorities; 

−   delegation of authority  – the level at which citizens receive authority 

and make full use of the decision-making mechanism. 

 
 50 Територіальні громади: перелік та основні дані. URL: https:// 

decentralization.gov.ua/newgromada.  
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The official website of Vinnytsia City Council51 presents tools for 

informing the population, contains a Development Strategy, you can take a 

direct part in certain processes of self-government. Among e-services are the 

following: petitions and appeals of citizens; registration for kindergarten; 

payment for utilities, etc. The community budget and all decisions on it were 

also presented to the public, and the opportunity to participate in the 

formation of the public budget was presented. Similar information is 

available on the official websites of the Lviv City Council52, Kherson City 

Council53, Khmelnytsky City Council54, Zhytomyr City Council55. 

Vinnytsia City Council with the support of the Swiss-Ukrainian program 

“E-Governance for Accountability and Participation” (EGAP) implemented 

by the Eastern Europe Foundation in partnership with the Ministry of Digital 

Transformation of Ukraine has introduced a new tool for the community  – 

municipal chatbot “SVOYI”56. 

Lviv Territorial Community actively uses similar chatbots on various 

platforms to better interact with the population. Among them: Lviv City 

Helper bot (based on the Facebook Messenger and Telegram platforms), 

“Temperaturka bot” (“Temperature Bot”, based on the Facebook Messenger 

platform), “Lvivskyi Transport” (“Lviv Transport”, Telegram). 

For a detailed analysis of the official websites of city councils of selected 

territorial communities, we will use the Transparency Rating Methodology 

202157. Table 3 summarizes the data obtained as a result of independent 

analysis of various indicators in such areas as: information on the work of 

local government; access and participation; procurement; housing policy; 

budget process; financial and material assistance, grants; social services; 

personnel issues; anti-corruption policy and professional ethics; land use and 

construction policy; utilities; communal property; education; investment and 

economic development. 

The best results in the analysis of the official website of Vinnytsia City 

Council can be traced in the following areas of evaluation: access and 

participation  – 6.00, budget process  – 5.00, financial and material 

assistance, grants  – 4.00, social services  – 3.00, personnel issues  – 2.00, 

land use and construction policy  – 8.00, utilities  – 6.70, education  – 4.00. 

 
51 Офіційний сайт Вінницької міської ради. URL: https://www.vmr.gov.ua/. 
52 Офіційний сайт Львівської міської ради. URL: https://city-adm.lviv.ua/. 
53 Офіційний сайт Херсонської міської ради. URL: https://miskrada.kherson.ua/. 
54 Офіційний сайт Хмельницької міської ради. URL: https://khm.gov.ua/. 
55 Офіційний сайт Житомирської міської ради. URL: https://zt-rada.gov.ua/. 
56 Муніципальний чат-бот «СВОЇ». URL:https://www.vmr.gov.ua/Lists/ChatBot/ 

Default.aspx.  
57 Оновлена методологія рейтингування прозорості. як оцінюватимуться міста у 

2021? URL: https://ti-ukraine.org/research/onovlena-metod2021/. 
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Drawing conclusions from our own evaluation of the website, we can 

identify the main shortcomings in the work of Vinnytsia local authorities in 

such areas as procurement, housing policy, anti-corruption policy, 

investment and economic development. 

Analyzing the results of evaluation of the Lviv City Council website, we 

can see that it occupies a leading position in all areas, except such as budget 

process  – 4.50, personnel issues  – 1.50, land use and construction policy  – 

7.50 and utilities  – 6.00. However, it takes the lead in the overall evaluation 

of the website analysis among the selected cities. The official website of 

Kherson City Council shows the lowest results among the surveyed sites. 

The results in the following areas are satisfactory: access and 

participation  – 5.00, financial and material assistance, grants  – 4.00. 

 

Table 3 

Comparative analysis of official sites of Vinnytsia, Lviv, Kherson, 

Khmelnytsky and Zhytomyr City Councils 

Areas Vinnytsia Lviv Kherson Khmelnytsky Zhytomyr 

Information on the 

work of local 

governments 

6.00 7.50 4.40 5.00 4.40 

Access and 

participation 
6.00 6.00 5.00 4.00 5.30 

Procurement 2.00 3.00 0.25 1.25 1.25 

Housing policy 3.00 4.00 1.00 3.20 1.70 

Budget process 5.00 4.50 3.00 5.00 3.00 

Financial and 

material assistance, 

grants 

4.00 4.00 4.00 2.50 3.50 

Social services 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 

Personnel issues 2.00 1.50 1.00 1.50 1.00 

Anti-corruption 

policy and 

professional ethics 

5.00 7.99 2.50 3.66 4.16 

Land use and 

construction policy 
8.00 7.50 4.00 7.50 6.50 

Utilities 6.70 6.00 2.70 6.00 2.00 

Communal property 5.50 5.66 3.00 3.50 2.50 

Education 4.00 4.00 2.50 3.50 3.50 

Investment and 

economic 

development 

10.00 11.00 5.50 10.00 7.50 

Total 70.2 75.95 39.85 57.61 50.31 
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The analysis of the official website of Khmelnytsky City Council shows 

differences in content and operation. The weakest areas in the evaluation 

were: access and participation  – 4.00, financial and material assistance, 

grants  – 2.50, social services  – 1.00. In addition, there are high results, for 

example, in such areas as investment and economic development, utilities, 

land use and construction policy, and the budget process. 

The website of Zhytomyr City Council is not the worst in terms of 

functionality, but it cannot be considered the leader in evaluation. Rather 

high scores were set in the following areas: investment and economic 

development  – 7.50, land use and construction policy  – 6.50, financial and 

material assistance, grants  – 3.50. 

The results of the study of the functionality of the official websites of 

Vinnytsia, Lviv, Kherson, Khmelnytsky and Zhytomyr City Councils will be 

presented in the form of visualization (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2. Visualization of the results of the analysis of the official websites 

of the studied city councils 

 

The principle of participation is leading in countries with democratic 

governance, since it is the participation of population in the discussion and 

decision-making on important issues of social development and the 

possibility of real influence of population on public policy-making that make 

it possible to ensure consensus. The analysis of the information on the 

studied communities contained on the E-DEM Platform for Electronic 

Democracy58, which provides free, easy and convenient access to the use of 

certain tools of digital participation, is shown in Fig. 3. 

 
58 Платформа електронної демократії ЕDEM. URL: https://e-dem.ua/.  
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It is worth noting that the residents of Vinnytsia CTC use their 

interactive Internet resource “Mapa Zvernen” (“Map of Appeal”»)59 which is 

similar in content to “Vidkryte Misto” (“Open City”) of the E-DEM 

platform and operates according to the principle “Identify the problem. Get 

the result. Influence the future”. 

 

 

Fig. 3. Quantitative dimension of public participation in Vinnytsia, Lviv, 

Kherson, Khmelnytsky and Zhytomyr City Territorial Communities 

according to the E-DEM platform 

 

Let’s conduct a comparative analysis of the data based on the ratings of 

transparency and accountability for 202060, 61 concerning the surveyed 

communities to assess the implementation of the principles of democratic 

governance. 

Based on the research62, it can be stated that Lviv City Territorial 

Community is stronger than Vinnytsia, Kherson, Khmelnytsky and 

Zhytomyr communities (Table 4). 

 

 
59 Геопортал Вінниці. Мапа звернень.URL: https://www.vmr.gov.ua/map.  
60 Рейтинг підзвітності. URL: https://transparentcities.in.ua/accountability-rating.  
61 Ibid. 
62 Рейтинг прозорості. URL: https://transparentcities.in.ua/compare-cities/79,226,396  
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Table 4 

Transparency rating for 2020 

Cities Vinnytsia Lviv Kherson Khmelnytsky Zhytomyr 

Total score 76.60 85.20 49.40 68.00 56.20 

Rating position 4 2 39 14 26 

Dynamics 

compared to the 

previous year 

+1 +4 +10 0 -14 

 

To better understand the transparency of administration in certain areas 

of work of the studied communities there should be considered a detailed 

rating of transparency, the results of which are presented in Table 5. 

 

Table 5 

Detailed rating of transparency in various areas 

Areas Vinnytsia Lviv Kherson Khmelnytsky Zhytomyr 

Information on the 

work of local 

governments 

6.30 7.50 4.40 5.10 4.40 

Access and 

participation 
6.70 7.50 5.40 5.50 5.30 

Procurement 1.30 3.00 0.30 1.30 1.30 

Housing policy 3.20 6.00 1.00 5.20 1.70 

Budget process 6.00 4.00 3.00 5.00 3.00 

Financial and 

material assistance, 

grants 

6.00 6.00 5.50 4.50 4.00 

Social services 1.50 3.00 1.00 1.00 1.00 

Personnel issues 3.00 2.50 1.00 2.50 3.00 

Anti-corruption 

policy and 

professional ethics 

7.00 8.70 5.50 4.80 6.40 

Land use and 

construction policy 
7.50 10.50 4.50 7.00 6.50 

Utilities 8.70 6.50 5.00 8.00 3.00 

Communal property 5.30 6.00 3.70 4.50 2.70 

Education 4.00 3.80 2.50 3.50 3.80 

Investment and 

economic 

development 

10.20 10.30 6.70 10.20 10.20 
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The best indicators of transparency belong to Vinnytsia compared to four 

other cities, in such areas as budget process  – 6.00 points, financial and 

material assistance  – 6.00 points, personnel issues  – 3.00 points, utilities  – 

8.70 points, education  – 4.00. At the same time, the worst indicators of 

community transparency are in the area of procurement (1.30 points) and 

housing policy (3.20 points). 

To analyze the implementation of the principle of accountability, we will 

conduct an appropriate comparative description of the activities of five cities 

on the basis of the rating of accountability of cities in Ukraine (Table 6)63. 

 

Table 6 

Detailed accountability rating 

Areas Vinnytsia Lviv Kherson Khmelnytsky Zhytomyr 

Information on the 

work of local 

governments 

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Access and 

participation 
2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 

Procurement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Housing policy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Budget process 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Financial and material 

assistance, grants 
0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 

Social services 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Personnel issues 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Anti-corruption policy 

and professional 

ethics 

4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 

Land use and 

construction policy 
4.00 11.00 4.00 8.00 6.00 

Utilities 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Communal property 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 

Education 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 

Investment and 

economic 

development 

0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 

 

In order to better illustrate the accountability of the subjects of 

administration of the studied communities in certain areas of work, we 

present a detailed rating of accountability for 2020 in Table 7. 

 
63 Рейтинг підзвітності. URL: https://transparentcities.in.ua/accountability-rating.  
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Based on the analysis of the accountability rating, we can note the 

difference between the total scores of Vinnytsia CTC and Lviv CTC  – 9 

points, which encourages to improve the level of accountability in Vinnytsia 

community. 

 

Table 7 

Accountability rating 

Cities Vinnytsia Lviv Kherson Khmelnytsky Zhytomyr 

Total score 16.00 22.00 10.00 15.00 11.00 

Rating position 11 2 29 13 26 

Dynamics 

compared to the 

previous year 

+11 +2 +29 +13 0 

 

The most successful areas in the assessment of accountability for 

Vinnytsia were the following: information on the work of local self-

government  – 1.00, access and participation  – 2.00, budget process  – 2.00, 

anti-corruption policy and professional ethics  – 4.00, utilities  – 2.00. 

Meanwhile, Lviv has better results in the area of land use and construction 

policy  – 11.00, compared to Vinnytsia  – 4.00, Kherson  – 4.00 and 

Khmelnytsky  – 8.00. Kherson CTC shows unsatisfactory results  – the total 

score is only 10.00. 

According to the Sixth All-Ukrainian Municipal Survey64, which 

provides a comprehensive analysis of citizens’ attitudes towards local 

governments and the provision of public services, it is possible to assess the 

level of implementation of certain principles of proper governance in 

different cities of Ukraine. 

Let us consider the comparative characteristics of the selected cities 

according to the assessment of the services quality, the assessment of the 

level of opportunities in the city, as well as according to the attitude of local 

authorities to the residents and the experience of cooperation with local 

authorities, presented in the form of a histogram in Fig. 4. 

Summing up the results of the assessment (according to a 5-point scale), 

the position of Vinnytsia CTC among the studied objects is the highest, 

followed by Khmelnytsky and Lviv city territorial communities, and the last 

position is held by Kherson and Zhytomyr. 

 

 
64 Шосте всеукраїнське муніципальне опитування. URL: https://ratinggroup.ua/ 

research/regions/shestoy_vseukrainskiy_municipalnyy_opros.html. 
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Fig. 4. Visualization of the results of the assessment  

of the citizens’ attitude to the local self-government of the selected 

communities based on the study65 

 

The city of Vinnytsia has had successful experience of self-governance, 

it has been holding the first place among the most comfortable cities of 

Ukraine for six years in a row, occupies a leading position in a number of 

ratings that assess the transparency and quality of municipal government. 

The use of digital technologies in the city will continue to improve the 

quality and transparency of management decisions, ensure a high level of 

coordination of all municipal services, responsiveness of services charged 

with public safety and daily life of the community, convenience and 

accessibility of services, constant dialogue with the residents and citizen 

participation in decision-making. 

Vinnytsia is gradually moving to the full implementation of the Smart 

City concept  – the introduction of digital, innovative, intelligent 

technologies, models, strategies, products and services in various activity 

areas of the community. 

Another principle of proper local self-government that should be 

addressed in Vinnytsia Territorial Community is sustainable development 

and strategic orientation. The Strategy for the Development of Vinnytsia 

City Territorial Community until 2030  – Strategies 3.066 was approved on 

the official website of Vinnytsia City Council. 

 
65 Шосте всеукраїнське муніципальне опитування. URL: https://ratinggroup.ua/ 

research/regions/shestoy_vseukrainskiy_municipalnyy_opros.html. 
66 Стратегію розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року. 

URL: https://www.vmr.gov.ua/Branches/ContentLibrary/792eccf1-4802-4756-ae13-b228 

0969f6cf/321/Рішення%20194.pdf.  



183 

Therefore, in order to improve the quality of local governance in today’s 
conditions, it is advisable to implement the principles of democratic 

governance in the community, which will contribute to the development of 

local democracy. 

On the example of Lviv CTC and Vinnytsia CTC we can see the trend of 

community development in Ukraine according to European standards. 

