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ПЕРЕДМОВА 

 

Існуючий в Україні механізм забезпечення економічного 

розвитку та вирішення соціальних проблем є вкрай неефек-

тивним, що зумовлює низькі значення більшості соціально-

економічних показників – темпів економічного зростання, 

структурної модернізації виробництва, підвищення добробуту 

населення, рівня зайнятості, соціального захисту й культурно-

го розвитку. Обтяжуючими обставинами, які потребують знач-

них ресурсів, є збройний конфлікт на Донбасі та велика кіль-

кість внутрішньо переміщених осіб. Це вказує на необхідність 

підвищення економічної та соціальної ефективності через по-

шук механізмів їх гармонійної взаємодії в умовах обмежених 

можливостей. 

На сучасному етапі в Україні відбувається суттєва мо-

дернізація економіки і суспільства. Вона пов’язана, по-перше, 

з переходом економіки України до економічного зростання на 

засадах сталого розвитку, що знайшло своє вираження в реалі-

зації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року; 

по-друге, з реформуванням усієї системи публічної влади 

шляхом децентралізації, яка передбачає передачу значних фу-

нкцій на нижчі рівні управління та суттєве підвищення профе-

сійності й ефективності самоврядування по всій вертикалі 

здійснення владних повноважень. Вирішення економічних і 

соціальних проблем, а також завдань модернізації припускає 

мобілізацію всіх ресурсів суспільства, передусім соціальних.  

Орієнтація на мобілізацію соціальних ресурсів при де-

централізації управління пов’язана з необхідністю створення 

нової форми просторової організації життя населення ‒ спро-

можної об’єднаної територіальної громади. За цих умов насе-

лення визначається не просто як сукупність жителів певної 

території, а як важлива соціальна спільнота, здатна, як суб’єкт 

управління, на підґрунті спільних цінностей і відповідальності 

перед громадою виступати чинником соціального й економіч-

ного розвитку. Це потребує активізації соціального потенціалу 

громади, нагромадження людського капіталу, підвищення рів-
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ня професіоналізму, подолання економічної, підприємницької 

та соціальної пасивності, забезпечення високої громадянської 

відповідальності. 

Слід зауважити, що визначені стратегічні завдання ста-

лого розвитку та децентралізації реалізуються в Україні поки 

що дуже повільно. Одна з причин цього полягає у слабкому 

залученні соціальних ресурсів до забезпечення сталого розвит-

ку та процесів децентралізації, якими, на відміну від фінансо-

вих, Україна володіє достатньою мірою. Розуміння важливої 

ролі соціальних ресурсів і соціальних чинників розвитку в 

Україні є недостатнім як на політичному рівні, так і на рівні 

суспільства й органів виконавчої влади. Тому в науковому 

плані важливе розкриття їх сутності, структури, механізмів 

впливу на соціально-економічні процеси, чинників їх розвитку 

та мобілізації. Саме висвітленню цих питань присвячено моно-

графічне дослідження. 

У першому розділі «Мобілізація соціальних ресурсів ста-

лого розвитку в умовах децентралізації управління» дослідже-

но особливості інтеграції соціальних ресурсів у систему стало-

го розвитку. Надано комплексну характеристику соціальних 

ресурсів та визначено їх роль у забезпеченні збалансованого 

економічного, екологічного та соціального розвитку. Встанов-

лено, що соціальні ресурси є рушійною силою реалізації наці-

ональних цілей сталого розвитку України – 2030. Їх мобіліза-

ція для досягнення визначених цілей стає можливою, коли бу-

дуть задіяні та мотивовані людські ресурси, соціальні відноси-

ни, соціальні інститути і соціальна інфраструктура через соці-

ально відповідальне державне й регіональне управління. Ви-

кладено концептуальні засади формування і використання со-

ціальних ресурсів в умовах децентралізації управління, ство-

рення дієздатних територіальних громад й ефективного місце-

вого самоврядування. Розглянуто механізми мобілізації соціа-

льних ресурсів територіальної громади для вирішення проблем 

її життєзабезпечення, можливі позитивні та негативні наслідки 

мобілізації. 
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Другий розділ «Делегування та розподіл функцій, повно-

важень і відповідальності щодо залучення соціальних ресурсів 

розвитку регіону в умовах децентралізації управління: вітчиз-

няна практика» містить аналіз міжнародного досвіду форму-

вання умов і можливостей забезпечення ефективної децентра-

лізації управління, де систематизовано розподіл функцій і по-

вноважень центральних та місцевих органів самоврядування в 

європейських країнах. Здійснено оцінку стану і проблем щодо 

реалізації реформи децентралізації управління в Україні, вияв-

лено її переваги та недоліки. Визначено принципи формування 

безпечних умов для реформи децентралізації та попередження 

інституціональних, економічних, соціальних ризиків; надано 

відповідні рекомендації щодо подолання ризиків. 

У третьому розділі «Інституційні, організаційні, нор-

мативно-правові механізми розвитку громадянського суспіль-

ства в умовах демократизації управління» досліджено  мето-

дологічні та прикладні аспекти формування і використання 

соціальних ресурсів громадських об’єднань (ГО) у процесі де-

централізації та забезпечення регіонального розвитку в Украї-

ні. Згідно з теорією мобілізації ресурсів здійснено системати-

зацію соціальних ресурсів ГО та визначено показники їх вимі-

рювання. Викладено базові засади інституційних та організа-

ційних механізмів залучення соціальних ресурсів інститутів 

громадянського суспільства до місцевого та регіонального роз-

витку. Надано рекомендації щодо створення дієвої системи 

залучення соціальних ресурсів інститутів громадянського сус-

пільства на потреби регіонального та місцевого розвитку. Дос-

ліджено волонтерську діяльність в Україні як нову форму ак-

тивізації та залучення соціальних ресурсів громадянського су-

спільства, систематизовано проблеми розвитку волонтерства. 

Четвертий розділ «Інституціоналізація соціальної від-

повідальності держави та  регіональних органів влади як ва-

жіль мобілізації соціальних ресурсів» присвячено дослідженню 

соціальної відповідальності як ефективного інструменту залу-

чення соціальних ресурсів до децентралізації на різних рівнях 

управління. Обґрунтовано науково-методичні підходи до роз-
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робки комплексної стратегії інституалізації соціальної відпо-

відальності в державі та механізмів її реалізації. На соснові 

експертного опитування визначено особливості та проблеми 

формування соціальної відповідальності в українському сус-

пільстві. Здійснено аналіз соціальної відповідальності грома-

дянського суспільства як суб’єкта демократичних перетворень 

в Україні та обґрунтовано необхідність залучення його ресурс-

ного потенціалу до забезпечення соціальної безпеки України. 

У п’ятому розділі «Обґрунтування соціально-економіч-

них механізмів нагромадження людського капіталу в умовах 

децентралізації управління» поглиблено розуміння децентра-

лізації як умови сучасного демократичного розвитку України, 

її правових та соціоментальних засад. Доведено, що головним 

соціальним ресурсом децентралізації є людина в різноманіт-

них формах її персоніфікації: як фахівець у виконавчих орга-

нах державної влади, як виборний представник місцевого са-

моврядування, як член територіальної громади, як підприє-

мець, як член громадської організації та ін. Тому примноження 

людського капіталу (ЛК), тобто знань, здібностей, професій-

них компетенцій, ділової та соціальної активності тощо, є не-

обхідною базовою умовою створення дієвих механізмів 

самоврядування. Визначено механізми перерозподілу повно-

важень і ресурсних джерел для нагромадження ЛК регіонів та 

територіальних громад. Розглянуто стратегічні аспекти збере-

ження людського капіталу в умовах системної кризи та зброй-

ного конфлікту. 

