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Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України : матеріали
щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 16 трав. 2014 р.) :
у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. – К. :
НАДУ, 2014. – Т. 1. – 244 с.

У матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною
участю “Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України” вміщено тези
доповідей та виступів її учасників, в яких викладено результати аналітичного осмис-
лення актуальних питань державної політики щодо сталого розвитку України та функ-
ціонування інституту місцевого самоврядування як основи такого розвитку. Перший
том присвячено конституційно-правовим засадам розвитку місцевого самоврядуван-
ня, його фінансово-економічній основі, здійсненню самоврядування в контексті євро-
інтеграційних процесів.

Призначені для наукових, науково-педагогічних працівників, теоретиків і прак-
тиків державного управління, а також усіх, хто цікавиться питаннями місцевого са-
моврядування.

УДК 352/353(477)(063)

Матеріали публікуються в авторській редакції зі збереженням стилістики, орфографії та пунктуації.

Матеріали науково-практичної конференції видаються за фінансової підтримки
Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні
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Вступне слово
президента Національної академії державного управління

при Президентові України, доктора наук з державного управління,

професора, заслуженого економіста України
Юрія Ковбасюка

Шановні учасники конференції,

дорогі друзі, колеги!

Насамперед я хочу висловити подяку всім, хто знайшов можливість взяти участь у Все-
українській науково-практичній конференції “Місцеве самоврядування – основа сталого роз-
витку України”.

Я надзвичайно пишаюся тим фактом, що до конференції виявлено значний інтерес і, не-
зважаючи на складну ситуацію в країні, географія гостей нашого заходу є досить широкою.

Коли ми планували конференцію та визначали її тему (а це було наприкінці минулого
року), навіть не могли уявити, наскільки сьогодні вона буде на часі.

Суспільно-політичні події, що розгортаються сьогодні в Україні, особливо загострили
питання щодо необхідності повного перезавантаження системи влади шляхом забезпечення
спроможності органів місцевого самоврядування створювати економічні та соціальні умови
розвитку територіальних громад та їх об’єднань, а також через забезпечення доступності жи-
телів цих громад до якісних адміністративних, соціальних та інших послуг.

Власне кажучи, у суспільстві існує загальне розуміння того, що проста заміна персоналій
у високих кабінетах не дасть нової якості державного управління і не приведе до реальних
позитивних змін у нашій країні, у тому числі в контексті її європейської інтеграції.

Також сьогодні є очевидним, що для збереження України як єдиної і неподільної, для
зміцнення її територіальної цілісності і суверенітету центральною ланкою реформи місцевого
самоврядування має стати територіальна громада, де кожен громадянин мав би можливість
відчувати себе суб’єктом формування політики, розв’язання проблем місцевого рівня.

У цьому контексті на цілковиту підтримку заслуговує позиція Голови Верховної Ради
України, виконуючого обов’язки Президента України Олександра Турчинова, який Указом від
13 квітня 2014 р. № 399/2014 постановив: “Кабінету Міністрів України підготувати, внести
та організувати супроводження у Верховній Раді України законопроектів щодо проведення в
Україні реформи місцевого самоврядування та організації влади в регіонах, передбачивши де-
централізацію влади і суттєве розширення повноважень територіальних громад, формування
виконавчих органів місцевими радами, розширення матеріальної і фінансової основи місцевого
самоврядування, дієві механізми участі громадськості у прийнятті органами місцевого само-
врядування рішень”.

Шановні колеги!

Поняття “децентралізація влади” міцно увійшло не тільки в науковий чи загальнопубліцис-
тичний обіг, а й у саме життя. Водночас воно потребує серйозного наукового обґрунтування,
оскільки сьогодні існують різні моделі і підходи щодо децентралізації влади. Крім того, думки
наших колег-науковців, чи, скажімо, політиків-практиків щодо цього процесу не завжди збігаю-
ться і часто бувають суперечливими.

Саме тому одним із завдань нашої конференції постало наукове обґрунтування процесу
децентралізації влади як засобу підвищення ролі місцевого самоврядування та розвитку тери-
торіальних громад в Україні. Це набуває особливого значення в час, коли уряд країни активно
працює над забезпеченням реалізації відповідної реформи. “Наше завдання як нового уряду –
це децентралізація влади,” – заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Важливим та цінним для мене є той факт, що, готуючись до конференції, нам вдалось
об’єднати зусилля органів влади, зарубіжних та вітчизняних експертних установ, наукових
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організацій, тим самим поєднати теорію і практику, використовуючи найкращі світові традиції
та досвід європейських країн.