Vinnytsia CTC received the maximum points in assessing the 

implementation of the principles of proper governance for its strategic vision 

and responsibility. At a high level, it also adheres to the principles of 

transparency and accountability, the main claim to which is the lack of 

relevance of recent coverage or late reporting. The most problematic for 

Vinnytsia CTC was the application of the principles of consensus and justice 

orientation. It can be explained by the level of corruption, which is not so 

high, but slows down the areas of proper governance implementation. 

The results of the applied comparative analysis should be used to 

compare the results and goals of the community, as well as trends of its 

changes and reference points. 

Good governance at the local level is vital to the identity and self-

sufficiency of communities, as local government is closest to citizens. 

Receiving services at the local level and joint activities in the formation and 

implementation of local policy will allow citizens to quickly feel involved in 

public activities. 

We believe that the level of implementation of the good governance 

principles correlates with the level of community capacity. We propose to 

check this with the help of analytical information of the Community 

Capacity Portal67, the use of which will characterize the level of 

development and potential of the studied territorial communities, determine 

the level of capacity of any given community, compare efficiency and 

effectiveness of public administration. 

Let us consider the demographic indicators of the analyzed communities 

(Table 7). 

Having compared the demographic indices of the selected communities, 

we can conclude that the level of capacity of all communities is quite high, 

but there is a significant difference in population dynamics. The dynamics of 

the population in Kherson City Territorial Community (-5.20 %) shows the 

low birth rate and high mortality rate in this community, whereas in 

Vinnytsia Community there is neither increase nor decrease. The best 

statistics of Vinnytsia Territorial Community according to all other 

indicators can also be traced, competing with Lviv City Territorial 

Community. 

 
67 Портал спроможності громад. URL: https://tdukr.maps.arcgis.com. 
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Table 7 

Capacity of the studied territorial communities according to 

demographic indices 

Assessment 

criterion 

Vinnytsia 

City 

Territorial 

Commu- 

nity 

Lviv City 

Territorial 

Commu- 

nity 

Kherson 

City 

Territorial 

Commu- 

nity 

Khmelnytsky 

City 

Territorial 

Community 

Zhytomyr 

City 

Territorial 

Commu- 

nity 

Index Index Index Index Index 

Population  

of the 

communities 

388,20 thsd. 
780,80 

thsd. 
322,56 thsd. 293,22 thsd. 265,13 thsd. 

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 
Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber  

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

 1 high 1 high 1 high 1 high 1 high 

Population 

dynamics 
0,00 % 8,80 % -5,20 % 2,90 % -3,70 % 

Population 

below 

working-age 

16,81 % 16,29 % 16,32 % 17,67 % 16,76 % 

Population 

above 

working-age 

20,26 % 21,54 % 23,14 % 19,71 % 20,50 % 

Working-

age 

population 

62,93 % 62,17 % 60,54 % 62,62 % 62,74 % 

Number of 

school- 

children 

46 303 95 385 35 497 37 974 33 432 

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

 1 high 1 high 1 high 1 high 1 high 

Number  

of 

preschoolers 

17 109 26 579 11 980 13 655 11 617 
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Another indicator that helps determine the capacity of territorial 

communities is infrastructure development. The comparative analysis is 

given in table 8. 

 

Table 8 

Capacity of the studied territorial communities according  

to infrastructure development indices 

Assessment 

criterion 

Vinnytsia 

City 

Territorial 

Community 

Lviv City 

Territorial 

Community 

Kherson 

City 

Territorial 

Community 

Khmelnytsky 

City 

Territorial 

Community 

Zhytomyr 

City 

Territorial 

Community 

Index Index Index Index Index 

Area, km2 356,60 km2 311,40 km2 452,60 km2 493,90 km2 91,50 km2 

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 
C

ap
. 

le
v

el
 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

 0,6 mid. 0,6 mid. 1 high 1 high 0,3 low 

Number of 

schools 
58 177 67 56 46 

Number of 

preschool 

institutions 

70 141 88 69 48 

Number of 

first aid 

centres 

82 215 66 86 61 

Number of 

declarations 

with family 

doctor 

353 770 765 273 310 478 293 803 254 689 

Number of 

cultural 

centres 

10 11 9 22 2 

Number of 

art schools 
6 15 6 7 9 

Number of 

museums 
16 71 15 11 9 

 

Positive for Vinnytsia community are the indicators of the number of 

first aid centres (82) and the number of signed declarations with family 

doctors (353,770), which indicates the development of management in the 
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medical field compared to Kherson, Zhytomyr, Khmelnytsky communities. 

However, Vinnytsia community still has an insufficient level compared to 

Lviv community. A  common feature is the sufficient number of public 

libraries, cultural centres, museums to meet various needs of the population. 

Table 9 shows the criteria and indices of financial capacity of each 

selected community. With the help of this comparative analysis, the 

territorial community with the greatest financial capacity was identified. 

The main source of income of territorial communities is the general fund 

revenues. We can see that the highest index of local budget revenues belongs 

to Lviv CTC  – 8627908.80 million UAH, while the index of Vin- 

nytsia community is 3801128.44 million UAH, the difference is  

4826780.36 million UAH. 

 

 

Table 9 

Capacity of the studied territorial communities according  

to financial security indices 

Assessment 

criterion 

Vinnytsia 

City 

Territorial 

Community 

Lviv City 

Territorial 

Community 

Kherson 

City 

Territorial 

Community 

Khmelnytsky 

City 

Territorial 

Community 

Zhytomyr 

City 

Territorial 

Community 

Index Index Index Index Index 

1 2 3 4 5 6 

Share of 

local taxes 

in general 

fund budget 

22,28 % 25,53 % 18,24 % 21,19 % 18,83 % 

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

 0,6 mid. 0,6 mid. 0,3 low 0,6 mid. 0,3 low 

Local 

budget 

revenues 

(general 

fund) 

3801128,44 

thsd. UAH 

8627908,80 

thsd. UAH 

2339308,21 

thsd. UAH 

2513204,69 

thsd. UAH 

2473424,86 

thsd. UAH 

Basic and 

reverse 

grant in aid 

234 659,70 

thsd. UAH 

736 589,80 

thsd. UAH 
0,00 

73 586,20 

thsd. UAH 

130 510,80 

thsd. UAH 
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Table 9 (ending) 

1 2 3 4 5 6 

Excise 

duty 

UAH/per 

capita 

611,21 679,68 469,32 562,45 578,62 

Single tax 

UAH/per 

capita 

1 374,99 1 864,97 869,77 1 137,44 1 110,91 

Taxable 

capacity 

index 

1,48 1,70 1,05 0,62 1,41 

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 
Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

Num- 

ber 

value 

C
ap

. 
le

v
el

 

 1 high 1 high 1 high 0,6 mid. 1 high 

Land 

charge 

UAH/per 

capita 

577,37 618,06 326,45 573,29 463,19 

Share of 

labour 

costs for 

specialists 

of national 

functions 

8.206 % 11.894 % 17.339 % 8.044 % 7.83 % 

 

The lowest index of the local budget revenues is in Kherson community, 

which is 2339308.21 thousand UAH, the difference with Vinnytsia CTC is 

1461820.23 thousand UAH. Three territorial communities have the same 

capacity level according to such criterion as the index of taxable capacity, 

which is not the case with the receipt of the single per capita tax, except for 

Khmelnytsky. Receipt of the single tax per capita in Vinnytsia City 

Territorial Community in 2020 is 1,374.99 UAH, and in Kherson 

Community  – 869.77 UAH per capita, where the difference is UAH 505.22. 

Thus, there is a determined connection between the success in the 

implementation of the good governance principles and the level of 

development and potential of communities, their capacity. 

In order to improve good governance in the studied territorial 

communities, it is necessary to improve the sphere of investment and 

international grant cooperation. In our opinion, investments should be used 

in the field of ecology, which is a promising platform for future projects that 
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can not only develop the community but also motivate to solve the problem 

of youth self-realization, as this topic is relevant and important in 

contemporary realities. 

It is also worth investing in digital transformation and digital literacy of 

the population. This will ensure the implementation and quality application 

of the principles of good governance for the continued success of 

communities. It is necessary to allocate funds or attract regional and state 

funds for institutional capacity building, training of specialists in digital 

communications, and centers for acquiring digital competencies for the 

elderly. The population of Ukraine is aging, that is why spending more time 

and resources for useful training of the older generation is quite reasonable 

and effective. 

We consider it expedient to increase the share of labour costs for 

specialists of national functions. 

Focusing efforts on the development of tourist information infrastructure 

including digital tourist service and clear travel navigation will have far-

reaching advantages. 

The analyzed approaches to improving administration through good 

governance will contribute to community capacity increase. 

 

CONCLUSIONS 

The paper substantiates the implementation of the principles of 

democratic governance in public administration and management at the local 

level. 

The fundamental theoretical and legal bases of democratic governance 

are studied. The areas of administration for effective public activity are 

consistent with the implementation of the principles of democratic 

governance in order to build a strong and balanced relationship “man-

society-state” on the basis of multilevel governance. 

The principles of democratic governance contribute to the realization of 

Ukraine’s European choice. Comprehensive and systematic implementation 

of the principles of democratic governance should be carried out due to local 

practices of civil society development and through the implementation of 

state policy of its promotion in general. 

It is substantiated that in order to improve the quality of local governance 

in today’s conditions, it is advisable to apply the principles of democratic 

governance in the community, which will contribute to local democracy 

building and ensuring the capacity of communities. 

A comparative analysis of the implementation of the principles of 

democratic governance at the local level is carried out on the example of 

Vinnytsia, Lviv, Kherson, Khmelnytsky and Zhytomyr City Territorial 

Communities. The development trend according to European standards is 



189 

generalized on the example of the analyzed communities. Based on the 

results of the analysis, the strengths and weaknesses of the implementation 

of the principles of democratic governance in the selected communities are 

highlighted. 

A determined connection between the successful implementation of the 

principles of democratic governance and the level of development and 

potential of the community, its capacity is traced. 

To improve democratic governance in the studied territorial 

communities, it is offered to disseminate best practices and tools for building 

local democracy in Ukraine and to use the opportunities of international 

grant cooperation. It is also worth investing in digital transformation and 

digital literacy of the population. This will ensure the implementation and 

quality application of the principles of democratic governance for the 

continued success of communities in building local democracy. 

It is proposed to use the findings of the applied comparative analysis to 

compare the results and goals of territorial communities, trends in their 

changes and reference points. 

 

SUMMARY 

The paper substantiates the implementation of the principles of 

democratic governance in public administration and management at the local 

level. The fundamental theoretical and legal bases of democratic governance 

are studied. It is substantiated that in order to improve the quality of local 

governance in today’s conditions, it is advisable to apply the principles of 

democratic governance in the community, which will contribute to local 

democracy building and ensuring the capacity of communities. 

A  comparative analysis of the implementation of the principles of 

democratic governance at the local level is carried out on the example of 

Vinnytsia, Lviv, Kherson, Khmelnytsky and Zhytomyr City Territorial 

Communities. The development trend according to European standards is 

generalized on the example of the analyzed communities. Based on the 

results of the analysis, the strengths and weaknesses of the implementation 

of the principles of democratic governance in the selected communities are 

highlighted. A  determined connection between the successful 

implementation of the principles of democratic governance and the level of 

development and potential of the community, its capacity is traced. To 

improve democratic governance in the studied territorial communities, it is 

offered to disseminate best practices and tools for building local democracy 

in Ukraine and to use the opportunities of international grant cooperation. It 

is also worth investing in digital transformation and digital literacy of the 

population. This will ensure the implementation and quality application of 
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the principles of democratic governance for the continued success of 

communities in building local democracy. 
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SECTION 9. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІЗАЦІЇ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Олійник С. Р., Дзяна Г. О., Дзяний Р. Б. 
 

ВСТУП 

Ідея гуманізму протягом останніх десятиліть набуває особливого 

поширення у світі загалом, і в Україні зокрема. Принцип гуманізму у 
формуванні механізму діяльності держави й державного управління 
ґрунтується на конституційно визначеній ознаці України як соціальної 
держави. ЇЇ політика спрямована на задоволення духовних і 
матеріальних потреб особистості, забезпечення добробуту людини й 
суспільства, реальне перетворення людини в найвищу суспільну 
цінність. Тому гуманізація є ключовим регулюючим компонентом усіх 
трансформаційних процесів українського суспільства1. 

Гуманізації публічного управління, як новому, сучасному феномену 
суспільних відносин, приділяється значна увага, що викликано 
потребою в активному залученні громадськості до вирішення складних 
завдань, які виникають на кожному рівні управління і пов’язані з впро- 

вадженням сучасних управлінських реформ. Гуманізація публічного 
управління є динамічним процесом, що спричинений постійними 
кількісними та якісними змінами означеної системи, внаслідок чого ця 
система стає дедалі гуманістичнішою, спрямованою на вдосконалення 
основних прав, свобод, інтересів та гідності людини. 

Разом з тим, ознаками сучасного стану існування українського 
соціуму є загострення протиріч між особистістю та суспільством, 
владою та народом, необхідність забезпечення конституційних прав і 
свобод громадян, постійне зменшення матеріальних і фінансових 
ресурсів, що використовуються для задоволення нагальних потреб 
людей. Отже, саме гуманізація публічного управління повинна 
забезпечити структурні зміни українського суспільства, направлені на 
вирішення зазначених протиріч. 

 

 

 
1 Купрійчук В. М. Гуманізація державного управління в Україні: сутність та 

основні напрями : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 ; Нац. акад. 
держ. упр.при Президентові України. Київ, 2008. 5 c. 
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1. Виникнення передумов проблеми та формулювання проблеми 

Спостерігаючи за становленням української держави, можна 
стверджувати, що Україна досі перебуває в процесі суспільних та 
державних трансформацій, до того ж цей процес досить сильно 
загострився останнім часом. Варто зазначити, що переміни в масовій 
свідомості, трансформація суспільного світогляду, утвердження 
гуманітарних цінностей громадянського суспільства та інші (досить 
радикально спрямовані) події, що відбуваються в сучасній Україні, 
проходять швидше, ніж зміни в публічному управлінні, зокрема у 
гуманізації стилю діяльності органів публічної влади. Адже частково 
реформований з радянських часів стиль державного управління не 
зовсім відповідає потребам формування сучасного українського 
громадянського суспільства. 