Шостий розділ «Податково-бюджетні інструменти 

розвитку соціальної сфери регіону в умовах децентралізації 

управління» присвячено фіскальним проблемам децентра-

лізації. Обгрунтовано концептуальні положення, узагальнено 

зарубіжний досвід використання податково-бюджетних 

інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери 

регіону в умовах децентралізації. Здійснено комплексну 

оцінку нормативно-правової бази фінансового забезпечення 

розвитку соціальної сфери регіонів України в контексті 

реформування адміністративно-територіальної системи 
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державного управління. На основі статистичної інформації 

проаналізовано використання податково-бюджетних 

інструментів розвитку соціальної сфери України в умовах 

децентралізації, а також фінансування регіональної соціальної 

інфраструктури в умовах бюджетної децентралізації  

У сьомому розділі «Інституційне забезпечення розвитку 

соціального підприємництва» викладено суть і зміст феномену 

соціального підприємництва, його основні організаційно-

правові форми, функції та чинники формування. Досліджено 

еволюцію форм соціального підприємництва і його місце в со-

ціально-економічному розвитку багатьох зарубіжних країн. 

Обґрунтовано необхідність розвитку соціального підприєм-

ництва в Україні в умовах децентралізації. Визначено інститу-

ціональні засади становлення і поширення соціального під-

приємництва в Україні та посилення його ролі у вирішенні со-

ціально-економічних проблем населення регіонів і територіа-

льних громад. На основі вивчення досвіду країн-членів ОЕСР 

стосовно поширення сектору соціальних підприємств надано 

рекомендації щодо створення необхідних інституційних чин-

ників для впровадження цього досвіду в Україні. 

У підготовці монографії взяли участь: 

академік НАН України Амоша Олександр Іванович (пе-

редмова, підрозділи 1.1, 1.3, післямова); 

д.е.н., проф. Новікова Ольга Федорівна (розділи 1, 2);  

академік НАН України Вишневський Валентин Павло-

вич (підрозділ 6.1, післямова); 

д.е.н., проф. Антонюк Валентина Полікарпівна (підроз-

діли 5.1-5.4); 

д.е.н., с.н.с. Залознова Юлія Станіславівна (підрозділ 

4.2); 

д.е.н., проф. Дейч Марина Євгенівна (підрозділи 4.1, 

4.3); 

к.е.н., доцент Шамілева Лариса Леонідівна (підрозділ 

1.3); 

к.е.н., доцент Логачова Людмила Миколаївна (підрозділ 

6.4); 
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к.соц.н., доцент Панькова Оксана Володимирівна (розділ 

3); 

к.е.н., с.н.с. Чекіна Вікторія Денисівна (підрозділи 6.2, 

6.3, додатки); 

к.е.н., с.н.с. Вишневський Олександр Сергійович (під-

розділ 5.4); 

к.е.н., н.с. Шастун Анна Дмитріївна (підрозділ 4.1); 

к.е.н., доцент Хандій Олена Олексіївна (розділ 2, підроз-

діл 1.3, 1.4);  

к.е.н., с.н.с. Лях Олександр Віталійович (розділ 7); 

к.н.держ.упр., доцент Сидорчук Ористлава Григорівна 

(підрозділи 3.3, 3.4, 4.4);  

к.е.н., с.н.с. Покотиленко Руслан Вікторович (підрозділ 

1.3);  

гол. економіст Прогнімак Олена Дмитрівна (підрозділи 

5.1, 5.4); 

гол. економіст Касперович Олександр Юрійович (під-

розділи 3.1-3.4);  

пров. економіст Іщенко Олександр Вікторович (підрозді-

ли 3.2, 3.3); 

м.н.с. Коваль Наталія Володимирівна (підрозділ 6.4). 
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РОЗДІЛ 1. МОБІЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

1.1. Особливості інтеграції соціальних ресурсів у сис-

тему сталого розвитку 
 
Сталий розвиток передбачає збалансований процес змін 

у соціальній, економічній, екологічній сферах. У свою чергу, 
кожна сфера розвивається у певному напрямі й одночасно від-
чуває у цьому процесі вплив інших сфер. Формування і вико-
ристання економічного, соціального й екологічного потенціа-
лу має значні відмінності через їх різну структуру та змістовну 
наповненість. І соціальна, і екологічна складові сталого роз-
витку відчувають постійний і позитивний, і негативний вплив 
економічної складової. Позитивний вплив відбувається, коли 
економічна ефективність і соціальна справедливість є гармо-
нійною єдністю, якої досягти в реальному житті практично 
неможливо. У таких випадках реалізуються принципи сталого 
розвитку, досягається рівність можливостей нинішнього та 
майбутнього поколінь на безпечне і гідне життя й розвиток. 
Економічна складова сталого розвитку, що має позитивні тен-
денції до змін, стимулює і соціальний, і екологічний прогрес, 
який відбувається перш за все за умов внутрішньої збалансо-
ваності економічної системи, що проявляється в економічній 
ефективності та безпеці. Результати економічного зростання 
пріоритетно мають розподілятися на підтримку економічної 
безпеки, а поза її межами ‒ інвестувати соціальний і коеволю-
ційний розвиток. 

Негативний вплив економічної складової на соціальну та 
екологічну сфери відбувається при такому розподілі економіч-
них ресурсів , коли економічні цілі домінують над соціальною 
та економічною безпекою, вже не кажучи про їх розвиток. Не 
реалізується один з основних принципів сталого розвитку: до-
сягнення розвитку через забезпечення безпеки з переходом до 
забезпечення безпеки через розвиток.  
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Задіяний у виробництво (діяльність) економічний, соціа-
льний та екологічний потенціал перетворюється на ресурси 
сталого розвитку, які за своїми властивостями мають і спільну, 
і різну спрямованість. Так, економічні й екологічні ресурси 
мають природні для них обмеження. Нераціональне, неефек-
тивне, незбалансоване використання цих ресурсів обумовлює 
їх вичерпність. Якщо економічні ресурси мають можливість 
відновлюватись за певних умов інвестування, використання, 
стимулювання тощо, то екологічні ресурси більш консерватив-
ні – вони мають властивість не відновлюватись або самовідно-
влюються за дуже тривалий термін і з гіршою якістю та мен-
шою кількістю. Це потребує ощадливого ставлення і до еко-
номічних, і до екологічних ресурсів. Перш за все слід дотри-
муватися вимоги щодо органічного поєднання економічної 
ефективності соціальної справедливості та ресурсно-еконо-
мічної збалансованості. Без неконфліктної інтеграції економіч-
ної та соціальної систем неможлива збалансованість економіч-
ної, соціальної, екологічної складових сталого розвитку. І еко-
номічна, і соціальна підсистеми сталого розвитку повинні у 
процесі реалізації мати на меті раціональне залучення, спожи-
вання і використання природних ресурсів, а також досягнення 
такого технологічного навантаження, що не перевищує мож-
ливостей природного середовища до самовідновлення. Якщо 
ці умови не виконуються, то економічні ресурси зростають за 
рахунок втрат природних ресурсів. У такому разі до економіч-
ної сфери висуваються вимоги щодо застосування у виробниц-
тві високотехнологічних ресурсозберігаючих технологій. Еко-
номічна політика повинна серед пріоритетів ставити реаліза-
цію принципів інноваційності та стійкості, ресурсозбереження 
та структурної перебудови економіки з орієнтацією на перехід 
до VI технологічного укладу зі збільшенням виробництва з 
високою питомою вагою доданої вартості, розширенням сфери 
інформаційних і високотехнологічних послуг, розвитком еко-
логічно чистого виробництва. 