Так, співорганізаторами нашої конференції виступили:
– Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-

ства України;
– Національна тристороння соціально-економічна рада;
– Фонд Ганса Зайделя;
– Німецьке бюро технічного співробітництва (GIZ);
– проект “Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку

областей і міст України”;
– проект “Місцевий економічний розвиток міст України”.
Крім того, напередодні нашої конференції за ініціативи Національної академії в регіо-

нальних інститутах державного управління відбулися круглі столи на тему “Розвиток тери-
торіальних громад – запорука ефективної держави”.

У засіданнях круглих столів взяли участь:
– науковці вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ регіону;
– незалежні експерти у сфері місцевого самоврядування;
– представники неурядових, громадських, міжнародних організацій;
– уповноважені представники обласних та районних державних адміністрацій;
– депутати місцевих рад;
– журналісти центральних та місцевих ЗМІ.
Дискусія виявилася непростою, що вкотре довело необхідність надання прискіпливішої науко-

вої уваги до питань, запропонованих для обговорення. Водночас вона була конструктивною. Позиція
регіонів України щодо зазначеної теми буде представлена в процесі роботи нашої конференції.

Національна академія державного управління при Президентові України однією з важли-
вих складових своєї місії завжди вважала забезпечення науково-методичного супроводження
реформ у різних сферах державного управління.

Гарною науковою традицією стало для нас проведення щорічних науково-практичних
конференцій за міжнародною участю з метою обговорення нагальних проблем та вироблення
конкретних рекомендацій щодо їх розв’язання.

За практикою, що встановилася в Національній академії, до конференції колективом наших
провідних учених підготовлено наукову доповідь “Місцеве самоврядування – основа сталого роз-
витку України”, де викладено бачення напрямів, шляхів, моделей та перспектив реформування
місцевого самоврядування в Україні. Маю надію, що зміст та пропозиції, що містяться в доповіді,
будуть не тільки цікавими, а й знайдуть прикладне застосування в реформаторському процесі.

Прагнучи якомога об’ємніше і системніше обговорити тему конференції, ми визначили
основні напрями роботи наукових секцій. Зокрема:

– конституційно-правові засади розвитку місцевого самоврядування;
– фінансово-економічна основа місцевого самоврядування;
– самоврядування в контексті євроінтеграційних процесів;
– роль органів місцевого самоврядування в розвитку соціального діалогу;
– зміцнення системи моніторингу та оцінювання державної політики, програм і проектів.

Шановні колеги!
Ще одним вагомим результатом нашого заходу є збірник наукових тез, який Ви тримаєте

в руках. Він свідчить про той інтелектуальний ресурс, який було залучено нами в процесі підго-
товки конференції. Близько 300 науковців, серед яких як слухачі, аспіранти, які лише почина-
ють свою наукову кар’єру, так і відомі в широких наукових колах учені, висловили свою думку,
виказавши тим самим небайдужість до суспільних процесів, що відбуваються сьогодні в Ук-
раїні. Для нас є важливою наукова позиція кожного з Вас.

Ще раз дякую за участь у конференції! Маю надію на подальшу співпрацю! Бажаю
натхнення, невтомного творчого пошуку, нових ідей та їх реалізації!
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піталу, які розглядаються як два взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих фактора в процесі
виробництва.

Громадській думці корпоративні ідеї були представлені під час дебатів щодо профспілкових
законів, щоб протиставити їх розвитку соціалістичних ідей в робочих профспілках [6]. Що стосується
безпосередньо діяльності установ та організацій, то ціннісно-мотиваційні, культурні компоненти до-
сить тривалий час оцінювалися як другорядні, які не впливають на економічне зростання і ресурс.

Відтворення ціннісного середовища в організаціях відбувалося здебільшого стихійно, хоча
увага до неї з боку управлінців і вчених постійно зростала. Проте, починаючи з 70-х рр. ХХ ст.
вплив на культурні складові діяльності організацій стає безперервним і з одиничного – масо-
вим, набуває рис добре скоординованої і пріоритетної стратегії їх керівництва [3].

Як зазначають деякі вчені, під впливом корпоративної етики діяльність працівників орга-
нізується не стільки на основі наказів або компромісів, скільки за рахунок внутрішньої узго-
дженості орієнтирів і прагнень співробітників [2]. Організація, побудована на єдності світогля-
ду та ціннісних установок її членів, стає найбільш гармонійною і динамічною формою корпо-
ративного співтовариства.