Саме тому, зміни в публічному управлінні, що характеризують 
перехід системи з одного стану в інший, включають трансформацію 
державно-управлінських парадигм, кількісні та якісні перетворення 
форм, методів, складових процесу управління тощо. Зміни в 
публічному управлінні стосуються всіх його категорій. Цей процес 
відбувається постійно, змінюються не лише якісні й кількісні 
характеристики системи публічного управління, а й основні закони її 
функціонування, пов’язані з виникненням нових явищ у суспільстві, 
тобто з його історичним розвитком. Отже, трансформація системи 
публічного управління тісно пов’язана із її розвитком, тобто процесом 
переходу від одного якісного стану до іншого, гуманізаційно вищого. 

Трансформація системи  – це процес якісних та кількісних 
перетворень у системі, зміни у її формі та змістові, адекватні 
історичним етапам розвитку суспільства. «Такий підхід до трактування 
поняття «трансформація» є більш узагальнюючим і охоплює всі 
напрями можливих перетворень системи, акцентує увагу на кожному з 
них. Якісні та кількісні зміни у структурі, функціях, технологіях 
здійснення у системі загалом й окремо в кожному з елементів 
складають трансформаційний процес, тобто процес системних 
трансформацій, який охоплює всі сфери суспільного життя і водночас 
розпадається на низку трансформаційних складових, кожна з яких 
характеризує зміни, що відбулися у конкретний проміжок часу»2. 

На основі комплексного розуміння змісту понять «трансформація» і 
«стиль діяльності органів публічної влади» пропонуємо наступне 
визначення поняття «трансформація стилю діяльності органів 

 
2 Громико О. І. Зміст поняття «трансформація» як базової наукової категорії/ 

Ефективність державного управління. 2016. Вип. 1-2(1). С. 125–131. URL: http:// 

nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2016_1-2(1)__16. 
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публічної влади», яке означає процес значних внутрішніх перетворень, 
що відбуваються у системі публічного управління під впливом 
факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ та супроводжуються 
змінами її змісту, форм і принципів організації з метою забезпечення 
потреб суспільства. Такий підхід до тлумачення поняття «транс- 

формація стилю діяльності органів публічної влади» конкретизує 
уявлення про цю наукову категорію, розкриває її складність і 
багатогранність. 

Гуманізаційний концепт публічного управління, що визначає 
сутність сучасних суспільних реформ, набуває особливого значення в 
контексті інституціональних трансформацій системи публічного 
управління, зокрема трансформації стилю діяльності органів публічної 
влади. 

 

2. Визначення основних чинників трансформації  
стилю діяльності органів публічної влади 

Правова система України на сучасному етапі історії 
характеризується як фрагментарна глобалізована внаслідок загального 
перехідного стану, в якому перебувають суспільство і держава і які є 
визначальними суб’єктами формування курсу розвитку. І  тут потрібно 
вказати, що поняття транзиту в соціальних науках розглядається як 
процес трансформації посттоталітарних суспільств, що охоплює весь 
спектр соціальних відносин: політика, економіка, соціальна структура, 
управління, право, культура та духовна сфера. Цей час називається 
перехідним періодом від одного типу суспільства до іншого. 
Граничний стан також має властивість фіксувати характеристики стану, 
до якого переходить процес. Тобто транзитне суспільство має змішану 
неоднорідну структуру. В  результаті перехідних процесів відбувається 
перебудова всієї соціальної системи, її якісні зміни, набування нею 
нових властивостей. Як слушно зазначає В. П. Драпогуз, «такий процес 

може бути досить швидким, і нова суспільна система отримує значні 
переваги перед попередньою, проте трансформація може і затягнутися, 
а утворена система може виявитися менш ефективною, ніж її 
попередня». На його думку, сучасна Україна може служити прикладом. 
Однією з головних причин переходу українського суспільства від 
моделі радянської держави до якісно нової держави є те, що політично 
активна частина населення не орієнтувалася на внутрішні соціальні 
потреби та багатовікові традиції в процесі трансформації системи, а 
цілком на європейські стандарти і моделі3. 

 
3 Драпогуз В. П. Транзитне суспільствояк тип трансформації соціуму. Гілея: 

науковий вісник. 2015. Вип. 97. 187 с. 
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Демократична сутність публічного управління історично та логічно 
протистоїть авторитарній, командно-адміністративній системі управ- 

ління, що частково збереглася у практиці постсоціалістичних країн. До 
основних недоліків, які прийнято вважати характерними для недемо- 

кратичного управління, варто віднести: партійна (ідеологічна) прив’я- 

заність управлінської діяльності; забюрократизованість; ієрархічність 
управлінських відносин; безальтернативність рішень керівництва; 
відсутність комунікацій із підлеглими та суспільством; проповідування 
безініціативності громадян та експертного середовища. 

Зараз відбувається не перша спроба реформування пострадянських 
практик управління в органах публічної влади. Багато попередніх 
спроб зазнали невдачі, зокрема через відсутність ефективних 
механізмів реалізації державних зобов’язань, брак відповідальності та 
громадського спостереження за прогресом реформ тощо. Не зважаючи 
на впровадження комплексної реформи держуправління, яка наразі 
втілюється, керівництво міністерств та політичні лідери не приділяють 
достатньо уваги формуванню якісно нового стилю діяльності органів 
публічної влади. 

Зважаючи на те, що у суспільстві, незалежно від влади, відбувається 
суспільний дискурс існуючих проблем як в плані очікування нега- 

тивних змін, які є наслідками призупинення виробництва, депресивних 
та стресових настроїв, так і в плані визначення нового змісту способу 
життя і нової влади, вважаємо, що в таких умовах варто віддати 
перевагу плюралістичній моделі взаємодії публічної влади з інсти- 

тутами громадянського суспільства, в якій немає монополії на привілеї 
та представництво окремих груп, а конкуренція зосереджується 
навколо способів вирішення актуальних проблем. Це дасть можливість 
громадському сектору вчитися працювати з державою в режимі 
консультацій, отримуючи необхідні компетенції та зберігаючи свою 
автономію. 

Загалом компетенцію державних органів і їх посадових осіб можна 
визначити як юридично встановлену сферу відання суб’єкта влади або 
обсяг публічних справ, які він уповноважений здійснювати. Щодо 
недержавних органів та їх посадових осіб, то необхідно зазначити, що 
їх компетенція не має юридично-примусового забезпечення та 
базується на інших правових засадах. Так, компетенції неурядових 
публічних організацій (релігійні організації, органи об’єднань громадян 
та самоорганізації населення та ін.) зумовлені їх правом задовольняти 
суспільні потреби та мати належні, гарантовані умови для цього. 
Компетенція  – це базове поняття публічного права, що визначає 
життєдіяльність суб’єктів, яку визнають і встановлюють нормами 
права. Тому права і обов’язки органів та посадових осіб публічного 
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управління поєднуються в понятті «повноваження» та доповнюються 
відповідальністю4. 

Отже, зміст компетенції залежить від місця, яке займає державний 
орган у механізмі держави: чим вище місце займає державний орган 

або його посадова особа в ієрархії системи, тим ширшим є обсяг 
компетенції, яким його наділено. Компетенція органів влади закріплена 
законодавчо (Конституція України, закони, інші нормативно-правові 
акти). Обсяг компетенції залежить від виду органу влади, гілки влади, 
до якої цей орган належить, і визначає взаємовідносини з іншими 
органами влади та посадовими особами. Обсяг та зміст компетенції 
органу залежить від управлінських функцій держави, які він реалізує5. 

Орган публічної влади в особі керівника для здійснення своїх 
владних повноважень на основі компетентностей та в межах компе- 

тенцій повинен реалізувати свої організаційні повноваження (тобто 
здійснити внутрішньо-організаційне управління). Адже керівники у 
своїй роботі мають право ухвалювати рішення, видавати розпоря- 

дження, вживати заходів і розподіляти ресурси для досягнення цілей 
організації. 

З огляду на те, що чинник  – це умова, рушійна сила, причина будь-

якого процесу, що визначає його характер або одну з основних рис, 
тобто «те, що чинить, здійснює вплив, діюче»6, вважаємо компетенцію, 
компетентність та повноваження тими чинниками, які здійснюють 
вплив на трансформацію саме стилю діяльності органів публічної 
влади. І  компетентність, і компетенція, і повноваження тісно пов’язані 
зі стилем діяльності органів публічної влади, проте якщо компе- 

тентність більшою мірою стосується особи державного службовця, то 
компетенція  – його посади. Тобто, разом із стилем діяльності органу 
влади передається не компетентність, а компетенція. Відповідно, і 
формування цього стилю має відбуватися з урахуванням компетенції 
органу чи посадової особи, в межах прописаних документально 
повноважень та за наявності високої компетентності. 

Саме комплексний підхід у цьому питанні дасть можливість 
підвищити ефективність функціонування всього державного механізму 
і системи органів державного управління та місцевого самоврядування. 

 
4 Боднарчук В. Сутність і зміст поняття «компетенція» в державному управлінні. 

Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 2. 23 с. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_2_4.  
5 Ткаченко А. О. Поняття компетенції державного органу. Часопис Київ. ун-ту 

права. 2009. № 4. 195 с. 
6 Надольний М. І. Рушійні сили історії. Філософський енциклопедичний 

словник. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 
2002. 742 с. 
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Очікувані результати функціональності публічного управління та 
адміністрування полягають в тому, що формується нова ефективна 
модель управління, раціональна та стабільна система публічної влади 
на центральному, регіональному та місцевому рівнях, яка сприяє 

зміцненню цілісності держави, розподілу функцій і повноважень між 
органами влади, проведенню публічної політики в інтересах громади. 

Зазначимо, що на діяльність органів публічної влади здійснюють 
вплив не тільки зовнішнє (об’єктивне) середовище, що має ключове 
значення для функціонування органу (від урахування всіх аспектів та 
факторів зовнішнього середовища залежить результативність та 
ефективність стилю діяльності), а й внутрішнє середовище, без якого 
функціонування органу публічної влади стає неможливим. Через це 
визначення зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 
органів публічної влади стає ключовим та актуальним питанням на 
шляху її розвитку в нестійких та невизначених умовах розвитку 
України. 

У зв’язку з вищенаведеним, стиль діяльності органів публічної 
влади пропонуємо розглядати з огляду на зовнішні та внутрішні впливи 
на його формування залежно від рівня реалізації/застосування 
(індивідуальний, організаційний, державний). 

У формуванні стилю на індивідуальному рівні мають місце такі 
впливи: 

–   законодавчо закріплені норми поведінки службовців; 
–   індивідуальні характеристики особистості (темперамент, 

уроджені здатності); 
–   виховання, менталітет (особиста культура, мораль, відповідаль- 

ність); 
–   компетентність (фахові правові та науково-теоретичні знання); 
–   лідерство (комунікабельність, спілкування, довіра до підлеглих); 
–   досвідченість (життєвий та практичний досвід управлінця за 

певним напрямом); 
–   управлінський стиль більш високого рівня керівництва; 
–   ціннісна орієнтація (налаштованість на інновації, орієнтованість 

на зміни, усвідомленість, толерантність, рівність сторін перед законом). 
–   вміння та необхідність делегування повноважень. 
Основними факторами впливу на формування стилю діяльності 

органів публічної влади на організаційному рівні є: 
–   специфіка державно-управлінської діяльності (збройні сили, 

служби надзвичайних ситуацій, медична сфера); 
–   законодавче регулювання державно-управлінських відносин; 
–   організаційна культура; 
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–   принцип меритократії (пріоритет професіоналізму та компе- 

тентності під час добору та розстановки керівних кадрів, позбавлення 
від добору за ступенем відданості режиму та родинними зв’язками); 

–   колегіальності у прийнятті управлінських рішень. 
До основних впливів на стиль діяльності органів публічної влади на 

державному рівні слід відносити: 
–   ступінь складності та масштабність вирішуваних завдань; 
–   політичний режим; 
–   рівень економічного розвитку країни; 
–   реальний ступінь забезпечення прав та свобод людини; 
–   імідж країни на міжнародному рівні; 
–   забюрократизованість; 
–   рівень корупції; 
–   ступінь координованості роботи гілок влади; 
–   національна свідомість та патріотизм громадян; 
–   верховенство права; 
–   суб’єктно-об’єктна колегіальність у прийнятті рішень; 
–   відмови від призначення на керівні державні посади не за 

ознаками професіоналізму, службової компетенції та особистих 
якостей управлінця, а за приналежністю до політичних сил. 

На рис. 1 схематично зображено різнорівневість впливів на стиль 
діяльності органів публічної влади7. 

Результати досліджень дозволяють стверджувати, що основними 
цілями реформування роботи органів влади в контексті гуманізаційного 
розвитку стилю діяльності на середньострокову перспективу слід 
визначити: 

–   досягнення соціальної-політичної стабільності у суспільстві 
шляхом покращення взаємодії між органами влади та громадянами  – 

споживачами управлінських послуг; 
–   покращення іміджу органів влади в середині країни та держави в 

цілому у зовнішніх відносинах; 
–   удосконалення необхідної законодавчої бази; 
–   зниження рівня бюрократизації та корумпованості владних 

установ; 
–   оновлення управлінської еліти через притік професійно 

підготовлених кадрів8. 

 
7 Олійник С. Р. Теоретико-методологічні засади трансформації стилю діяльності 

органів публічної влади : дис. … кан-та наук з держ. упр. : 25.00.01 «Теорія та 

історія державного управління». Л., 2021. С. 147. 
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Рис. 1. Стиль діяльності органів публічної влади з огляду  

на зовнішні та внутрішні впливи на його формування залежно  

від рівня реалізації/застосування 

 

Процес трансформації стилю діяльності доцільно реалізовувати 
шляхом поетапного здійснення таких кроків: 

–   усвідомлення необхідності розвитку стилю державно-управ- 

лінської діяльності; 

 
8 Oliinyk Sofiia. Modern styles of the activity of public authorities / 

SocialStudies:Theory and Practice. Slupsk: 2020. Vol. 8, No 1. Pp. 203–217. URL: 

https://doi.org/10.34858/sstp.1.2020.011. 
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–   опрацювання місії (мети) державно-управлінської структури; 
–   підготовка до діагностики стилю державно-управлінської діяль- 

ності; 
–   оцінка існуючого стилю державно-управлінської діяльності; 
–   вибір методів впливу на існуючий стиль державно-управлінської 

діяльності; 
–   забезпечення позитивної дії впливу на стиль державно-

управлінської діяльності; 
–   відслідковування динаміки змін стилю державно-управлінської 

діяльності та внесення необхідних коректив. 
 