Соціальні ресурси сталого розвитку по відношенню до 
економічних ресурсів повинні мати ноосферну орієнтацію з 
переважанням духовних й інформаційних факторів і ресурсів 
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над споживанням матеріальних і природних. Соціальна скла-
дова сталого розвитку, яка включає людські ресурси, ресурси 
суспільних відносин, соціальних інститутів та соціальної ін-
фраструктури, має брати на себе обов’язки щодо забезпечення 
балансу інтересів особи, суспільства, держави та їх взаємну 
відповідальність щодо стану і перспектив економічної, соціа-
льної та економічної безпеки. Ідеологія царювання людини 
над природою повинна змінитись перевагами раціонального 
соціального буття над нераціональним при раціональному за-
лученні, споживанні та використанні природних ресурсів. 
Суб’єкти суспільних відносин при формуванні та реалізації 
політики сталого розвитку повинні керуватися принципами 
поміркованості, доцільності, безпечного співіснування, соціа-
льного партнерства, прозорості й інформаційної відкритості. 
Основою демократизації управління стосовно досягнення ці-
лей сталого розвитку має стати участь громадськості щодо йо-
го формування та реалізації. Це потребує активізації діяльності 
об’єднань громадян у процесах переходу системи господарю-
вання України на принципи сталого розвитку. 

Саме цілеспрямоване використання соціальних ресурсів 
сталого розвитку має вплинути на людську свідомість таким 
чином, щоб застосування економічних й екологічних ресурсів 
не було пов’язане лише з економічними вигодами, особистими 
економічними інтересами окремих олігархічних об’єднань, 
транскордонних корпорацій. Простежується залежність досяг-
нення цілей сталого розвитку від позитивного впливу соціаль-
них чинників на процеси перетворень в економічній та еколо-
гічній сферах. Соціальні ресурси по відношенню до економіч-
них й екологічних ресурсів мають значні особливості та від-
мінності: вони є невичерпними, взаємозамінними та здатні до 
відтворення і саморозвитку. При незадіяності вони погіршу-
ються, а при невикористанні ‒ знецінюються  та деградують. 

Соціальні ресурси сталого розвитку – це реалізовані 
можливості особистості, суспільства, держави при взаємній 
відповідальності забезпечувати не лише умови виживання на-
селення на сучаснихому етапі й у достроковій перспективі, 
але і розвиток людського потенціалу, підвищення добробуту, 
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створення підвалин для неухильного соціального прогресу. У 
зв’язку з цим і економічна, і екологічна, і соціальна складові 
сталого розвитку мають підпорядковуватися цілям людського 
розвитку і соціального прогресу. 

Перелік умов та можливостей для укріплення соціальних 
ресурсів сталого розвитку передбачає: термінове врегулюван-
ня збройного конфлікту на сході України, який призводить до 
надвеликих втрат людського потенціалу країни, каліцтва лю-
дей, інвалідності, погіршення фізичного і психологічного здо-
ров’я населення; створення умов для покращення здоров’я на-
селення, продовження тривалості повноцінного життя та тру-
дової активності. Властивості соціальних ресурсів до самороз-
витку виявляються за рахунок реалізації глобальних вимог до 
загальної та професійної освіти впродовж життя, забезпечення 
зростання духовного та соціокультурного рівня населення. 
Умовою укріплення соціальних ресурсів є не лише досягнення 
високого рівня та якості життя населення, але і забезпечення 
сполучення із соціальним, інтелектуальним та духовним зрос-
танням. 

Соціальні ресурси, носіями яких є перш за все люди, не 
можуть повноцінно формуватися, використовуватися та роз-
виватися без дотримання прав і свобод людини, забезпечення 
можливості вибору в всіх сферах суспільного життя. В Україні 
у 2015 р. прийнято Національну стратегію у сфері прав люди-
ни [1], що стало знаковою подією для визначення та дотри-
мання прав громадян країни, внутрішньо переміщених осіб та 
осіб, які проживають на тимчасово окупованій території. На-
ціональна та міжнародна спільнота схвально поставилася до 
такої події в Україні. Можливості реалізації Національної 
стратегії у сфері прав людини закріпив інший документ ‒ План 
дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 
період до 2020 року [2]. У Плані дій передбачено створення 
ефективної системи, спрямованої на протидію злочинам проти 
життя людини, покарання за такі діяння, відшкодування збитку 
сім’ям потерпілих, дотримання норм міжнародного права для 
захисту життя мирного населення на окупованій території 
України, протидію інформаційній війні, сприяння формуванню 
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інформаційної політики в умовах збройного конфлікту тощо. 
Однак, незважаючи на представлені правові документи щодо 
захисту прав людини в Україні, реальні процеси не забезпечу-
ють їх дотримання. Сталий розвиток визначає розширення мо-
жливостей вибору, а стабільність – забезпечення цих можливо-
стей для нинішніх і майбутніх поколінь. Соціальна складова 
сталого розвитку зорієнтована на збільшення можливостей ви-
бору людини шляхом розширення цих можливостей та функцій 
їх забезпечення. Різноманітність можливостей вибору людини 
у всіх сферах суспільного життя збагачує їх взаємозалежність 
та самореалізацію, а також формує умови для перетворення 
людського потенціалу на людський капітал. 

Створення умов і можливостей для ефективного та спра-
ведливого використання соціальних ресурсів дозволить Украї-
ні підвищити свої позиції в міжнародному рейтингу за люд-
ським розвитком. 

Широка громадська участь у процесах досягнення стало-
го розвитку відіграє впливову роль як інститут мобілізації со-
ціальних ресурсів для вирішення і соціальних, і економічних, і 
екологічних проблем. Участь об’єднань громадян у забезпе-
ченні сталого розвитку ґрунтується на принципах захисту прав 
людини і громадянина, демократичності, відкритості, прозоро-
сті, урахування інтересів різних соціальних груп та зацікавле-
них сторін у прийнятті управлінських рішень. 

Пріоритетними напрямами активізації соціальних ресур-
сів громадянського суспільства щодо участі в реалізації прин-
ципів сталого розвитку є такі: урахування інтересів різних со-
ціальних груп, які представляють громадські об’єднання при 
прийняті та реалізації рішень щодо забезпечення сталого роз-
витку; залучення ресурсів об’єднань громадян до забезпечення 
сталого розвитку. Активізація соціальних ресурсів громадян-
ського суспільства полягає у підтримці діяльності об’єднань 
громадян, які сприяють вирішенню соціальних проблем, на-
дають благодійну допомогу, соціальні послуги, вирішують 
економічні проблеми, реалізують проекти з цих питань. Гро-
мадські об’єднання активізують зусилля щодо залучення гро-
мадськості до розробки та реалізації стратегій і програм соціа-
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льно-економічного й екологічного розвитку. Їх доцільно залу-
чати до незалежного моніторингу стану навколишнього сере-
довища, обговорення рішень щодо економічного розвитку й 
оцінки його впливу на соціальний та екологічний розвиток 
тощо. 