Таким чином, призначенням корпоративної етики є регулювання взаємовідносин пред-
ставників різних професій, об’єднаних спільністю трудового колективу, що працюють в одній
організації. Розуміння цих чинників набуває особливого значення для успішної реалізації адміні-
стративної реформи та реформи місцевого самоврядування в Україні.
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Правове забезпечення регіональної політики в контексті євроінтеграційних
процесів України

Україна обрала свій курс Євроінтеграції, що обумовлює необхідність узгодження політи-
ки регіонального розвитку України та ЄС, зокрема, адаптацію до європейських стандартів та
упровадження процедур надання допомоги на регіональний розвиток, аналогічних тим, що діють
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в ЄС. Серед завдань, які постають як першочергові, можна зазначити: потребу здійснення кла-
сифікації територій відповідно до номенклатури Європейського співтовариства; формулюван-
ня цілей надання допомоги територіям в Україні відповідно до цілей ЄС у цій сфері; визначен-
ня критеріїв і показників надання допомоги регіонам для досягнення поставлених цілей та
зменшення економічних і подолання соціальних диспропорцій регіонального розвитку тощо.
Зазначені завдання висувають на перший план необхідність реформування законодавчої бази,
що забезпечує державну політику регіонального розвитку. Оскільки нормативно-правова база
регіональної політики розвивається та вдосконалюється, реагуючи на реальні потреби розвит-
ку українського суспільства, формування регіональної політики в Україні за європейськими
стандартами потребує створення відповідної нормативно-правової бази. Започаткування якіс-
них змін у формуванні такої бази розпочалося з прийняттям Концепції державної регіональної
політики, затвердженої Указом Президента України від 25 травня 2001 р. [1].

Питання регіонального розвитку держави на сьогодні регулюється Законами України,
рішеннями Конституційного Суду України, низкою указів Президента України, рішеннями Уряду
України, актами центральних органів виконавчої влади та міжнародними угодами і договора-
ми. Протягом останніх років прийнято важливі документи стосовно розвитку транскордонного
співробітництва і єврорегіонів, діяльності спеціальних економічних зон і територій пріоритет-
ного розвитку, а також стану і перспектив депресивних регіонів, міст і селищ [2, с. 13].

Одним із аспектів співробітництва України з ЄС є зближення (адаптація) законодавства.
Відповідно до Стратегії інтеграції Україна зобов’язується провести адаптацію українського за-
конодавства до законодавства ЄС, яка полягає у зближенні національного законодавства з су-
часною європейською системою права та підтягнення його до рівня що склався у державах-
членах ЄС. Не останню роль відіграє участь України в конвенціях Ради Європи, якими вста-
новлені спільні стандарти правового регулювання, у тому числі і для країн – членів ЄС. Отже,
йдеться про відповідність рівня українського законодавства, а не про абсолютну ідентичність з
останнім.

Профільним нормативно-правовим актом у сфері адаптації законодавства України до за-
конодавства ЄС є закон “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу” [3], який визначає механізм досягнення Україною відпо-
відності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в Європей-
ському Союзі. Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інсти-
туцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та правозастосуван-
ня, а також створення передумов до підготовки законодавчого поля для входження України в
Європейський Союз.

Процес адаптації має охоплювати всі сфери законодавства України, але пріоритети не
повинні бути постійними, а мають визначатися на певний етап, корегуватися залежно від ситуації
і бути обов’язковим для всіх органів державної влади в межах їх відповідної компетенції та
органів місцевого самоврядування [3]. Базовим документом, який визначає правовий механізм
співробітництва між Україною і ЄС, є “Угода про партнерство і співробітництво між Україною
і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами” Відповідні угоди Були укладені
Європейським Союзом майже з усіма новими незалежними державами, які виникли на терені
колишнього СРСР [4]. Головна мета Угоди “ створення сприятливих умов для інтеграції Украї-
ни у європейський і світовий економічний порядок. Угода також розглядає проблематику полі-
тичного співробітництва і має у цілому комплексний характер. Її специфічною рисою є поло-
ження про збереження єдиного економічного простору між країнами-членами СНД. Дана угода
була прийнята 16 червня 1994 р., ратифікована Верховною Радою України 10 листопада 1994 р.
і набула чинності 1 березня 1998 р. після її ратифікації національними парламентами країн-
членів ЄС. Імплементація Угоди про партнерство і співробітництво вимагає від України адап-
тації національного законодавства, вдосконалення адміністративного апарату й судочинства,
реформування і реструктуризації економіки. Наступним і вкрай важливим для співпраці Украї-
ни і ЄС документом є “Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу”, затверджена
Указом Президента України [5]. Її метою є реалізація стратегічного курсу України на інтегра-
цію до Європейського Союзу, забезпечення всебічного входження України у європейський полі-
тичний, економічний і правовий простір та створення передумов для набуття Україною член-
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ства у ЄС. Стратегія інтеграції України до Європейського союзу містить основні принципи і
напрями інтеграції України до ЄС, які деталізуються в інших нормативно-правових актах. Вкрай
важливим нормативно-правовим актом, який регламентує процес співробітництва між Украї-
ною і Європейським Союзом є “Програма інтеграції України до Європейського Союзу” [6], яка
дає відповідь на питання стосовно значення співробітництва України і ЄС. Ще одним докумен-
том є “Порядок денний асоціації Україна “ ЄС” “ двосторонній документ, що регулює відноси-
ни між Україною та ЄС [7]. Документ набув чинності 24 листопада 2009 р., на заміну Плану дій
між Україною та ЄС 2005–2008, подовженого на один рік до 2009. Головна ідея розробки ПДА
полягала у заміні Плану дій Україна “ ЄС, що, за оцінкою громадських експертів, не виправдав
покладених на нього сподівань в окремих сферах співпраці, новим практичним інструментом
взаємодії, спрямованим на закріплення нової якості співпраці, ще до набуття чинності Угодою
про асоціацію. Указом Президента України ухвалено Стратегію економічного та соціального
розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004–2015 роки [8], яка містить окре-
мий розділ “Здійснення активної державної регіональної політики”. У цьому розділі відобра-
жені такі питання: зміцнення потенціалу розвитку регіонів та їхньої конкурентоспроможності;
стратегія подолання соціально економічних диспропорцій у регіональному розвитку; стратегія
вдосконалення міжбюджетних відносин; розвиток транскордонного і міжрегіонального еконо-
мічного співробітництва; відновлення економічної бази малих населених пунктів; основні за-
сади адміністративної територіальної реформи. Стратегія перш за все відкриває можливості,
вказує пріоритети, по яких може далі працювати центральна і місцева влада, та вдосконалює
нормативну базу. У новій Концепції державної регіональної політики, підготовленій Міністер-
ством регіонального розвитку та будівництва України на виконання доручення Кабінету
Міністрів України, транскордонне співробітництво визначено одним з складових елементів
державної політики у галузі регіонального розвитку. У зв’язку з цим та, враховуючи пріори-
тетність курсу інтеграції України до ЄС, питання інтенсифікації прикордонного та міжрегіо-
нального співробітництва набувають особливого значення.