3. Обґрунтування теоретико-методологічних засад трансформації 
стилю діяльності органів публічної влади 

Оцінити сутність трансформації можна лише з’ясувавши, наскільки 
вона відповідає реалізації загальнолюдських цінностей, потребам та 
інтересам усіх груп громадськості. Трансформація зумовлюється 
реалізацією певної системи цінностей, якою керуються суб’єкти 
об’єднання, і здійснюється за допомогою відповідних методів. Якщо 
така система цінностей відповідає загальнолюдським інтересам, то вона 
не потребує насильницьких методів трансформації, якщо згадана 
система відповідає інтересам окремої спільноти, то, безумовно, вона 
потребує відповідних силових методів9. 

Разом з тим саме людина з усіма її особливостями та супереч- 

ливостями як первинний елемент та одночасно головний суб’єкт 
соціальної системи виступає носієм будь-яких трансформаційних змін, 
і без участі людини не може бути створений жоден продукт, послуга 
або ідея. За синергетичною парадигмою людина є складною системою, 
яка безперервно обмінюється з навколишнім середовищем інформацією 
та енергією. 

Врешті-решт, цінності мають тенденцію змінюватися повільніше, 
ніж соціальна реальність, так що взаємодія всіх тих, хто бере участь у 
процесі управління, та їх активна самоорганізація у сфері державних 
справ одночасно сприяють швидкому поширенню цінностей 
громадянського суспільства (соціальна справедливість, верховенство 
права, демократія тощо). Якщо соціально значимі цінності все-таки 
змінюються, суспільство визнає синергетичний потенціал не лише за 
рахунок мобілізації різноманітних ресурсів для вирішення проблем, а й 

 
9 Войтович Р. В. Трансформація системи державного управління в умовах 

глобальної інтеграції. Вісник Національної академії державного управління при 
Президентові України. 2011. № 3. 19 с. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_ 

2011_3_4. 
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у процесі творчої самоорганізації, що спричиняє інновації для 
суспільно корисних цілей. 

Отже, форми управлінської взаємодії з керованими об’єктами 
залежать від обраного стилю та методів управління. Не існує єдиного, 
найкращого стилю поведінки суб’єкта управління (органу чи посадової 
особи). Під час формування стилю діяльності в системі публічного 
управління має бути враховано його зв’язок із компетентністю та 
професіоналізмом осіб, які будуть нею володіти, та обсяг прав, 
обов’язків, повноважень та компетенцій, які ОПВ та посадові особи 
використовують для виконання своїх функціональних завдань. Не 
варто забувати про впливи зовнішнього та внутрішнього середовищ, 
адже в умовах невизначеності сучасні органи публічного управління 
для ефективного функціонування повинні володіти інформацією щодо 
середовища свого існування. Необхідно змінити ідеологію функціо- 

нування публічної влади, яка буде спрямована на суспільне служіння за 
активної співучасті та взаємосприяння інституцій громадянського 
суспільства щодо становлення України як демократичної, правової і 
соціальної держави. 

Проблематика дослідження основних видів стилю діяльності 
органів публічної влади зумовлена історичним контекстом, у якому 
відбувається становлення сучасної Української держави. Тривалий час 
Україна входила до складу СРСР з притаманним йому тоталітарно-

авторитарним стилем управління, наслідки якого відчуваються і 
сьогодні. Переорієнтація масової свідомості, що розпочалася ще за 
часів перебудови і триває донині, та поступове утвердження цінностей 
громадянського суспільства відбуваються швидше, ніж зміна стилю 
державно-управлінської діяльності10. 

Отже, на основі проведеного аналізу можна сказати, що 
«управління» включає в себе «адміністрування», «державне управ- 

ління» і «публічне управління», а це дозволяє стверджувати, що метою 
цих категорій є розвиток держави на засадах демократії з 
використанням ефективних новітніх методів, технологій управління, 
сучасного стилю, спрямованих на забезпечення належного рівня життя 
громадян згідно із світовими стандартами. Публічне адміністрування є 
переважно організаційно-розпорядчим методом, тобто бюрократичним, 
і вважається, що саме недостатня ефективність традиційного 

 
10 Oliinyk Sofiia. Modern styles of the activity of public authorities / 

SocialStudies:Theory and Practice. Slupsk: 2020. Vol. 8, No. 1. Pp. 203–217. URL: 

https://doi.org/10.34858/sstp.1.2020.011. 
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адміністрування пов’язана із запровадженням менеджменту в 
діяльність органів влади (рис. 2)11. 

 

 

Рис. 2. Схема ієрархічного взаємозв’язку основних категорій,  
що застосовуються для трактування поняття стилю  

в публічному управлінні 
 

Прокоментуємо окремі аспекти рис. 2. Так, стиль адміністрування 
формує систему взаємовідносин між людьми. Проте такий аспект 
проблеми досліджується адміністративною наукою, на основі аналізу 
класових, партійних відносин, але жодним чином не загальнолюдських. 
Можна навіть сказати, що керівник за таких обставин виступає 

 
11 Олійник С. Р. Теоретико-методологічні засади трансформації стилю 

діяльності органів публічної влади : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 

«Теорія та історія державного управління». Л., 2021. 162 с. 
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своєрідним конструктором відносин між людьми та забезпечує 
ефективність функціонування всієї системи. Проводячи при цьому 
цілеспрямовану координацію діяльності управлінського апарату, він 
виступає виразником його інтересів. Відносини між керівником і 
підлеглим насамперед повинні базуватись на основі професійно-

ділових та загальнолюдських відносин. 
Конкретний стиль керівництва об’єктивно обумовлюється приро- 

дою стилю управління. Оволодіння стилем забезпечує ефективне вико- 

нання нагальних завдань, які стоять перед управлінським апаратом. 
Стиль управління, який існує в певному соціальному просторі, має 

властивість впливати на функціонування всіх сфер суспільного життя. 
Саме тому майже кожен управлінець у державних структурах 
функціонує однотипно, з тією лише відмінністю, що він накладає на цю 
загальновизнану систему діяльності власну індивідуально-світоглядну 
модель. Така модель включає «соціально-характерологічні» особли- 

вості ставлення до державно-управлінської дійсності. Під стилем 
управління персоналом завжди треба розуміти індивідуальний вибір 
стратегії управління. Стиль менеджменту виступає зовнішнім проявом 
культури діяльності управлінців. 

Стиль керівництва не тотожний індивідуальним особливостям 
людини (характеру, особистісним рисам, установкам та ін.), а виступає 
в якості психологічної системи їх узгодження з сукупністю умов її 
діяльності і зовнішнього середовища (технологіями, вимогами держав- 

ного органу, соціальними нормами, індивідуальністю партнерів, 
методами навчання тощо)12. 

Стиль управління являє собою досвідну форму здійснення управ- 

лінської діяльності, яка базується на владному відношенні і регла- 

ментується певними традиціями, цінностями, нормами та умовами 
такої діяльності. 

Отже, можна зробити певні узагальнення. Кожна проблемна 
ситуація вимагає конкретного підходу до її розв’язання, а тому й 
застосування конкретного стилю, який найбільш цьому сприяє. Такий 
аспект проблеми виражається в лінії поведінки управлінця, у формі 
його оптимального вибору методів досягнення суспільної мети. Саме 
на основі вибору конкретного стилю та оволодіння ним має місце 
переплетення соціальних якостей та індивідуальних властивостей 
управлінця. Так, саме через таку систему вибору форм організації 
діяльності проявляється стиль, і якщо всупереч цьому такої системи не 

 
12 Летучий Д. М. Інтегрування стилів управління як засіб підвищення 

ефективності державної служби в Україні. Аспекти публічного управління. 2014. 

№ 5-6. С. 55–62. 
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існує, то і не існує стилю. У  цьому плані стиль управління виступає не 
лише критерієм діяльності керівника, а і його власного світо- 

сприйняття. Від правильного вибору стилю, який визначає напрям 
роботи управлінського апарату, залежить результативність функціо- 

нування всієї управлінської системи та стилі державного і публічного 
управління. 

Як бачимо, досить важливим фактором, який впливає на дефініцію 
та пояснення термінів, що стосуються стилю діяльності, є прив’язка до 
особи (керівника, службовця). Коли ми ведемо мову про стиль 
керівництва (менеджменту, адміністрування, управління персоналом), 
то маємо на увазі стиль, що притаманний кожній окремо взятій особі, зі 
всіма психологічними, світоглядними, лідерськими та особистісними 
особливостями і з використанням професійно-ділових та загальнолюд- 

ських принципів поведінки. Це так званий стиль керівництва. 
Коли ж мова йде про стиль діяльності органів публічної влади, то тут 

виникає строга прив’язка до політичного режиму, до нормативно-правової 
бази діяльності органу, до процедури прийняття та виконання рішень. Це 
загальний стиль, який не залежить від того, хто є керівником того чи 
іншого рівня, не залежить від індивідуальних особливостей цього 
керівника. Якщо на загальнодержавному рівні прописано і строго 
дотримано певні аспекти функціонування держави, то стиль діяльності 
органів публічної влади стає тим інструментом, за допомогою якого 
загалом відбувається досягнення соціально-політичної стабільності. 

Наявний дисонанс у підходах науковців до розуміння стилю діяльності 
органів публічної влади, та стилю керівництва призводить до недостатньої 
гнучкості та адаптивності органів публічної влади до швидкозмінних 
динамічних перетворень як всередині, так і зовні системи публічного 
управління. При цьому спостерігається прояв деструктивних факторів 
авторитарного характеру, більша частина яких спрямована на усунення 
наслідків проблем, а не на їх вирішення. Це актуалізує необхідність 
побудови теоретичного конструкту, який відображатиме ключові вектори 
трансформації стилів діяльності органів публічної влади, окреслюватиме 
бажані напрями змін та шляхи їх реалізації. 

Для створення такої моделі візьмемо за основу компетенції органу, 
в якому працює керівник, його особисті компетентності та повно- 

важення, а також загальний стиль діяльності органів публічної влади 
(рис. 3). 

З огляду на те, що стиль діяльності органів публічної влади 
виступає зовнішнім конструктом щодо стилів керівництва, управління, 
адміністрування, менеджменту (відповідно до Схеми ієрархічного 
взаємозв’язку рис. 2.) та здійснює безпосередній нормативно-правовий 
вплив на них, змоделюємо можливі трансформаційні зміни стилю 
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керівництва та стилю діяльності органів публічної влади з урахуванням 
їх взаємних впливів13. 

 

 
СДОПВ  – стиль діяльності органів публічної влади 
КО  – компетенції органу 
КК  – компетентності керівника 
П  – повноваження органу влади/посадової особи 

Рис. 3. Динамічна модель трансформації стилю керівництва  
та стилю діяльності органів публічної влади 

 

Прокоментуємо окремі аспекти рис. 3. Так, стиль керівництва згідно 
з ідеологічним підходом, можна зобразити залежно від загального 
стилю діяльності органів публічної влади. Ліберальний стиль керів- 

ництва функціонує в межах загальноприйнятого стилю діяльності орга- 

нів публічного управління, характеризується безініціативним керів- 

ництвом, де керівник  – це посередник між підлеглими та вищими 
органами. Керівник не виходить за межі своїх повноважень чи компе- 

тенції органу, де він працює, не володіє особливими компетентностями, 
йому характерне постійне очікування вказівок зверху, небажання 
прийняти на себе відповідальність за рішення та їх наслідки. Демо- 

кратичний стиль керівництва також знаходиться в межах зальноприй- 

 
13 Олійник С. Р. Теоретико-методологічні засади трансформації стилю 

діяльності органів публічної влади :  дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 

«Теорія та історія державного управління». Львів, 2021. 165 с. 
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нятого правового стилю діяльності органів публічної влади і згідно з 
цим стилем керівник розділяє відповідальність відповідно до наданих 
повноважень, підбирає ділових, грамотних працівників, постійно 
підвищує свою кваліфікацію, використовує різні види заохочення та 
покарання, принципи лідерства та володіє інноваційним мисленням, в 
нього прогресивна манера поведінки. Що ж стосується авторитарного 
стилю, то тут, як бачимо на схемі, авторитарний стиль керівництва 
перевищує загальний стиль діяльності органів публічної влади, адже 
часто керівники такого типу можуть перевищувати свої повноваження 
та не дотримуватися тих умов, які диктуються загальним стилем, що 
загальноприйнятий у державі. Цей стиль може породжувати конфлікти 
через невідповідності управлінських рішень на різних рівнях чи 
маніпулятивні дії керівника. Бюрократизм, корупція та централізація в 
управлінні не можуть переважати у стилі діяльності органів публічної 
влади, і тому авторитарний стиль не є бажаним у правовій державі, за 
винятком деяких випадків, де потрібне чітке авторитетне управління з 
метою швидкого вирішення певної управлінської ситуації. 

Також зазначимо, що зовнішні впливи, а саме зміна нормативно-

правового забезпечення діяльності органів публічної влади 
здійснюється досить швидко в порівнянні з внутрішніми впливами, 
особливо неформальної складової, яка формується за досить тривалі 
періоди, адже змінити індивідуальну поведінку керівника (стиль 
керівництва) є завданням не одного покоління. Саме останні зміни 
несуть у собі додатковий потенціал розвитку та гуманізації системи 
публічного управління в Україні. За умов обрання чітких зовнішніх 
орієнтирів для трансформаційних змін стає необхідною кореляція між 
стилями керівництва та стилями діяльності органів публічної влади. 

 

ВИСНОВКИ 

Гуманізаційний концепт публічного управління, що визначає сут- 

ність сучасних суспільних реформ, набуває особливого значення в кон- 

тексті інституціональних трансформацій системи публічного управ- 

ління, зокрема трансформації стилю діяльності органів публічної 
влади. 

Трансформація стилю діяльності органів публічної влади  – це 
процес значних внутрішніх перетворень, які відбуваються у системі 
публічного управління під впливом чинників внутрішнього і 
зовнішнього середовищ та супроводжуються змінами її змісту, форм і 
принципів організації з метою забезпечення потреб суспільства. 

Визначено основні чинники трансформування стилю діяльності 
органів публічної влади. Встановлено, що компетенція, компетентність 
та повноваження є тими чинниками, що відображають сталість форм і 
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закономірності організації діяльності, яка базується на державно-

владному відношенні і чітко регламентується управлінською 
процедурою та нормами поведінки, реалізація яких здійснює вплив на 
трансформацію саме стилю діяльності органів публічної влади. 

На основі розкриття змісту стилю діяльності органів публічної 
влади, як легітимно встановленого та практикованого способу 
функціонування та вирішення управлінських питань, обґрунтовано 
значення теоретико-методологічних засад його трансформації, яке 
включає наукове визначення динамічної концепції поєднання 
інституційно визначених компетенцій органів публічної влади, 
повноважень посадових осіб та їх компетентностей, що забезпечить 
успішне реформування системи публічного управління в Україні. 