На використання соціальних ресурсів сталого розвитку 
впливають інституційні та організаційно-управлінські чинни-
ки. Саме вони покликані забезпечувати надбання духовно-
матеріальних цінностей, формування та реалізацію суспільних 
норм і принципів сталого розвитку. Необхідно визначити нові 
стратегічні орієнтири і економічної, і соціальної політики, орі-
єнтованої на реалізацію вимог сталого розвитку. Досягнення 
цих нових стратегічних орієнтирів має супроводжуватися про-
цесами інтеграції у міжнародне глобальне середовище, світову 
систему колективної безпеки. 

У сучасних умовах адаптації глобальних Цілей сталого 
розвитку на період до 2030 року до національних зростає пот-
реба в усвідомленні ролі та значущості кожної складової (еко-
логічної, соціальної, економічної) та їх взаємодії.  

 

 

1.2. Соціальні ресурси як рушійна сила реалізації  

національних Цілей сталого розвитку до 2030 року 

 
Соціальні ресурси українського суспільства мають зна-

кову місію в сучасних перетвореннях у країні. За рахунок їх 
високої спроможності відтворюватись, адаптуватись, інтегру-
ватись, якісно та кількісно зростати, удосконалюватись, розви-
ватись їх позитивний вплив при задіянні та використанні по-
значається на економічній та екологічній сферах у системі 
сталого розвитку, а також є наслідком прогресивних перетво-
рень у системі управління за умов його децентралізації та де-
мократизації. У той же час соціальні ресурси виступають ру-
шійною силою при досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР) в 
Україні на період до 2030 року, які були прийняті Асамблеєю 
ООН 25 вересня 2015 р. ЦСР-2030 за своєю змістовною спря-
мованістю поєднують усі процеси необхідних перетворень у 
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суспільстві, забезпечення умов гідного існування громадян 
при модернізації суспільних відносин, прискоренні інновацій-
ного та коеволюційного розвитку.  

Перелік глобальних цілей, яких Україна має досягти за 
певних умов, складається із 17 цілей: 

1. Подолання бідності. 
2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, 

поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільсько-
го господарства. 

3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння 
благополуччю всіх людей будь-якого віку. 

4. Забезпечення доступної якісної освіти та заохочення 
навчання впродовж життя. 

5. Забезпечення гендерної рівності. 
6. Забезпечення доступності та раціонального викорис-

тання водних ресурсів. 
7. Забезпечення доступності недорогих, надійних, стій-

ких і сучасних джерел енергії. 
8. Сприяння сталому економічному зростанню, повній 

продуктивній зайнятості та гідній праці. 
9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоп-

люючій і стійкій індустріалізації та інноваціям. 
10. Скорочення нерівності. 
11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості 

поселень. 
12. Забезпечення переходу до раціональних моделей 

споживання і виробництва. 
13. Вживання невідкладних заходів щодо боротьби із 

зміною клімату та її наслідками. 
14. Збереження та раціональне використання океанів, 

морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку. 
15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх 

раціональному використанню, раціональне лісокористування, 
боротьба з опустеленням, припинення і повернення назад (ро-
звертання) процесу деградації земель та зупинення процесу 
втрати біорізноманіття. 
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16. Сприяння побудові миролюбного і відкритого суспі-
льства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до 
правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та за-
снованих на широкій участі інституцій усіх рівнів. 

17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в 
рамках Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку. 

Доцільно структурувати наведені цілі відповідно до тра-
диційних складових сталого розвитку. До соціальної складової 
увійдуть цілі 1-5, 10-12, 16, 17, до екологічної – 6, 13-15, еко-
номічної – 7-9. Такий розподіл є умовним, бо очевидне пере-
тинання цілей і засобів їх досягнення соціально-економічної, 
економіко-екологічної та соціально-екологічної спрямованос-
ті. Однак у кількісному відношенні соціальні цілі у структурі 
ЦСР переважають. Вони розподіляються на три складові: соці-
альний розвиток (1, 3, 4), соціальні відносини (5, 10, 12, 16, 17) 
та соціальна безпека (2,11). За змістом цілей сталого розвитку 
загубилася людина з її характеристиками, необхідними для 
реалізації ідеології сталого розвитку (духовні, соціокультурні, 
ціннісні та ін.). Окремі цілі подано в песимістичній редакції. 
Наприклад, ціль 1 «Подолання бідності» краще визначити че-
рез позитив: зростання середнього класу. Ціль 3 «Забезпечення 
здорового способу життя та сприяння благополуччю всіх лю-
дей будь-якого віку» також орієнтує на збільшення кількості 
здорових людей та умови для цього через здоровий спосіб 
життя. Ціль 4 «Забезпечення доступної якості освіти та заохо-
чення навчання впродовж життя» краще було б визначити не 
через охоплення людей якісною освітою, а через її доступність 
та заохочення до навчання впродовж життя, що саме і сприяє 
реалізації високого освітнього рівня населення країни. Уточ-
нення змісту національних цілей сталого розвитку дозволить 
забезпечити проведення моніторингу для відстеження стану 
кожної цілі за встановлений звітний період. Ефективність та-
кого конструювання виявиться при використанні науково-
методичного забезпечення оцінки цілей сталого розвитку та 
моніторингу їх стану у певний період часу відповідно до ви-
значених критеріїв досягнення. 
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З метою виявлення можливостей створення умов реалі-
зації Пріоритетів програми допомоги ООН (UNDAF) для Єв-
ропи та Центральної Азії на основі аналізу, планування ЦСР і 
відповідних завдань здійснено групування ЦСР. Сформовані 
групи включають усі три складові сталого розвитку (соціаль-
ну, економічну екологічну), а також пропонується виокремити 
четверту групу, що охоплює загальні принципи, на які має орі-
єнтуватися вся система сталого розвитку та її складові. 

Чотири групи ЦСР визначають економічний, екологіч-
ний, соціальний розвиток, соціально справедливе й ефективне 
управління та формулюються в такий спосіб: 

1) стале економічне зростання та зайнятість; 
2) екологічна стійкість і здатність відновлення; 
3) соціальний розвиток для всіх; 
4) ефективне, підзвітне, інклюзивне самоврядування та 

справедливість для всіх.  
Четверта група передбачає включення національної сис-

теми сталого розвитку до глобальної на правових засадах, 
принципах рівності та глобального партнерства. Вона характе-
ризує ефективність державного управління цими процесами. 

Схематично модель взаємодії підсистем сталого розвит-
ку для досягнення його 17 цілей наведено на рис. 1.1.  

Структура змісту складових підсистем свідчить, що їх 
наповнення має певні особливості. Соціальна підсистема є ви-
значальною. Вона стосується безпечного, повноцінного, якіс-
ного життя людини за сприятливих умов існування й розвитку, 
декларує гармонійність соціальних відносин і досягнення за-
хисту прав, рівності та соціальної справедливості. Це створен-
ня умов для збереження здоров’я і життя у будь-якому віці, 
здобуття освіти впродовж життя, скасування нерівності та бід-
ності, можливості повноцінного харчування і доступності до 
якісної води, залучення всіх інституцій до побудови миролюб-
ного і відкритого суспільства. 