У червні 2004 р. Верховною Радою України було ухвалено Закон “Про транскордонне
співробітництво”, яким врегульовані правові, організаційні та економічні питання розвитку
транскордонного співробітництва та його державної фінансової підтримки, розширені повно-
важення органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади у цій сфері.
Парламент України також ратифікував Європейську рамкову конвенцію про транскордонне
співробітництво між територіальними громадами або владою та два додаткові протоколи до
неї, які визнають право місцевих та регіональних органів влади на здійснення транскордонно-
го співробітництва. Транскордонне співробітництво означає будь-які спільні дії, спрямовані на
посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами або орга-
нами влади, які перебувають під юрисдикцією двох і більше договірних сторін. Основні напря-
ми співробітництва єврорегіонів задекларовані в документах про їх утворення та, як правило,
передбачають співробітництво у економічній, соціальній, адміністративній, культурно-освітній,
інфраструктурній, екологічній, інформаційній сферах тощо. Адаптація законодавства має бу-
дуватись з врахуванням і більш конкретних питань, потреб регіонів. Тому в Законі “Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики” визначаються засади внутрішньої політики України у сфе-
рах розбудови державності, розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку
регіонів, формування інститутів громадянського суспільства, національної безпеки і оборони,
в економічній, соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної без-
пеки, а також засади зовнішньої політики України. Таким чином, реалізація єврорегіональної
політики на сьогодні є об’єктивною необхідністю як здійснення євроінтеграційного напрямку
держави в цілому, так і посилення регіонального рівня в процесі міжрегіонального співробіт-
ництва, що в свою чергу, сприяє укріпленню економічних, культурних та політичних зв’язків
між регіонами України та європейських спільнот. Тому держава робить постійні і системні
кроки у напряму нормативно-правового забезпечення регіональної політики України. Але, все ж,
не достатньо врегульовані законодавчо кроки у напрямку євроінтеграції. Недостатня трансля-
ція загальнодержавних та міжнародних посилів на регіональний рівень. Перспективою подаль-
ших досліджень вбачаємо інституційний аналіз регіональної політики під впливом євро-
інтеграційних процесів.
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магістр телекомунікації та інформатизації

Основа сталого розвитку – системний підхід до забезпечення національної
безпеки держави

Сталий ромзвиток (англ. Sustainable development) – загальна концепція стосовно необхід-
ності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів
майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому житті [2].

Сталий розвиток – це керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід
та сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти
напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати та вибрати найбільш опти-
мальний.

Отже, з погляду сьогодення основою сталого розвитку України є системний підхід до
забезпечення національної безпеки держави, розвитку та модернізації Збройних Сил України,
розроблення системи соціального захисту військовослужбовців тощо.

Зокрема, важливим є захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина,
суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення,
запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам, боротьби
з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров’я, освіти
та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забез-
печення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпе-
чення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності,
фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та
підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяль-
ності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та
сільського господарства, транспорту та зв’язку, інформаційних технологій, енергетики та енерго-
збереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних
ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших
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