Це актуалізувало необхідність побудови теоретичного конструкту, 
який відображає ключові вектори трансформації стилю діяльності 
органів публічної влади, окреслює бажані напрями змін та шляхи їх 
реалізації. За умов обрання чітких зовнішніх орієнтирів для 
трансформаційних змін стає необхідною кореляція між стилями 
керівництва та стилями діяльності органів публічної влади. Отже, 
обумовленість змін на засадах взаємного впливу стилю керівництва та 
стилю діяльності органів публічної влади підкреслює важливість 
трансформаційних процесів в контексті гуманізації публічного 
управління. 

 

АНОТАЦІЯ 

На сьогодні гуманізація є ключовим регулюючим компонентом усіх 
трансформаційних процесів українського суспільства. Гуманізаційний 
концепт публічного управління набуває особливого значення в кон- 

тексті інституційних трансформацій системи публічного управління, 
зокрема трансформації стилю діяльності органів публічної влади. 

В результаті дослідження визначено основні чинники, які здійс- 

нюють вплив на трансформацію стилю діяльності органів публічної 
влади, серед яких: компетенція, компетентність та повноваження. 
Встановлено, що формування стилю має відбуватися з урахуванням 
компетенції органу чи посадової особи в межах прописаних 
документально повноважень та за наявності високої компетентності. 

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади трансформації стилю 
діяльності органів публічної влади. Побудовано динамічну модель 
трансформації стилю керівництва та стилю діяльності органів 
публічної влади, яка поєднує інституційно визначені компетенції 
органів публічної влади, повноваження посадових осіб та їх 
компетентності. 
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Встановлено, що обумовленість змін на засадах взаємного впливу 
стилю керівництва та стилю діяльності органів публічної влади 
підкреслює важливість трансформаційних процесів в умовах 
ствердження гуманізаційного концепту публічного управління. 
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SECTION 10. 

THE REFORM OF THE ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL 

STRUCTURE OF UKRAINE: RESULTS AND CHALLENGES 

 

Filipishyna L. M., Lomakina O. A. 

 

INTRODUCTION 

The territorial organization of the state plays a key role in ensuring 

optimal solutions to the problems and functions of society and the state. 

Most modern countries differ in their internal organizational structure, i.e. 

the method of territorial division, the number of administrative-territorial 

units, autonomous units, their authorities, the method of formation, as well 

as the degree of centralization (decentralization) of state power. The 

organization of public power, stability of inter-government relations, 

ensuring sustainable development, meeting the needs and interests of the 

population depend on the administrative-territorial structure1. The Consti- 

tution of Ukraine defines the basic principles of the territorial structure of 

Ukraine, the system of administrative-territorial units of our country, taking 

into account economic, historical, geographical, environmental, 

demographic characteristics, ethnic and cultural traditions. However, since 

the declaration of independence of Ukraine, discussions have begun on the 

need to reform the existing administrative-territorial structure2. Attempts to 

implement constitutional, administrative, municipal, and other reforms in 

Ukraine have not yet led to successful results in this area. This issue is 

important in the current situation when the search for the optimal model of 

the administrative-territorial structure of Ukraine is being carried out. 

History shows that destructive trends in countries are a consequence of the 

lack of a balanced management system, its territorial organization, primarily 

a balanced administrative-territorial division, and the status of 

administrative-territorial units3. Optimally organized geographically and 

 
1 Марова С. Ф. Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспек- 

тиви на національному та місцевому рівнях. Збірник матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції. Маріуполь : Донецький державний університет 
управління ; Український культурологічний центр, 2018. 284 с. 

2 Верменич Я. В. Територіальна організація в Україні, як наукова проблема: 
регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри Київ : Ін-т історії 
України НАН України, 2008. 160 с. 

3 Войтович Р. В. Публічне управління в умовах інституційних змін : колективна 
монографія / за наук. редакції д. держ. упр. Р. В. Войтович та П. В. Ворони. Київ, 
2018. 475 с. 
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properly functioning government is a problem of self-preservation of the 

state, as well as its effective work, effective adaptation to the conditions and 

needs of society, which are actively changing. Given this issue, the reform of 

the administrative-territorial structure of Ukraine is the subject of the 

constant attention of scientists, politicians, and experts3. 

 

1. Decentralization of public power in Ukraine: distribution  

of powers at different levels of administrative-territorial structure 

The reform of the local self-government system in Ukraine, which began 

in 2014, is a response to the demand of society to develop a new ideology of 

governance, to build the readiness of management to make decisions in 

conditions of greater freedom of action, and increased personal 

responsibility. Undoubtedly, the reform of local self-government will not be 

successful without improving the administrative and territorial structure of 

the state. Under the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 333-r 

of April 1, 2014, the concept of reform of local self-government and 

territorial organization of power in Ukraine was approved4. The concept 

defines the directions, mechanisms, and conditions for the formation of 

effective local self-government and territorial management organization to 

create and maintain a full-fledged living environment for citizens, provide 

high-quality and affordable public services, create institutions of direct 

democracy, and meet the interests of citizens in all spheres of life. Interests 

of the state and territorial communities4. 

Achieving this goal is planned primarily by creating conditions for the 

sustainable development of territorial communities as independent and self-

sufficient social communities, whose members will be able to protect their 

rights and interests by participating in local issues with the organizational 

and financial independence of territorial communities and local self-

government bodies5. The concept states that due to the large fragmentation 

of territorial communities in Ukraine, local self-government bodies of such 

communities are practically unable to exercise their powers provided for by 

law. It’s necessary to improve the system of Territorial Management 

Organization to increase the effectiveness of Social Development 

Management in the relevant territory. Storage of the disparity of 

administrative-territorial structure as the basis for the existence of an 

irrational territorial organization of power (the absence of an integral 

 
4 Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квіт. 
2014 р. № 333-р. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/333. 

5 Котенко Я. Локальна ідентичність як умова розвитку об’єднаних терито- 

ріальних громад (навчальний модуль). Київ : ІКЦ «Легальний статус», 2016. 44 с. 
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territory of an administrative-territorial unit of the basic level, the presence 

of a territorial community of villages, towns, cities in another territorial 

community or another administrative-territorial unit) leads to a conflict of 

jurisdiction both between local authorities and between local administrations 

and local executive authorities6. 

The following changes are envisaged for territorial communities: 

–   a creation of a legal framework for a voluntary association of 

territorial communities, in which capable local self-government bodies 

capable of exercising their powers are formed; 

–   respect for the principle of subsidiarity, which provides for the transfer 

of functions from local executive authorities and territorial bodies of central 

executive authorities to local self-government bodies that have the closest 

contact with citizens; 

–   solving the problem of duplication of powers, functions, and tasks of 

local self-government at different levels; 

–   ensuring openness and responsibility of the population of territorial 

communities for the activities of local communities and their officials; 

creation of sufficient material, financial and organizational conditions to 

ensure the fulfillment of the tasks of local administrations; 

–   a transformation of state authorities at the local and regional levels 

based on the principle of optimal provision of administrative and social 

services to the population; 

–   development of mechanisms for quality control of public services; 

–   the greatest participation of residents of territorial communities in 

making managerial decisions that stimulate the further development of 

modern forms of direct democratic participation on the ground6. 

Thus, the concept provides for an optimal distribution of competence 

between local self-government bodies and executive authorities at different 

levels of the administrative-territorial organization based on the principles of 

subsidiarity, decentralization and takes into account the human, financial, 

infrastructure potential, and resources of local self-government bodies at 

different levels. By transferring power on land, the Ukrainian state will 

benefit more. Structural changes are not a loss of authority, they allow 

optimal use of resources used by local authorities. Accordingly, the goal of 

the administrative-territorial reform should be to create administrative-

territorial units at the basic level that could fulfill their powers6, 7. 

 
6 Лелеченко А. П. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повнова- 

жень : навч. посіб. / А. П. Лелеченко, О. І. Васильєва, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук. 

Київ, 2017. 110 с. 
7 Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квіт. 1999 р.  

№ 586-ХІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14. 
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According to the Ukrainian Law “On local self-government in Ukraine”, 

local self-government bodies are vested with their own powers, within which 

they act independently and are responsible for their activities. At the same 

time, local self-government bodies may be granted certain powers of 

executive authorities (delegated powers), the implementation of which is 

under the control of the relevant executive authorities. The law states: 

“Delegated powers  – the powers of executive authorities granted to local 

self-government bodies by law, as well as the powers of local self-

government bodies, which are transferred to the relevant local state 

administrations by decision of district and regional councils”7. 

In general, the most important issues related to local self-government are 

defined in the Constitution of Ukraine, 4Art. 143 (Part 1), which provides: 

that the territorial communities of villages, towns, towns directly or through 

the local self-government bodies that form them, manage property that is in 

common ownership; approve programs of socio-economic and cultural 

development and control their implementation; approve the budgets of the 

relevant administrative-territorial units and control their implementation; 

determine local taxes and fees under the legislation; ensure the conduct of 

local referendums and the implementation of their results; create, reorganize 

and liquidate municipal enterprises, organizations and institutions and 

exercise control over their activities; to address other issues of local 

significance that refer to the law in their jurisdiction (table 1)8. 

Further distribution 5 of the general powers of the territorial society and 

its authorities implemented by the Law of Ukraine “On local Self  – 

Government in Ukraine”, which according to the Constitution of Ukraine 

distributes these rights and obligations among the subjects of their 

implementation-basic level: councils, their executive bodies (articles 26–41), 

Village, City chairman (article 42); regional level: competence of district and 

regional councils (article 43). A  separate group consists of the powers of the 

district and regional councils concerning the relevant local state 

administrations (article 44)8. 

As for the powers of representative bodies of local self-government, 

according to the basic law, there are two types of competence: general and 

exclusive rights and obligations. General competence is defined in 5 Article 

25 of the law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine”, according 

to which village, settlement, city councils have the right to consider and 

resolve issues provided for by the Constitution of Ukraine, this and other 

laws within their competence. Together with the general qualification 

5Article 26 of this law lists issues that basic level councils resolve 

 
8 Функції та повноваження місцевого самоврядування. URL: www.cppk.cv.ua/ 

i/2044348.doc.  – Назва з екрана. 
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exclusively at plenary sessions, which is the main organizational and legal 

form of councils. According to their content, the exclusive powers of these 

councils, based on the objects of competence, can be divided into the 

following eight groups. 

 

Table 1 

Competence of local self-government9 

TERRITORIAL COMMUNITIES 

(directly or through local self-government bodies created by them) 

MANAGE property that is in communal ownership 

APPROVE 
local budgets; socio-economic and cultural 

development programs 

CONTROL 

implementation of local budgets; programs of socio-

economic and cultural development; activities of 

municipal enterprises, organizations, and institutions 

ESTABLISH local taxes and fees 

FORM, REORGANIZE, 

AND LIQUIDATE 
Public Utilities, organizations and institutions 

PROVIDE 
holding local referendums and implementing their 

results 

SOLVE 
other issues of local significance that fall within their 

competence by law 

Local self-government bodies may be granted separate powers by law by 

executive authorities 

 

1.   Powers related to the implementation by the population of forms of 

expression of Will and determination of the status of self-organization bodies of 

the population and voluntary associations of self-government bodies: 

–   making a decision on holding a local referendum; 

–   making decisions on the organization of referendums and elections of 

state authorities, local authorities and villages, cities, city heads under the 

legislation; 

–   making a decision on the allocation to the self-organization bodies of 

the population of certain own powers of local self-government bodies and on 

the transfer of funds, material, technical and other resources necessary for 

their implementation; 

 
9 Лелеченко А. П. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повно- 

важень : навч. посіб. / А. П. Лелеченко, О. І. Васильєва, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук. 
Київ, 2017. 110 с. 
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–   making a decision on joining associations or joining associations, 

other forms of voluntary associations of local self-government bodies and 

withdrawing from them; 

–   making decisions on consent to the organization of cooperation of 

territorial communities, the subject of which is the territorial community of 

villages, settlement, towns, in the forms defined by 6Article 4 of the law of 

Ukraine “On the cooperation of territorial communities”, on approval of the 

draft Cooperation Agreement and other decisions related to implementation, 

following the specified law on the cooperation of territorial communities; 

–   hearing reports on the implementation following the Ukrainian law on 

the participation of territorial communities in cooperation of territorial 

communities, the subject of which is the territorial community of villages, 

settlement, cities 8. 

2.   Powers arising from the supervisory function of the council: 

–   hearing reports of the chairmen on the activities of the executive 

bodies of the council; 

–   making a decision of no confidence in the village, settlement, or city 

chairman; 

–   hearing reports of standing committees, heads of executive authorities 

and officials appointed or approved by them; 

–   hearing reports of members on their work in the council; 

–   consideration of requests from members, making decisions on 

requests; 

–   making decisions on early termination of the powers of a member of 

the council under the procedure established by law; 

–   the cancellation of acts of the executive bodies of the council that do 

not comply with the Constitution or laws of Ukraine, other laws and 

decisions of the relevant council adopted within its competence; 

–   making a decision on early termination of the jurisdiction of a village, 

settlement, or city chairman in cases provided for by this Law8. 

3.   Powers to organize the work of the council and its established bodies: 

–   determination of the quantitative composition of the council following 

the law; 

–   approval of the provisions of the council; 

–   formation and liquidation of permanent and other commissions of the 

council, approval, and modification of their composition, election of 

committee chairmen; 

–   formation of the executive committee of the council, determination of 

its number, approval of the staff; 

–   change in the composition of the executive committee and its 

dissolution; 
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–   election on the proposal of the president to the post and dismissal of 

the secretary of the council; 

–   confirmation at the suggestion of the village, settlement, city chairman 

of the structure of the executive bodies of the council, the total number of 

employees of the council and its executive bodies, the costs of their 

maintenance; formation at the suggestion of the village, settlement, city 

chairman of other executive bodies of the council; 

–   approval of the council’s work plan and hearing a report on its 

implementation; 

–   creation of mass media of the relevant council, appointment, and 

dismissal of their heads; 

–   resolution of the issue of language in the languages used by the 

council, its executive body and used in official publications, following the 

law; 

–   making a decision on early termination of the powers of self-

organization bodies of the population in cases defined by law; 

Approval of agreements concluded by the village chairman on behalf of 

the council on issues falling within its exclusive competence8. 