Економічна підсистема має тільки дві самостійні цілі ‒ 8 
«Сприяння сталому економічному зростанню, повній продук-
тивній зайнятості та гідній праці» і 9 «Створення стійкої ін-
фраструктури, сприяння всеохоплюючій і стійкій індустріалі-
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зації та інноваціям». А соціальні (1-5, 10, 16) є і причинами, і 
наслідками позитивного та негативного впливу на рівень еко-
номічного розвитку при досягненні ЦСР.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Модель формування та управління взаємодією  
економічної, соціальної та екологічної підсистем  

при досягненні Цілей сталого розвитку України ‒ 2030 
 

Екологічна підсистема відрізняється наявністю значної 
кількості цілей (7, 11-15), які мають на меті зберегти та відно-
вити природні ресурси, а також ініціювати раціональні моделі 
споживання, виробництва й забезпечити доступність до альте-
рнативних джерел енергії. Реалізація стратегічних екологічних 
пріоритетів стане можливою при поступовому запровадженні 
заходів щодо досягнення цілі 16, коли в інтересах сталого роз-
витку з’являтимуться риси миролюбного й відкритого суспіль-
ства, з доступом до правосуддя та розвитком суб’єктних від-
носин. Цілі 1 і 2 є наслідками реалізації основних економічних 
та екологічних цілей. 

У четвертому блоці цілей переважають ті, що деклару-

ють принципи справедливості при подоланні (скороченні) не-

рівності взагалі (10) з виокремленням подолання гендерної не-
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рівності (5), а також ті, що свідчать про досягнення якісних 

змін у суспільстві, пов’язаних з орієнтацією на сталий розви-

ток і демократизацію управління (ціль 16). Глобальний аспект 

взаємодії національних і міжнародних суб’єктів сталого роз-

витку планується реалізувати в рамках Глобального партнерс-

тва (ціль 17). 

Кожна підсистема має тісні зв’язки та взаємодіє з інши-

ми підсистемами сталого розвитку, відбувається прямий і опо-

середкований внутрішній і зовнішній вплив складових сталого 

розвитку та їх елементів усередині. Система має прямі та зво-

ротні зв’язки. Але в будь-яких варіаціях соціальні ресурси за-

лишаються рушійною силою, важелем, вектором, ядром пере-

творень у досягненні цілей сталого розвитку. Мобілізація соці-

альних ресурсів сталого розвитку стає можливою, коли будуть 

задіяні та мотивовані до активізації досягнення цілей сталого 

розвитку людські ресурси, соціальні відносини, соціальні ін-

ститути та соціальна інфраструктура через соціально відпові-

дальне державне та регіональне управління. 

Напрями мобілізації соціальних ресурсів на досягнення 

цілей сталого розвитку включають: 

зростання та нагромадження морально-етичних ціннос-

тей і норм підвищення рівня загальної культури, надбання та 

укріплення правової, економічної, екологічної свідомості, ви-

користання інтеграційних мотиваційних ресурсів; 

збереження і розвиток людського потенціалу, зниження, 

мінімізацію та попередження ризиків для втрат життя і здо-

ров’я; припинення збройного конфлікту; створення та підтри-

мку умов і можливостей для сталого зростання якості людсь-

ких ресурсів, підвищення освітнього та професійного рівнів; 

нагромадження життєвого капіталу людини, поліпшення 

та зміцнення здоров’я населення, подовження тривалості пов-

ноцінного життя та трудової активності; зростання здібностей 

до адаптації, збільшення можливостей саморозвитку, самореа-

лізації, самозахисту; 
створення умов і можливостей безпечного та гідного іс-

нування й розвитку для нинішнього та майбутнього поколінь; 



 

23 

формування моделі життєздатності суспільства за умов 
досягнення високого рівня та якості життя населення у сполу-
ченні із соціальним, інтелектуальним і духовним зростанням; 

накопичення здібностей у людини для захисту своїх 
прав, гарантій і свобод, оволодіння технологіями самозахисту; 

створення умов та забезпечення можливостей вибору 
людини у всіх сферах суспільного життя; 

усвідомлення людиною та суспільством переваг раціона-
льного соціального буття над нераціональним, залучення до 
цих процесів освітнього потенціалу; 

підвищення  громадської активності щодо спрямування 
діяльності об’єднань громадян на процеси переходу України 
до сталого розвитку; 

забезпечення демократизації  процесів сталого розвитку; 
формування і становлення взаємної відповідальності 

щодо стану та перспектив безпеки та розвитку держави, суспі-
льства, бізнесу, особистості, поширення соціально відповіда-
льної поведінки серед суб’єктів сталого розвитку; 

забезпечення підпорядкування формування та викорис-
тання соціального потенціалу сталого розвитку цілям люд-
ського розвитку і соціального прогресу. 

  
 

1.3. Концептуальні засади формування і використання 
соціальних ресурсів в умовах децентралізації управління 

 
Роль соціальних ресурсів у різних об’єктах дослідження 

значно змінюється. Але властиві їм особливості зберігаються і 
мають різні форми прояву виходячи з вимог розвитку проце-
сів, яких потребує цей об’єкт. Соціальні ресурси в системі ста-
лого розвитку є і причиною, і наслідком перетворень залежно 
від рівня впливу та збалансованості з іншими підсистемами, 
зокрема економічною та екологічною. Соціальні ресурси в си-
стемі суспільних відносин і трансформації інших змін в управ-
лінні, обумовлених запровадженням реформ щодо децентралі-
зації, реалізуються та взаємодіють із суб’єктами управління на 
різних його рівнях з приводу створення умов та можливостей 
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для їх ефективного використання і розвитку за рахунок впливу 
соціальних, економічних, інформаційних, політичних, демо-
кратичних, природних важелів. 

Визначення потреб мобілізації соціальних ресурсів ста-
лого розвитку в системі сталого розвитку свідчить, що в умо-
вах радикальних соціальних трансформацій суспільства та 
економічної кризи, які супроводжуються поляризацією суспі-
льства, посиленням соціально-політичних конфліктів, виникає 
необхідність пошуку шляхів забезпечення партнерської взає-
модії суб’єктів суспільних відносин. Розвиток місцевого само-
врядування та реалізації основних принципів, функцій, завдань 
і механізмів децентралізації управління потребує акумуляції та 
використання всіх видів ресурсів сталого розвитку. Виходячи з 
суттєвого дефіциту природних, матеріальних, фінансових ре-
сурсів компенсаторну роль починають відігравати соціальні 
ресурси. На відміну від природних, матеріальних і фінансових, 
вони є невичерпними, мають здатність до збільшення в міру 
інноваційного розвитку місцевих громад та соціальних груп, 
удосконалення форм самоврядування, зміни здібностей людей 
у процесі їх соціалізації, формування громадянської свідомості 
тощо. 

Теоретико-методологічні та концептуальні засади визна-
чення сутності соціальних ресурсів  прямо чи опосередковано 
пов’язані з базовими концепціями людського чинника як чин-
ника забезпечення життєздатного і сталого розвитку суспільс-
тва в цілому та його окремих підсистем (територія, громади та 
ін.) зокрема. Дослідження соціальних ресурсів базуються на 
концепції людського чинника, людського розвитку, людського 
потенціалу та капіталу, які відрізняються за цільовою та часо-
вою орієнтацією, функціональною та масштабною спрямова-
ністю щодо забезпечення такого розвитку. Зокрема, якщо 
зміст теоретичних положень концепції людського чинника об-
межується лише наявним людським ресурсом, то вже система 
поглядів концепції людських ресурсів зорієнтована на визна-
чення як наявних, так і потенційних ресурсів, їх розвиток та 
раціональне використання. Основні методологічні положення 
концепції людського потенціалу ще більш розширені, вони 
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потребують гідних умов для розвитку та реалізації здібностей 
людини. Теоретичні засади людського капіталу зорієнтовані 
на інвестиції в розвиток людських здібностей, підвищення їх 
економічного та соціального ефекту.  