4.   authority in programming and planning, as well as in the field of 

budget and finance: 

–   approval of programs of socio-economic and cultural development of 

the relevant administrative-territorial units, targeted programs on other 

issues of local self-government; 

–   approval of the local budget and amendments to it; approval of the 

report on the implementation of the relevant budget; 

–   determination of local taxes and fees following the Tax Code of 

Ukraine; 

–   a creation of trust funds, approval of regulations on these funds; 

–   making decisions on local borrowing; 

–   making decisions on the redistribution of funds from the relevant local 

budget; 

–   making decisions on granting benefits under the current legislation on 

local taxes and fees and land tax; 

–   establishment of a facility for enterprises, institutions, and 

organizations belonging to the common ownership of the relevant territorial 

communities, the amount of profit share is assigned to the local budget 8. 

5.   Powers in the field of municipal property management: 

–   making a decision on alienation following the legislation on the 

communal property; 

–   approval of local privatization programs, as well as a list of municipal 

assets that are not subject to privatization; 
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–   determination of the expediency, procedure, and conditions of 

privatization of municipal property; 

–   resolution of issues related to the acquisition of privatized property 

under the procedure established by law, on the inclusion in communal 

ownership of alienated real estate in the privatization procedure, the 

purchase and sale agreement of which was terminated or declared invalid, 

the granting of a concession of communal property, the establishment, 

liquidation, reorganization and reorganization of the profiling of enterprises, 

institutions and organizations of communal property of a separate territorial 

community; 

–   reorganization or liquidation of educational institutions of communal 

ownership is carried out by decision of the local council; 

–   making decisions on determining the criteria according to which the 

formation of the supervisory board is mandatory in municipal companies and in 

companies in the authorized capital of which more than 50 percent of the shares 

(blocks of shares) belong to the territorial community; on approving the 

procedure for creating the supervisory board, the procedure for appointing 

members of the Supervisory Board of a municipal Unitary Enterprise; on 

determining the type of issues that fall within the exclusive competence of the 

Supervisory Board of a municipal Unitary Enterprise; on determining the 

requirements for independent members of the Supervisory Board of municipal 

private owners and companies in the authorized capital of which more than  

50 percent of the shares (blocks of shares) belong to the territorial community; 

–   determination of the criteria for selecting an independent auditor and 

classification criteria for municipal individual owners and companies in the 

authorized capital of which more than 50 percent of shares (blocks of shares) 

belong to the territorial community, whose financial statements (including 

consolidated ones) are subject to mandatory audit evaluation by an 

independent auditor; the procedure for such verification and the procedure 

for recruiting an independent auditor; 

–   making decisions on the transfer of certain powers to the management 

of property belonging to the communal property of the relevant territorial 

community to other bodies, determining the boundaries of these powers and 

the conditions for their implementation; 

–   if it is necessary to create bodies and services to ensure the 

implementation of joint projects with other subjects of communal ownership 

or joint financing of municipal enterprises, institutions, and organizations, 

determine the competence of these bodies; 

–   decisions under the legislation on the establishment of joint ventures 

by utility companies, including Foreign Investment 8. 

6.   Powers in the field of nature protection, land use, and other natural 

resources: 
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–   decisions following the law on Land Management; 

–   approval of land tax rates following the tax code of Ukraine; 

–   resolution following the law of issues on issuing a permit for special 

use of natural resources of local significance, as well as on revoking such a 

permit; 

–   making decisions on the organization of territories and objects of the 

nature reserve fund of local significance and other territories that are 

specially protected; making proposals to the relevant state bodies regarding 

the declaration of natural and other objects of ecological, historical, cultural, 

or scientific value, natural monuments, history or culture that are protected 

by law, making decisions on tenders for breeding and breeding sites of 

wildlife restriction of economic activity and production of wildlife; 

–   providing, under the legislation, consent for the construction of new 

facilities on the territory or objects for waste disposal, the scale of the 

environmental impact of which, according to current regulations, includes 

the relevant territory 8. 

7.   Powers in the field of improvement and development of human 

settlements: 

–   approval under the established procedure of local urban planning 

programs, master plans for the development of relevant localities, and other 

urban planning documentation; 

–   establishment following the legislation of rules for the arrangement of 

the outskirts of a locality, ensuring cleanliness and order in it, trading in 

markets, observing silence in public places, for violation of which 

administrative responsibility is provided; 

–   making decisions on combating natural disasters, epidemics, 

epizootics, for violation of which administrative responsibility is provided; 

–   identification of territories where potentially dangerous activities can 

be carried out in the presence of the civilian population with the participation 

of personnel of the Armed Forces of Ukraine, other military formations, and 

law enforcement agencies with the use of weapons and military equipment; 

–   making decisions on the creation of special free and other zones, 

changing the status of these zones, making proposals to the relevant bodies 

on these issues; giving consent to the formation of such zones at the 

initiative of the president of Ukraine or the Cabinet of Ministers of Ukraine8. 

8.   Powers in the sphere of social protection of the population, ensuring 

public order and peace, protecting the rights, freedoms, and legitimate 

interests of a person and citizen: 

–   creation following the law at the expense of the local budget of 

institutions for the provision of free primary legal aid, appointment, and 

dismissal of the heads of these institutions, inclusion following the 
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procedure established by the law of individuals or legal entities of private 

law to provide free primary legal aid; 

–   hearing information from prosecutors and police leaders on the rule of 

law, crime-fighting, Public Order, and the results of activities in the district; 

–   resolving issues of administrative and territorial structure within the 

limits and under the procedure provided for by this and other laws8. 

In addition, following the principle of distribution of powers of local self-

government bodies, the law of Ukraine “On local self-government in Ukraine” 

provides for separate powers of executive bodies. The executive committee may 

consider and resolve issues referred by the law of Ukraine “On local self-

government in Ukraine” to the executive bodies of the council. In particular, the 

executive council: pre-considers drafts of local programs of socio-economic and 

cultural development, target programs on other issues, the local budget, draft 

decisions on other issues submitted to the relevant Council; coordinates the 

activities of departments and other executive authorities, enterprises, institutions, 

and organizations belonging to the communal property of each territorial 

community, hears the reports on the work of their leaders; it has the right to 

make changes or cancel acts of subordinate departments, departments, other 

executive bodies of the Council, as well as their officials8. A  village, settlement, 

or city council may decide on the distribution of responsibilities between its 

executive committee, departments, administrations, and other executive bodies 

of the council and rural, populated, and City heads within the limits of the 

powers granted by law to the executive bodies of the village, settlement, and city 

councils10. 

Today, as part of the reform of local self-government and territorial 

organization of management, the competencies of various state and local 

self-government bodies are changing. At this stage of decentralization, the 

community’s powers in the field of land need to be expanded. Legislative 

regulation of the management of all lands belonging to territorial 

communities, including those outside localities, is important9. Several laws 

address the issue of extending the land jurisdiction of communities to their 

territory. In addition to draft legislation No. 4355, which was considered for 

two years, the Verkhovna Rada of Ukraine registered Government Law  

No. 7118 and its alternative version No. 7118-1 and draft legislation  

No. 7363, submitted by the president of Ukraine11. Also, a draft law of 

Ukraine “On amendments to certain legislative acts of Ukraine concerning 

 
10 Функції та повноваження місцевого самоврядування. URL: www.cppk.cv.ua/i/ 

2044348.doc. 
11 Надолішній П. І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в 

Україні: проблеми теорії, методології, практики : монографія / П. І. Надолішній. К. : 
Вид-во УАДУ, 1998. 264 с. 
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the management of land resources within the territory of United territorial 

communities” was developed to transfer to united communities the authority 

to dispose of state property in the territories of the respective territorial 

communities12. 

The draft legislation introduces amendments to the Land Code of 

Ukraine, the laws of Ukraine “On local self-government in Ukraine” and 

“On land lease”, which provide for the transfer of powers to the village, 

settlement, and city councils of United territorial communities: 

disposal of state-owned land, transfer of state-owned land to the 

ownership of citizens and legal entities, provision of land for use from state-

owned land within the limits established by the Code; 

–   changes in the purpose of private land concerning land located within 

the locality, as well as on the territory of United territorial communities; 

–   sale to citizens and legal entities of state-owned land (except for the 

land plot on which objects subject to privatization are located) and 

communal property for the needs defined by this Code; 

–   Withdrawal of land for public and other needs from state and 

municipal ownership, which is transferred for permanent use, if the local 

self-government body has these plots13. 

The draft legislation also defines the list of state-owned land that cannot 

be transferred to communal ownership. 

Delegated powers should be considered separately (fig.2.). The transfer 

of several powers to local self-government bodies is accompanied by a 

simultaneous increase in the responsibility of these bodies. Strengthening the 

position of local self-government in Ukraine will increase the responsibility 

of citizens to ensure an adequate standard of living. In recent years, there 

have been changes in the delegated powers of the executive bodies of 

village, settlement, and city councils, namely: 

–   participation in the implementation of state regulatory policy within 

the framework and following the procedure provided for by the law of 

Ukraine “On principles of state regulatory policy in the sphere of economic 

activity”; 

–   organizational support for the provision of administrative services by 

executive authorities through administrative service centers14. 

 
12 Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) : 

проект закону України № 2217а від 1 черв. 2015 р. URL: http://search.ligazakon.ua/ 

l_doc2.nsf/link1/JH1PL68A.html.  
13 Лелеченко А. П. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повно- 

важень : навч. посіб. / А. П. Лелеченко, О. І. Васильєва, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук. 
Київ, 2017. 110 с. 

14 Ibid. 
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Table 2 

Own and delegated United territorial community powers 

UNITED TERRITORIAL COMMUNITY OWN POWERS 

-   development of local infrastructure: 

maintenance and construction of roads; 

water, heat, gas supply and sanitation 

and landscaping 

-   provision of Housing and communal 

services (Heat Supply and sanitation, 

waste management, maintenance of 

communal property objects) 

-   Community Development Planning 

and budget formation 

-   maintenance of roads on the territory 

of the community 

- Land Management, granting of 

construction permits, acceptance of 

buildings into operation 

-   monitoring the implementation of 

council decisions and public safety by 

the municipal guard 

-   Organization of passenger 

transportation on the territory of the 

community 

-   Fire Department 

-   ensuring local economic development 

(attracting own and foreign investment, 

developing entrepreneurship, especially 

at small and medium-sized levels) 

-   provision of social assistance and 

administrative services through 

relevant territorial centers, as well as 

provision of primary emergency 

medical care services 

DELEGATED AUTHORITY 

-   maintenance and organization of 

work of cultural centers, clubs, libraries, 

stadiums, sports grounds 

-   social assistance through territorial 

centers (in communities) 

-   administrative services through their 

provision centers (in communities) 

-   managing schools and kindergartens 

-   primary health care  

 

The concept provides for the distribution of the largest list of powers 

between communities (villages, settlements, cities). Local authorities receive 

the necessary human and financial resources and infrastructure to properly 

exercise their powers. Let’s take a closer look at the powers granted to 

United territorial communities. It should be noted that communities united 

following the law and the long-term plan are granted the full range of 

powers that cities of regional significance currently have15. The list of 

permits for United territorial community expenditures is defined, in 

 
Filipishyna L.M. “E-government as a tool of public administration”. Причорно- 

морські публічно-правові читання : матеріали Міжнародної наукової конференції, 
Миколаїв, 10–12 вересня 2021 р. Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 
Ч. 1. С. 173–176) 

15 Формування спроможних територіальних громад : практичний посібник (видання 

друге). URL: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/ library/posibnyk.tergrweb.pdf.  
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particular, in articles 89, 91 of the Budget code of Ukraine (Article 89  – 

expenditures from the budgets of cities, district budgets, budgets of United 

territorial communities created following the law and the long  – term 

community development plan; 91-expenditures of local budgets can be 

covered from all local budgets)16. 

Structural divisions of territorial bodies of central executive authorities at 
the basic level will provide services for: 

–   sanitary and epidemiological protection; 

–   social protection of the population (payment of pensions, subsidies, 
allowances, provision of benefits); 

–   Treasury service; 
–   Civil status registration17. 
The main responsibilities of local authorities at the district level are to 

ensure: 
–   upbringing and education of children in general education boarding 

schools; 

–   provision of secondary medical services18. 
The main responsibilities of local authorities at the regional level are to 

ensure: 
–   regional development; 

–   environmental Protection; 
–   vocational and technical education; 
–   providing highly specialized medical care; 
–   development of culture, sports, and tourism4. 
In general, the state delegates powers to local self-government bodies 

operating at the level of an administrative-territorial organization, in which 
they can and should be carried out by the human, financial, infrastructure 

potential, and resources necessary for the exercise of powers at this level. 
For the optimal distribution of competence between local and executive 

authorities at different levels of administrative-territorial structure, it is 
determined: 

–   improving the system of public involvement in the development of 
management decisions and monitoring their implementation; 

 
16 Децентралізація, управління землями та розвиток громад : матеріали 

конференції від 14 грудня 2017 р., м. Київ. URL: http://www.minregion.gov.ua/press/ 

news/nadto-dovgo-diskutuyemoyak-viddati-zemelni-povnovazhennya-gromadam-treba-

vzhe-priymatirishennya-v-yacheslav-negoda/. 
17 Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квіт. 
2014 р. № 333-р. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/333. 

18 Ibid. 
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–   determination of a sufficient tax base that will allow exercising your 

powers, taking into account objective criteria for state financing of delegated 

powers; 

–   formation of representative bodies of local self-government with their 

executive bodies at each administrative-territorial level; 

–   effective state control over compliance with the requirements of the 

Constitution and laws of Ukraine by local self-government bodie4,23. 

Therefore, it is necessary to create appropriate material, financial, 

organizational conditions and personnel to ensure the exercise of local 

authorities ’ own and delegated powers in accordance with the following 

principles: 

–   availability of resources necessary for the exercise of the statutory 

powers of local self-government bodies; 

–   calculation of the amount of compensation subsidy based on uniform 

standards; 

–   providing transfers from the state budget directly to each local budget; 

–   development of regional infrastructure, primarily regional highways, a 

network of intercity and interregional public transport routes; 

determination of the financial base for local self-government bodies to 

exercise their powers concerning taxes and fees related to the territory of the 

relevant administrative-territorial unit; 

–   provision for local budgets of a part of the funds received from the 

payment of personal income tax of newly created legal entities within five 

years from the date of investment in the legal entity; 

–   granting local self-government the right to regulate the rates of local 

taxes and fees; 

–   preventing other local self-government bodies and executive bodies 

from granting tax incentives that reduce their revenues of local budgets; 

–   local access to local self-government bodies to attract credit resources 

for investment development by simplifying procedures for granting loans 

and local guarantees and balancing them with state control methods aimed at 

preventing the bankruptcy of municipal property; 

–   increasing the transparency and efficiency of budget expenditures by 

introducing a program-target method for all local budgets; 

–   determination of the material basis of local self-government property, 

especially land owned by territorial communities; 

–   granting territorial communities the right to dispose of land resources 

on their territory, to combine their property and resources within the 

framework of cooperation of territorial communities for the implementation 

of joint programs and more effective provision of public services to the 

population of neighboring territorial communities; 
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–   maximum involvement of the population in making managerial 

decisions on local issues and promoting the development of forms of direct 

democracy; 

–   introduction of effective mechanisms for public participation in the 

development of important management decisions by local self-government 

bodies, in particular when determining the development strategy of a 

territorial community, approving the Charter of territorial communities, 

projects of urban planning documentation; 

–   granting the meeting of citizens at the place of permanent residence in 

accordance with the law and in accordance with the Charter of the territorial 

community the right to initiate an extraordinary report of local officials of 

the local community and determining the obligation of local authorities and 

their officials to justify their decisions; 

–   a creation of advisory bodies under local self-government bodies to 

conduct public consultations, facilitate public review of draft decisions and 

decisions of local self-government bodies; 

–   ensuring the right of territorial communities to a local referendum; 

–   improving the process of forming self-organization bodies of the 

population, establishing a clear procedure for transferring part of the powers 

to local self-government bodies, as well as providing funds for the exercise 

of these powers, spending such funds, and reporting on their use; 

–   spreading the practice of forming self-organization bodies of the 

population, especially in territorial communities that include residents of 

several localities; 

–   introduction of a mechanism for local state administrations to exercise 

state control over compliance with local government decisions with the 

Constitution and laws of Ukraine and the quality of public services for the 

population; 

–   deprivation of local councils of the right not to express no confidence 

in the heads of the relevant local state administrations4. 

Thus, decentralization is understood as the process of redistribution of 

powers and powers between the central and local levels of state power by 

shifting the emphasis to the local level in terms of performing pre-defined 

and guaranteed state functions. When solving the problems of 

decentralization, it is important to find a balance between centralization and 

decentralization as a certain need to ensure the effective functioning of local 

and central authorities. Reasons for transferring greater competence to local 

authorities include higher levels of efficiency and accountability of local 

authorities, better opportunities for local development, and the introduction 

of participatory democracy and the protection of human rights. 
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2. Results and challenges of reforming the administrative-territorial 

structure at the level of local self-government in Ukraine 

Regulation of regional development in Ukraine is carried out using 

several tools that at the time of their use prove different degrees and 

effectiveness. It should be noted the success of the budget and fiscal reform, 

which significantly strengthened the fiscal and budgetary potential of the 

community, the creation of the National Regional Development Fund, which 

strengthened the ability of communities to implement specific projects to 

address pressing issues of local development. However, such tools are point-

based with delays in obtaining and evaluating the result. Since 2014, another 

important institutional tool for influencing the development and management 

of Regions has been added to these regulatory tools  – the decentralization of 

power at the level of territorial communities. Decentralization is both the 

basis for reforming the management of Regions and territorial units, as well 

as the basis for building local democracy and spreading the principles of 

local self-government in accordance with European standards19. 

The legal framework for decentralization reform remains the subject of 

more attention from politicians, experts, and public figures. This emphasis is 

due to the need to create and adapt mechanisms for decentralizing power in 

accordance with current priorities for strengthening statehood and promoting 

democratic transformation in Ukraine. Among the challenges of 

implementing decentralization in this area is the problem of consistency of 

the expected and established regulatory framework of the reform, in 

particular regarding the creation of viable territorial communities20. 

The overall vision of the expected changes to the Decentralization 

Reform was outlined in the concept discussed above. In addition, the 

Sustainable Development Strategy “Ukraine  – 2020” included the 

decentralization of power in the list of priority reforms necessary to ensure 

the European standard of living of the country. The goal of the 

decentralization policy was to move away from the centralized model of 

governance in the country, ensure the ability of local self-government and 

build an effective system of territorial structure in Ukraine, fully implement 

the European Charter of local self-government, subsidiarity, universality, 

and financial self-sufficiency. 

 
19 Жаліло Я. А. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову 

перспективу: аналітична доповідь / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова 
та ін. ; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. 115 с. 

20 L.Filipishyna, O. Lomakina. Social and economic, and legal preconditives of the 

risk of illligal takeover. Social and legal aspects of the development of civil society 

institutions: collective monograph. Part I. Warsaw : BMT Erida Sp.z o.o., 2019. 536 p. 

P. 421–432. 



229 

According to the action plan for the implementation of the concept of 

June 18, 2014, the key priorities of the reform are the creation of 

approximately 1,500 able-bodied local communities capable of contributing 

to local development and providing high-quality and affordable local 

government services. In the context of this task, it was planned to solve the 

problem of “duplication” of powers between state and local government 

bodies at different levels21. 

In 2015–2017, it was planned to complete the process of unification of 

territorial communities, then reorganize local self-government and local 

executive authorities on a new territorial basis and merge and unify local 

public services. At the same time, it is planned to amend the Constitution of 

Ukraine in terms of forming executive bodies of regional and district 

councils, modeling administrative-territorial units in the regions22. 

Due to challenges to territorial integrity, the possibility of making 

decisions on constitutional changes within the framework of decentralization 

of power in 2014–2015 was limited23. In such circumstances, the main focus 

is on creating territorial communities capable of developing and providing 

high-quality and affordable local public services24. 

The first step in this direction was the adoption of the law on the 

cooperation of territorial communities of June 17, 2014, which allowed 

communities to join forces to solve common economic and other problems 

and implement joint development projects25. An additional incentive for the 

participation of territorial communities was the support of inter-municipal 

cooperation projects from the State Regional Development Fund. 

Forms of inter-municipal cooperation were the implementation of joint 

projects, including coordination of activities of subjects of cooperation and 

accumulation of their resources for a certain period for joint implementation 

of relevant activities; joint financing (maintenance) by subjects of 

cooperation of companies, institutions, and organizations that are in 

communal ownership; creation of Joint Economic Services, Institutions and 

organizations by subjects of cooperation. According to the official register of 

 
21 Жаліло Я. А. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову 

перспективу: аналітична доповідь / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова 
та ін. ; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. 115 с. 

22 Децентралізація в Україні: досягнення, надії і побоювання. Київ : Український 
незалежний центр політичних досліджень, 2017. 28 с. 

23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Про створення обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо проекту 

законодавчого акта про удосконалення адміністративно-територіального устрою 
Запорізької області : Розпорядження голови Запорізької ОДА від 3 груд. 2018 р. 
№ 635. URL: http://www.zoda.gov.ua/article /85/rozporyadzhennya-golovi.  
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cooperation agreements, 368 were concluded in mid-March 2019, including 

administrative services, collection, and disposal of household waste, utilities, 

education and healthcare, etc.26. 

A turning point in the formation of affluent communities was the 

adoption of the law “on the voluntary association of territorial communities” 

of February 5, 2015, and the approval of the methodology for the formation 

of affluent territorial communities developed by the Ministry of regional 

development, construction and housing and communal services of Ukraine27. 

The law granted United territorial communities the same powers as cities of 

regional significance; normalized direct inter-budgetary relations between 

United territorial community and the state budget; to provide financial support to 

United territorial community (the total amount of specific state support is 

distributed among United territorial community budgets in proportion to their 

area and size), etc. According to the law, voluntary associations of communities 

must take into account historical, cultural, and ethnic factors, and the quality and 

accessibility of public services provided by the united territorial community 

cannot be inferior to those that existed before the association28. The 

methodology for the formation of viable territorial communities regulates the 

requirements for long-term plans for the formation of community territories in a 

particular region, as well as defines the criteria for possible administrative 

centers of the united territorial community13. Thus, the expansion of the 

competence of local self-government bodies of wealthy communities and 

financial incentives for the processes of voluntary association of communities 

have created a legal framework for the rapid dynamics of the formation of a 

united territorial community. 

An additional incentive to increase the speed of formation of wealthy 

communities was legal support for the voluntary annexation of territorial 

communities to already formed United territorial communities. This was 

made possible by the law on amendments to certain legislative acts of 

Ukraine concerning the voluntary annexation of territorial communities in 

2017. According to the law, the chairman of the united territorial 

community, to which the neighboring community has joined, is not re-

elected, and the election of Deputies of the united territorial community 

council takes place only in the territory that has joined. At the same time, the 

 
26 Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад / Офіційний 

портал Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства. URL: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/ 

regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/. 
27 Жаліло Я. А. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову 

перспективу: аналітична доповідь / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова 
та ін. ; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. 115 с. 

28 Ibid. 
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united community becomes the head district of the relevant united territorial 

community, and the leader of the united community becomes the headman 

and is a member of the executive committee of the united territorial 

community. As in the case of voluntary association of communities, the 

initiator of joining can be residents of the united territorial community, 

deputies, and the chairman29. 

In one year, the accession mechanism was applied to cities of regional 

significance  – key centers of economic activity. Thus, on April 3, 2018, the 

law of Ukraine “On amendments to the law of Ukraine “On the voluntary 

association of territorial communities” was adopted30. 

This law simplified the possibility of uniting individual communities on the 

principle of involving territories, which does not require re-election of the mayor 

and the corresponding City Council but provides for the mandatory inclusion of 

the united community in the executive committee of the city council. The 

adoption of this law gave an impetus to the process of forming a united territorial 

community. At the same time, the position of this law that urban territorial 

communities bordering cities of regional significance are legally deprived of the 

possibility of such an approach is problematic31. 

The form of approach to cities of regional significance is one of the driving 

forces of voluntary community reunification at a new stage of reforms. 

The beginning of a new phase of the Decentralization Reform is reflected 

in the action plan for the implementation of a new stage of the reform of 

local self-government and territorial management organization in Ukraine 

for 2019–2021, approved on January 23, 2019, at the community level by 

completing the process of voluntary community reunification. The public 

demand to further build up the capacity of communities and the political will 

after the 2020 local elections on a new territorial basis underscore the need 

to complete the process of forming United communities with additional 

incentives. We are talking about speeding up the presentation of long-term 

united territorial community plans for all districts with 100 % territorial 

coverage; maximum promotion of voluntary integration, especially in cities 

of regional significance; approval of the territory of the community of all 

regions, that is, completing the creation of administrative-territorial units of 

the basic level. This means that in 2019, the process of uniting territorial 

communities will remain voluntary, while the probability of using the 

 
29 Жаліло Я. А. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову 

перспективу: аналітична доповідь / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова 
та ін. ; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. 115 с. 

30 Ibid. 
31 Ibid. 
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administrative method of approving the territory of communities in all 

regions will increase in 202032. 

Taking into account the progress made in the creation of viable territorial 

communities and sectorial decentralization, it’s necessary to identify the 

current difficulties that arise in the process of implementing the reform and 

which may hinder the achievement of its strategic goals. Thus, the process of 

reviewing and adopting some key laws on decentralization remains 

unnecessarily slow. Delays in the adoption of legislation slow down the 

implementation of the Decentralization Reform and may indicate a lack of 

political will to implement the new phase. Without qualitative changes in the 

regulatory field, it is impossible to achieve quantitative changes in the 

formation of affluent territorial communities and the construction of a new 

district administration. Instead, effective teamwork and the joint efforts of 

key government officials in formulating the rules can lead to the timely 

adoption of important legislative changes. This is not a competition for 

leadership in this context, but an awareness of the need to consolidate the 

efforts of the president, parliament, and government for further progress in 

joint reform. 

One of the biggest problems of the legal sphere is the delay in 

implementing amendments to the Constitution necessary to implement the 

tasks of reforming local self-government. Such changes, in particular, should 

provide for a clear definition of the administrative-territorial structure, the 

powers of local self-government bodies at the subregional level, and 

clarification of the responsibilities of state administrations. According to the 

content of the reform, United territorial communities should form a new 

basic level of administrative-territorial structure and create the basis for the 

transformation of the district level of Public Power. 

Now the uncertainty of the new competence of districts leads to the 

parallelism of administrations, resistance to decentralization, difficulties in 

distributing services between United territorial сommunity and local self-

government bodies that continue to be subordinate to the district. 

Meanwhile, draft law No. 8051 “On the basics of administrative-territorial 

structure” has not been considered since its registration in the Verkhovna 

Rada of Ukraine in February 2018. The absence of such a law increases a 

certain unpredictability of changes in the territorial organization of power. In 

addition, the lack of constitutional changes raises doubts about the 

irreversibility of the Decentralization Reform33. 

 
32 Жаліло Я. А. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову 

перспективу: аналітична доповідь / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова 
та ін. ; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. 115 с. 

33 Ibid. 
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Further successful implementation of the reform of local self-government 

and decentralization of power, the reform of territorial communities as 

elements of the basic level of Territorial Administration should take place in 

the context of a systematic reform of the administrative-territorial structure. 

The completion of the process of unification of territorial communities, the 

holding of regular local elections in 2020 should correspond with the 

formation of a new system of administrative-territorial structure, the reform 

of the territorial organization of power at the subregional level, 

synchronization of this process with the introduction of educational, medical 

and other sectoral reforms. The criteria that administrative-territorial units of 

all levels should meet should be established based on the adoption of basic 

legislation on the new system of administrative-territorial structure and the 

acceleration of the unification of territorial communities exclusively under 

the long-term plans for the formation of territorial communities of regions 

and the requirements of the methodology for determining their ability34. 

According to the action plan for the implementation of a new stage of 

reforming local self–government and territorial organization of power in Ukraine 

for 2019–2021, the first task of the measures is “formation of a new territorial 

basis for the activities of government bodies at the level of communities and 

districts”. Within the framework of this task, it is planned, among other things, to 

develop and submit a draft law of Ukraine on the settlement of the issue of 

approval of the administrative-territorial structure of the basic level, as well as 

support in the Verkhovna Rada of Ukraine of the draft law of Ukraine “On the 

basics of the administrative-territorial structure of Ukraine”. 