Методологічні засади концепції соціального потенціалу 
та капіталу обумовлюють визначення змісту, сутності та зна-
чення соціальних ресурсів при оцінці суспільних трансформа-
цій, особливо для країн із перехідною економікою. Це по-
в’язано з тим, що поляризація суспільства, виникнення і прояв 
нових соціально-економічних та соціально-політичних конф-
ліктів обумовлюють конкретизацію суб’єктів соціальної взає-
модії в суспільстві з приводу нагромадження і реалізації соціа-
льних ресурсів.  

Розуміння сутності соціальних ресурсів потребує уточ-
нення змісту споріднених із ними категорій. У наукових пра-
цях використовуються різні трактування понять «соціальний 
потенціал» та «соціальний капітал» ‒ залежно від аспекту ви-
значення. З точки зору складових соціальний потенціал тлума-
читься як потенціал системи соціальних відносин (потенціал 
системи суспільного устрою), потенціал окремих соціальних 
груп ‒ це потенціал або можливості, породжені рівнем і якістю 
розвитку соціальної сфери суспільства. Він складається із су-
купного потенціалу соціальних суб’єктів, соціальних відносин 
і соціальних інститутів [3]. 

Зміст категорії «соціального потенціал» пов’язаний із ці-
леорієнтацією його використання. У контексті сталого розвит-
ку соціальний потенціал розглядається як нагромаджені мож-
ливості суспільства до забезпечення такої економічної та соці-
альної діяльності, яка відповідає потребам ефективного й оща-
дливого використання наявних ресурсів, збереження ресурс-
них можливостей розвитку для наступних поколінь, підтримки 
економічної, соціальної, екологічної безпеки і формування са-
мовідтворювальної еко-соціо-економічної системи [4]. У да-
ному визначенні підкреслюється пріоритетна роль соціальної 
складової у структурі сталого розвитку, зорієнтованість суспі-
льства на накопичення можливостей ефективно й ощадливо 
використовувати наявні ресурси та зберігати ресурсні можли-
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вості розвитку для наступних поколінь у соціально-еконо-
мічній діяльності. Фахівці Інституту економіки промисловості 
НАН України вважають, що «соціальний потенціал сталого 
розвитку визначається як сукупність можливостей, здібностей, 
готовності суспільства до перетворень у збереженні та розвит-
ку людини, ресурсів для гідного життя, збалансованості й без-
пеки – економічної, соціальної та екологічної» [4, c. 26]. Пере-
творення соціального потенціалу на задіяний соціальний ре-
сурс потребує високої соціальної свідомості суб’єктів суспіль-
ства та адресних дій у визначеному напрямі. «Кінцевою метою 
формування якісного соціального потенціалу є його ефективне 
використання взагалі та для цілей сталого розвитку зокрема. 
Це потребує переходу соціального потенціалу зі стану можли-
востей, здатності та готовності до їх залучення як соціальних 
ресурсів» [4, c. 30].  

Соціальні відносини забезпечують взаємодію всіх скла-
дових соціального потенціалу та виходять за його межі у зов-
нішніх відносинах. Вони сприяють визначенню та реалізації 
шляхів до системного формування й ефективного використан-
ня соціального потенціалу. Розвиток соціальних відносин у 
даному напрямі потребує відповідних до цього змін у соціаль-
них інститутах. Їх головним спільним завданням щодо соціа-
льного потенціалу сталого розвитку є формування та реаліза-
ція моделей соціальної організації суспільства на засадах ста-
лого розвитку. Зростання свідомості людини в системі суспі-
льних відносин сприяє активізації діяльності в цій сфері, за-
безпечує умови для перетворення можливостей і готовності 
соціального потенціалу на реальні дії. Для надання суспільним 
відносинам цивілізованих форм потрібен розвиток процесів 
самоорганізації, для якого, у свою чергу, необхідне формуван-
ня інститутів громадянського суспільства з метою задоволення 
потреб сталого розвитку взагалі та розвитку громади зокрема. 

Така спрямованість на вдосконалення соціальних відно-

син забезпечить соціально відповідальну поведінку суб’єктів 

сталого розвитку. Без становлення та реалізації соціальної від-

повідальності держави, суспільства, бізнесу неможливо досяг-

ти цілей сталого розвитку. Послідовний системний розвиток 
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суспільних відносин та соціальних інститутів приведе до на-

громадження соціального й інституційного капіталу, зростан-

ня соціальної інтеграції та суспільної довіри і, як наслідок, ак-

тивізації та мобілізації соціальних ресурсів. 

Соціальна інфраструктура потребує виокремлення як 

структурна складова соціального потенціалу. Тут реалізуються 

можливості, здатність, готовність до задоволення потреб лю-

дини, громади і суспільства як життєвого середовища в мате-

ріальних й організаційних основах гармонійного розвитку на 

високому рівні. Постають проблеми модернізації та розвитку 

соціальної інфраструктури щодо потреб населення у здорово-

му способі життя, залученні якісних освітніх, медичних, рекре-

аційних, інформаційних, житлово-комунальних послуг тощо. 

Соціальний потенціал через систему соціальних відно-

син має властивості до перетворення на соціальний капітал. 

Соціальний капітал є соціально-інституційним ресурсом, який 

забезпечує досягнення цілей сталого розвитку громади, суспі-

льства через співробітництво та партнерство, довіру та відпо-

відальність з урахуванням подолання протиріч розвитку еко-

номічної, екологічної та соціальної сфер. Модернізація суспі-

льних відносин на засадах стійкості потребує високої активі-

зації та концентрації зусиль влади, бізнесу, громадськості на 

основі реалізації соціального капіталу. Найкращий спосіб реа-

лізації соціального потенціалу щодо практичних дій проявля-

ється в його перетворенні на капітал. Зокрема, соціальний ка-

пітал як ресурс виступає, за оцінкою Р. Патнема [5], інтеграль-

ною характеристикою суспільства, охоплює рівень розвитку 

громадянського суспільства та здатності людей до об’єднання, 

взаємодії та співпраці для взаємної вигоди. У даному контексті 

соціальний капітал – це сукупність реальних і потенційних ре-

сурсів, які пов’язані з наявністю стійкої мережі відносин. У 

той же час соціальний капітал, як інституціональне середови-

ще, розглядається як сукупність діючих формальних та нефо-

рмальних норм (правил) та організацій, які дають можливість 

соціальним групам громади та суспільству в цілому зорганізу-

вати своїх членів для вирішення конкретних проблем на під-
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ґрунті ефективного використання ресурсів та додаткового їх 

залучення. Відповідно до концепції П. Бурдьє «… Соціальні 

зв’язки та включеність у мережі виступають ресурсами, які 

залучаються до формування соціального капіталу» [6]. 

Отже, узагальнюючи наведені визначення, можна ствер-

джувати, що соціальний капітал за складом включає такі осно-

вні елементи: соціальні зв’язки та відносини, які дозволяють 

мати доступ до ресурсів певної кількості та якості; інституціо-

налізовані відносини взаємного визнання; норми, правила вза-

ємодії; довіра, санкції.  

У цьому контексті соціальний капітал визначається як 

соціальні зв’язки, які можуть виступати соціальним ресурсом 

для отримання вигоди. Він має і ресурсну, і капіталізовану фо-

рму. Соціальні ресурси – це одночасно засіб і умови реалізації 

соціального потенціалу та капіталу, а його капіталізована 

складова – це очікувана віддача від інвестицій у соціальні від-

носини. На рис. 1.2 наведено структурну модель співвідно-

шення соціального потенціалу, соціальних ресурсів і соціаль-

ного капіталу. 