The draft legislation contains provisions that expand the powers of the 

Verkhovna Rada of Ukraine. Constitution of Ukraine (paragraph 29 of Part 

One 2485) the powers of the Verkhovna Rada of Ukraine included such 

issues as “formation and liquidation of districts, establishment, and 

modification of borders of districts and cities, assignment of settlements to 

the category of cities, naming and renaming settlements and districts”. Draft 

law No. 8051 gives the parliament additional powers regarding, for example, 

the adoption of laws “On the formation, reorganization and liquidation of 

communities” (parts one-four, seven 24Art. 15) “On the transfer of the 

administrative center of the community” (parts five-seven 24Art. 15) “On 

the formation, reorganization and liquidation of districts” (parts one-five, 

seven-eighths 24Art.16). These powers of the Verkhovna Rada of Ukraine, 

if the law “On the basics of administrative-territorial structure” is adopted, 

 
34 Жаліло Я. А. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову 

перспективу: аналітична доповідь / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова 
та ін. ; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. 115 с. 
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will be considered such that they do not comply with the Basic Law of 

Ukraine35. 

This conclusion is made by experts based on an analysis of the 

Constitution of Ukraine, which defines that the Verkhovna Rada of Ukraine, 

in addition to the powers established by Article 85 of the Constitution, “also 

exercises other powers that, according to the Constitution of Ukraine, are 

assigned to its jurisdiction.” That is, the powers of the Verkhovna Rada of 

Ukraine defined in the Constitution of Ukraine and its amendments are 

exhaustive, and their expansion by adopting laws is not allowed36. 

One of the norms that leads to a delay in the consideration of draft law 

No. 8051 is the definition of the concept of “district”, proposed by Article 8 

of the draft law. Thus, a district is an administrative-territorial unit of the 

sub-regional level, which consists of communities with a total population of 

at least 150 thousand inhabitants37. 

The introduction of such a term “district”, according to the main 

scientific and Expert Department of the Verkhovna Rada of Ukraine, will 

reduce the number of districts in Ukraine by about three times, since there 

are a significant number of districts up to 150 thousand inhabitants13. The 

new action plan for the Decentralization Reform for the period up to  

2020 aims to approve the new territorial basis of the country  – 100 capable 

districts. This view was reflected in the presentation “decentralization: a new 

stage. Main tasks for the period up to 2020”38. 

It should be noted that in some regions of Ukraine, work has already 

been carried out to create a new administrative-territorial structure by 

developing and submitting appropriate projects for the creation, abolition, 

and modification of district borders. The draft law” on the creation, 

liquidation, and modification of the borders of districts of the Poltava region 

“ dated October 16, 2018, was registered by the Verkhovna Rada of Ukraine. 

The law legislation provides for the creation of 4 districts in the Poltava 

region instead of 25 existing ones. Similar law legislations were also 

submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine on the formation of a new 

district level in the regions of Chernihiv, Mykolaiv, Sumy, Kirovohrad, 

Kherson, and Ivano-Frankivsk. Thus, the relevant draft laws in Chernihiv 

region provide for the formation of 4 districts instead of 22 existing ones, 

Mykolaiv Region  – 4 districts instead of 19 existing ones, Sumy Region  –  

 
35 Крестовська Н. M. Теорія держави і права : підручник / Н. M. Крестовська, 

Л. Г. Матвєєва. К. : Юрінком Інтер, 2015.  – 584 с. 
36 Жаліло Я. А. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову 

перспективу: аналітична доповідь / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова 
та ін. ; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. 115 с. 

37 Ibid. 
38 Ibid. 
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5 districts instead of 18 existing ones, Kirovohrad Region  – 3 districts 

instead of 21 existing ones, Kherson region  – 4 districts instead of  

18 existing ones, Ivano-Frankivsk region  – 3 instead of 14 existing ones39. 

The disadvantage is the lack of clear economic, social, demographic, and 

other types of justification for the models of the proposed expanded 

territories. The territorial accessibility of remote localities to the Centers of 

the proposed expanded districts and the location of territorial representative 

offices of central executive authorities were not analyzed. In addition, the 

draft legislations don’t provide for amendments to the laws “On local self-

government in Ukraine”, “On local state administrations”, “On local 

elections”. Their adoption will lead to formal consolidation of districts and 

will not solve problematic issues of duplication of powers between United 

territorial сommunity councils, district state administrations, and district 

councils. The provisions of the draft legislation on the exercise of the powers 

of Deputies of district councils that are part of consolidated districts for the 

next local elections to district councils of expanded district centers are also 

contradictory since this contradicts the provisions of the law “On local self-

government in Ukraine”. 

The need to address the issue of streamlining the district level of 

management and a clear distribution of responsibility between district 

executive authorities and local administrations of united territorial 

communities is mainly related to solving the problems of creating district 

budgets, in which newly created united territorial communities fully cover 

their territory, and the problems of sharing the property of such territories. 

With the creation of the United territorial community that fully covers 

the territory of a certain district, district councils lose their sources of 

funding and powers, but there is no legislative framework for stopping their 

activities. In the process of functioning of United territorial community, they 

are faced with the fact that the legislative level does not regulate the 

distribution of competence between district councils, district state 

administrations, and Rural, Settlement, city councils of United territorial 

communities in areas whose territory mainly or completely covers the 

established United territorial communities. There is a district state 

administration and a district council with corresponding maintenance costs 

and executive bodies of the united territorial community. Resolving the 

above-mentioned conflicts of authority and resources should significantly 

increase the effectiveness of Management in this area40. 

 
39 Жаліло Я. А. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову 

перспективу: аналітична доповідь / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова 
та ін. ; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. 115 с. 

40 Ibid. 
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With an increase in the number of united territorial communities, the 

number of districts whose territory is fully or mainly covered by established 

united territorial communities also increases. Thus, according to the latest 

data in Ukraine, the territory of 18 districts is already fully covered by the 

established united territorial community. In 144 districts, the territory is 

covered by 50–99 % of established united territorial communities, in  

206 districts  – by 1–49 %. However, no united territorial communities have 

been formed in 97 districts41. 

In districts whose territory is fully or mainly covered by established 

united territorial communities, there is a situation when the resources that 

make up the district budget of these districts are fully transferred to the 

budgets of the newly created united territorial communities. In addition, the 

common property of territorial communities of such districts is fully 

transferred to the communal ownership of the united territorial community42. 

When developing models for newly expanded districts, it’s necessary to 

take into account those united territorial communities that are formed by 

territorial communities from neighboring districts. In other words, it is more 

expedient not to take as a basis the borders of certain districts that are not 

currently established, but the borders of united territorial communities that 

are created by combining territorial communities from other districts. So, a 

prerequisite for reforming the sub-regional (district) level should be the 

completion of work on the completion of long-term plans for the formation 

of territorial communities of the regions and their approval in the final 

version43. 

As of January 11, 2019, the government has approved 23 long-term plans 

for the development of the community in the regions, of which only one 

hundred percent cover the territories of the respective regions44. 

The specifics of implementing educational, medical, and other sectoral 

reforms should be taken into account when changing long-term plans for 

creating territorial communities. 

Based on consultations with the representative bodies of local self-

government of territorial communities of cities of regional significance and 

 
41 Про засади адміністративно-територіального устрою України : проект закону 

України № 8051 від 22 лют. 2018 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web 

proc4.  
42 Жаліло Я. А. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову 

перспективу: аналітична доповідь / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова 
та ін. ; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. 115 с. 

43 Ibid. 
44 Як регіони працювали у 2018 році над перспективними планами формування 

територій громад : дані моніторингу Мінрегіону. URL: https://decentralization.gov.ua/ 

news/10468. 
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neighboring rural and settlement communities, long-term plans for the 

creation of territorial communities should provide for the possibility of 

joining territorial communities of cities of regional significance. The 

methodology for the formation of able-bodied territorial communities should 

define the criteria and ensure further unification of territorial communities 

only under the long-term plans of territorial communities of Regions and the 

methodology for the formation of capable territorial communities. 

Some regions began to form an administrative-territorial structure at the 

district level through broad public and professional discussions45. Thus, a 

regional working group was created in the Zaporizhia region to prepare 

proposals for a draft legislative act on improving the administrative and 

territorial structure of the Zaporizhia region46. Before the creation of the 

working group, there was a broad public discussion of models for reforming 

the administrative-territorial structure and organization of management at the 

district level, which was carried out within the framework of the project 

“model for reforming the administrative-territorial structure and organization 

of management at the district level of Dnipropetrovsk and Zaporizhia 

regions”47. The discussion covered all 20 districts of the Zaporizhia region 

and summarized the proposals of representatives of united territorial 

communities councils, district state administrations, district councils, civil 

society institutions on the number and forms of future expanded districts, 

approaches to the organization of Management in these expanded districts. 

This approach is more favorable for the implementation of administrative 

and territorial reform since when creating a new district level, it is necessary 

to take into account not only the totality of socio-economic indicators but 

also certain regional and local features48. 

Zaporizhia region is one of the top three national leaders in the process of 

decentralization and reform of local self-government. According to the 

monitoring conducted by the Ministry of regional development, construction 

 
45 Експерти за «круглим столом» обговорили актуальні питання процесу 

децентралізації. URL: http://zor.gov.ua/content/eksperty-za-kruglym-stolom-obgovoryly-

aktualni-pytannya-procesu-decentralizaciyi?fbclid. 
46 Про створення обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо проекту 

законодавчого акта про удосконалення адміністративно-територіального устрою 
Запорізької області : Розпорядження голови Запорізької ОДА від 3 груд. 2018 р. 
№ 635. URL: http://www.zoda.gov.ua/article /85/rozporyadzhennya-golovi. 

47 Експерти НІСД взяли участь у круглому столі на тему «Модель реформування 
адміністративно-територіального устрою та організації управління на районному 
рівні Дніпропетровської та Запорізької областей». URL: http://www.niss.gov.ua/ 

articles/3181/. 
48 Жаліло Я. А. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову 

перспективу: аналітична доповідь / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. В. Романова 
та ін. ; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. 115 с. 
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and housing and communal services of Ukraine, the Zaporizhia region ranks 

first in terms of indicators: “Area of United territorial community, cities of 

regional significance”-68.4 % of the territory of the region is covered by 

communities, “Areas not covered by association, accession”  – in each 

district of the region created; “coverage with long  – term plans”  – 100 % of 

the territory of the region. In second place  – in terms of “the number of 

territorial communities that have not united”  – 33.1 % and in third place  – 

in terms of “the number of United territorial communities, cities of regional 

significance”  – 88.2 % of the total population of the region. 

Currently, 67 united territorial communities have been created in the 

region, which has taken responsibility for the development of their 

territories. Of these, the first local elections were held in 48 territorial 

communities. 

Meanwhile, the region continues to actively unite communities and join 

existing United territorial communities and cities of regional significance in 

village and settlement councils. 

Thus, the results of the study confirm the conclusion that the issue of 

coordinating the results of creating united territorial communities and 

determining the boundaries of expanded areas is relevant since the process 

of forming united territorial communities has led to the absorption of a large 

number of districts. In addition to the issue of creating an appropriate 

territorial base for the functioning of local authorities at the district level, an 

important task is to determine their competence, structure, relationship with 

the executive branch, role, and place in the local government system. 

 

CONCLUSION 

Expanding the competence of local self-government bodies at the 

community level and financially stimulating the processes of voluntary 

association of communities have created a legal framework for the rapid 

dynamics of the formation of united territorial communities. Since April 

2019, the territory of the formed united territorial community has accounted 

for more than a third (38.5 %) of the total area of Ukraine. More than  

9.1 million people live in such communities (which is 25.7 % of the total 

population of Ukraine). In general, almost 70 % of the country’s population 

lives in united territorial communities and cities of regional significance. 

The average number of territorial communities united in one united 

territorial community is 4.6, and the average population of one united 

territorial community is 10,284 people. As of January 1, 2022, Dnipro- 

petrovsk, Lviv, and Zaporizhia regions are among the top three regions in 

terms of local government reform procedures. 

The concept of reform of local self-government and territorial 

organization of Management in Ukraine provides for the optimal distribution 
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of responsibility between local authorities and executive authorities at 

various levels of administrative-territorial structure based on the principles 

of subsidiarity and decentralization and takes into account the human, 

financial, infrastructure potential and resources of local self-government 

bodies. 

An important step in regulating the territorial foundations of the 

functioning of local self-government bodies at the district level should be the 

introduction of appropriate amendments to the Constitution of Ukraine. The 

existing draft of such changes provides for fixing the principle of 

subsidiarity as the basis of the administrative-territorial structure of the state; 

institutional differentiation between local executive authorities and state 

executive authorities at the regional and district levels based on the creation 

of the Institute of prefects, which will represent the state at the local level 

and the creation of its executive bodies of regional and district councils. The 

key task of the administrative-territorial reform is to create an appropriate 

territorial base for the functioning of local authorities at the basic, district, 

and regional levels. This should lay the foundations for strengthening the 

ability of local self-government as a form of public power to perform self-

governing functions and powers, as well as for developing forms and means 

of solving local issues. Reasons for facilitating the transfer of greater 

authority to local authorities include higher levels of efficiency and 

accountability of local authorities, better opportunities for local 

development, and the introduction of participatory democracy and the 

protection of human rights. 

 

SUMMARY 

The organization of public power, the stability of intergovernmental 

relations, the provision of sustainable development, the satisfaction of the 

needs and interests of the population depend on the administrative-territorial 

structure. Optimally organized territorially and properly functioning power 

is a problem of self-preservation of the state, as well as its effective work, 

effective adaptation to actively changing conditions and the needs of society. 

Given this issue, the reform of the administrative-territorial structure of 

Ukraine is the subject of constant attention of scientists, politicians and 

experts. 

Along with the considerable attention of researchers to this issue, there is 

still a need to deepen knowledge about European standards of the 

administrative-territorial structure, the status of administrative-territorial 

units and compliance with the administrative-territorial structure of Ukraine. 

There is also a lack of scientific theoretical, practical and useful aspects of 

reforming the administrative-territorial structure in Ukraine. 
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The paper reveals the problems and prospects of reforming the 

administrative-territorial structure of Ukraine, namely, the concept and 

content of the administrative-territorial reform are analyzed; disclosed the 

specifics of the administrative-territorial structure of Ukraine; the 

distribution of responsibility at different levels of the administrative-

territorial organization in the context of the decentralization of power in 

Ukraine was determined; studied the results of the reform of local self-

government in Ukraine and identified approaches to the territorial 

organization of power at the district level. 

The object of the study is public relations in the field of regulation of 

issues of administrative-territorial structure. The subject of the study is the 

reform of the administrative-territorial structure of Ukraine. 
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