Теоретико-методологічні узагальнення щодо формування 

та використання соціального потенціалу дають можливість ус-

відомити й обґрунтувати вихідні положення з його перетворен-

ня на соціальний ресурс і визначити механізми активізації цих 

процесів. Соціальна взаємодія як соціальний ресурс стає соціа-

льним капіталом при певних цілеспрямованих діях.  

У соціологічних дослідженнях соціальні ресурси розгля-

даються як запаси творчої енергії, тобто соціальної, діяльніс-

ної та пізнавальної енергії особистості чи соціальної організа-

ції (громади, організації, соціальної групи) та суспільства в 

цілому, які реалізуються шляхом взаємодії різних соціальних 

груп на підставі соціальних зв’язків і відносин поміж людьми 

та їх об’єднаннями для забезпечення суспільних чи власних 

потреб. У соціально-економічній літературі поширене розу-

міння соціальних ресурсів у процесах їх взаємодії та забезпе-

чення реалізації функціонування й розвитку соціальних проце-

сів і виступають фактором розвитку суспільства. 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.2. Структурна модель взаємозв’язку соціального  

потенціалу, соціальних ресурсів та соціального капіталу 
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взаємозамінність – мають властивості адаптації, присто-

сування, розвитку; 

різноманітність – багатоваріантність, неповторюваність, 

інноваційність; 

важковимірність – складність обліку та оцінки.  

Соціальні ресурси реалізуються через взаємодію різних 

соціальних груп, зокрема, через відносини між людьми та їх 

об’єднаннями для забезпечення особистих і суспільних по-

треб, виступають інтегральною характеристикою життєвих 

сил громади або суспільства. 

В узагальненому вигляді концептуальну модель змісту, 

видів та умов формування і реалізації соціальних ресурсів на-

ведено на рис. 1.3.  

Оцінка результатів наукових досліджень і публікацій 

свідчить, що існує декілька підходів до визначення сутності та 

складу соціальних ресурсів, які відрізняються за змістом і рів-

нем узагальнення. Так, існує думка, що соціальні ресурси ‒ це 

взагалі всі види ресурсів, які має суспільство: природні, мате-

ріальні, фінансові, духовні та ін. У цьому контексті соціальні 

ресурси містять реальні та потенційні  можливості, засоби та 

резерви, які можуть бути  використані для забезпечення різних 

сфер соціального життя і життєдіяльності, а саме: політичні, 

правові, економічні, демографічні, трудові, людські, культур-

но-інформаційні, освітні, мотиваційні й інші види ресурсів [7]. 

Р. Логуа визначає соціальні ресурси у більш вузькому 

розумінні: як нематеріальні активи, у структуру яких включені 

демографічні, освітні, управлінські, інтелектуальні, інформа-

ційні, корпоративні, духовно-моральні, комунікативні, соціо-

культурні та інші види нематеріальних ресурсів як суспільства 

в цілому, так і його окремих соціальних груп [8]. Така класи-

фікація соціальних ресурсів визначає розуміння змісту катего-

рій «соціальна активність», «соціальні взаємовідносини», «со-

ціальне самопочуття», «людський потенціал», «людські ресур-

си» та ін.  
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Рис. 1.3. Концептуальна модель формування та реалізації  

соціальних ресурсів 
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Складність структурування соціальних ресурсів пов’яза-
на з неоднозначністю самих критеріїв розподілу, адже окремі 
характеристики внутрішніх складових однозначно виступають 
і критеріями розподілу соціальних ресурсів за їх видами.  

Так, демографічна складова визначає статево-вікову 
структуру суб’єктів (носіїв) соціальних ресурсів ‒ громади, 
соціальних груп, особистості, соціуму загалом, яка, у свою 
чергу, є визначальною при формуванні ціннісних орієнтацій, 
потреб, сполучення інтересів та ін. 

Соціально-політичні характеристики обумовлюють рі-
вень соціально-політичної активності членів громади, участь у 
місцевому самоврядуванні, а соціально-організаційні – форми 
самоорганізації населення. Соціокультурна та інформаційна 
складові соціальних ресурсів пов’язані з духовними цінностя-
ми, знанням та інформацією, а також засобами їх розповсю-
дження, а соціально-психологічна визначає соціальний стан, 
рівень соціальної захищеності та соціального самопочуття.  

Соціально-економічний контекст визначення соціальних 
ресурсів нерозривно пов’язаний із рівнями підприємницької, 
трудової та інноваційної активності громадян та визначається 
соціальною відповідальністю бізнесу, підприємництва, окре-
мих соціальних груп та осіб на окремих територіях. 

Якщо в першому контексті розглядається орієнтація жи-
телів (членів громади) на економічне та інше самозабезпечен-
ня, яке на сьогодні здебільшого пов’язане із соціальним утри-
манням, що не відповідає основному принципу децентраліза-
ції – субсидіарності, то соціально-технологічні та управлінські 
важелі соціальних ресурсів характеризуються соціотехнологіч-
ною культурою управління.  

Визначення та ідентифікація окремих видів соціальних 
ресурсів тісно переплітаються з основними внутрішніми влас-
тивостями соціальних ресурсів, які і є вирішальними умовами 
перетворення соціального та людського потенціалу на соціа-
льний ресурс. Це соціальна відповідальність суспільства, соці-
альної групи, особистості, толерантність, когнітивність та зма-
гальність, компаративність, потужність, міжособистісна взає-
модія, ціннісна орієнтація, мотивованість, обмежена солідар-
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ність, довіра та ін. Толерантність знайшла своє відображення в 
«Декларації принципів толерантності», затвердженій Резолю-
цією Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1995 р. Толерант-
ність визначена як принцип «поважання, сприйняття та розу-
міння багатого розмаїття культур іншого світу, форм самови-
раження та самовиявлення людської особистості» [9]. Толера-
нтність як внутрішня властивість соціальних ресурсів перед-
бачає конкретну технологію взаємовідносин між різними 
суб’єктами, вона є своєрідним лакмусовим папірцем, що дає 
змогу визначити рівень соціальної згуртованості, суспільної 
зрілості, культури учасників взаємовідносин, їх готовності до 
спільного пошуку шляхів співпраці.  

Соціальна відповідальність у контексті визначення соці-
альних ресурсів громади або інших соціальних груп одночасно 
може бути як соціальним ресурсом, так і визначальною харак-
теристикою або рисою чи умовами формування соціальних 
ресурсів. Соціальна відповідальність як умова формування со-
ціального ресурсу обумовлює можливість прояву соціальними 
суб’єктами обов’язку та права вибирати певний раціональний 
варіант свого ставлення до вирішення конкретних проблем, а 
як соціальний ресурс визначається вже конкретним рівнем ре-
алізації такої можливості. Це вже рівень волевиявлення грома-
ди, що характеризується певною поведінкою стосовно дотри-
мання усвідомлених обмежень та соціальних норм, рівнем уз-
годження інтересів суб’єктів, які задіяні в суспільних відноси-
нах та процесах управління, що в узагальненому вигляді мож-
на визначити як інституційну складову соціальних ресурсів.  

Когнітивність розглядається як внутрішня характеристи-
ка та різновид соціального ресурсу. За своїм змістом та скла-
дом це системно взаємодіюча сукупність знань, інформації та 
людей, що їх генерують і використовують, а також техніка, що 
їх накопичує, зберігає та обробляє, і соціально-економічне се-
редовище, яке їх сприймає як джерело для суспільних рішень. 
Когнітивні ресурси мають бути адекватними та потужними 
для здатності вирішувати завдання відносно об’єктів, явищ чи 
процесів, що впливають на життєдіяльність спільноти. На сьо-
годні в Україні вони практично не сформовані ні в органах мі-
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сцевого самоврядування, ні в сукупності територіальних гро-
мад, ні в суспільстві загалом.  

Соціальна єдність є властивістю соціальних ресурсів і 
являє собою характеристику відносин поміж членами соціаль-
ної групи в контексті прийнятих цінностей, відчуття загальної 
ідентифікації, довіри один до одного, подолання розходжень 
[10]. Соціальна єдність ідентифікується із соціальною згурто-
ваністю. Структура та зміст соціальної єдності визначають рі-
вень соціальних зв’язків та соціальних відносин, міжособистіс-
ної взаємодії та обмеженої солідарності, взаємної відповідаль-
ності, вона базується на системі ціннісної орієнтації соціальної 
групи (громади) при формуванні соціальних ресурсів управ-
ління на засадах самоврядування та в умовах децентралізації.  

Компаративність та змагальність також властивості соці-
альним ресурсам. Вони пов’язані з можливостями мобілізації 
соціальних ресурсів на підґрунті їх порівняльних характерис-
тик та аналогів, які використовуються. 

Соціальні ресурси як носії соціального капіталу та засо-
би реалізації соціального потенціалу громади, залежно від рів-
ня їх прояву виконують такі функції: зобов’язуючу (близькі, 
сім’я); взаємозв’язуючу (колеги, друзі); об’єднуючу (громади, 
соціальні групи, спільноти). 

В умовах децентралізації має вплив об’єднуюча форма 
соціальних відносин, що включає соціальні норми, джерела 
мотивації, взаємну відповідальність, довіру, мережу громадсь-
кого включення та соціальні організації. 

Основними носіями (суб’єктами прояву) соціальних ре-
сурсів виступають: суспільство в цілому, громадські організа-
ції, громадські рухи, тимчасові об’єднання громадян, терито-
ріальні громади, особистість та ін. Виходячи з того, що соціа-
льні ресурси є складовою соціального капіталу, вони за анало-
гією із загальноприйнятими визначеннями можуть проявляти-
ся у двох основних формах:  

структурній, яка пов'язана із соціальними факторами 
взаємодії, а саме соціальними ролями, процедурами, цінностя-
ми, мережами, які спрощують співробітництво;  
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когнітивній, яка проявляється у зростанні культури або 
посиленні ідеології, специфічних нормах, цінностях, поглядах, 
переконаннях та сприяє співробітництву (прикладом цієї фор-
ми реалізації соціальних ресурсів є волонтерський рух). 

На рівні локальних соціальних груп (громада, соціальна 
група та ін.) соціальні ресурси забезпечують можливість їх 
продуктивної діяльності за рахунок свідомого використання 
соціальних зв'язків та мереж, а завдяки довірі, спільним інте-
ресам та цілям, нормам та правилам стають засобами досяг-
нення визначених цілей. У загальному вигляді соціальні ресур-
си можуть виступати чинником розвитку територіальної гро-
мади при реалізації таких принципів: компаративність та зма-
гальність; мотивованість; соціальні зв'язки та включеність; 
взаємна відповідальність; наявність мережі; громадське вклю-
чення; ціннісна орієнтація; індивідуальна соціальна взаємодія; 
обмежена солідарність, тобто дотримання норм підтримки. 

Соціальні ресурси відіграють вирішальну роль у системі 
ресурсів громади, мобілізація та реалізація яких супроводжу-
ється синергетичним ефектом завдяки підвищенню ефектив-
ності використання всіх інших видів ресурсів: матеріальних, 
господарських, природних та ін. 

 
 

1.4. Мобілізація соціальних ресурсів територіальної 
громади  на потреби децентралізації управління 

 
Необхідною умовою сталого розвитку є забезпечення 

збалансованості загальнодержавних інтересів з інтересами 
громади, їх координація на кожному ієрархічному рівні управ-
ління. Ефективна взаємодія держави і громади, збалансова-
ність їх дій формують соціально-економічний потенціал роз-
витку території. 

В умовах децентралізації управління соціально-еконо-

мічний розвиток громади може бути забезпечений лише при 

мобілізації соціального потенціалу громади. Світовий досвід 

підтверджує, що більшість громадян готові робити свій внесок 
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у місцеві проекти розвитку, якщо вони зможуть брати участь у 

прийнятті рішень. 

Децентралізація, як ключовий момент реформи системи 

державного управління, може давати бажані результати за 

умов мобілізації соціального потенціалу на вирішення суспі-

льно значущих проблем, якщо вона стимулює та посилює про-

цеси участі населення в управлінні на регіональному чи місце-

вому рівнях. В іншому разі центральна бюрократія може  змі-

нитися місцевою, яка до того є менш професійною. Децентра-

лізація, яка не супроводжується більшою відкритістю та залу-

ченням громадян до процесу управління, не може розглядати-

ся як ефективний інститут зростання потенціалу державного 

управління. 

Сутність децентралізації пов’язана з реалізацією прин-

ципу субсидіарності: всі проблеми, вирішення яких людина 

вимагає від соціуму, мають розв’язуватися як можна ближче 

до самої людини. Тобто держава не повинна робити нічого з 

того, що може зробити сама людина, приватна установа або 

громада. Таким чином, «децентралізація містить не тільки цін-

ність адміністрування, але і громадський вимір, адже вона збі-

льшує можливість громадян бути залученими до своїх прав і 

свобод» [11]. Децентралізація відбувається тоді, коли від дер-

жави до громади існує перерозподіл повноважень, публічних 

засобів (податків), а разом із ними і відповідальність перед 

громадою за їх ефективне використання. 

Забезпечення стійкого життєздатного функціонування та 

розвитку окремих територій (регіонів) як цілісної соціально-

економічної системи, її соціальної розбудови для підвищення 

якості життя при обмежених обсягах матеріальних та фінансо-

вих ресурсів неможливе без мобілізації соціальних ресурсів 

громади або окремих соціальних груп. Соціальні ресурси є ви-

рішальним ресурсом формування соціальної спільноти в ме-

жах конкретної території. Як суб’єкт управління спільнота 

здатна на основі спільних цінностей і відповідальності перед 

громадою вирішувати певні проблеми та завдання відповідно 

до конкретних цілей та інтересів у забезпеченні розвитку регі-
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ону в умовах реалізації принципів демократизації управління. 

У такому контексті соціальні ресурси виступають нематеріа-

льними активами самоврядування, а в умовному визначенні їх 

можна розглядати як соціальний інститут у системі самовря-

дування та децентралізації управління. 

Співвідношення та вплив державних інститутів влади й 

різноманітних інституційних і неінституційних форм прояву 

соціальних ресурсів (громадські організації, волонтерський 

рух, соціальна відповідальність та ін.) у забезпеченні розвитку 

суспільства (території, громади) має суперечливий та неодно-

значний характер. 

Більшість науковців визначають позитивні ефекти, по-

в’язані з розвитком та мобілізацією соціальних ресурсів. У пе-

ршу чергу йдеться про скорочення трансакційних витрат, зни-

ження соціальних ризиків, можливість нівелювання негатив-

них соціально-економічних наслідків управлінських рішень за 

рахунок соціальної взаємодії. У такому контексті формування, 

мобілізація та активізація соціальних ресурсів розглядаються 

як зовнішнє доповнення до розвитку формальних (державних) 

інститутів місцевого самоврядування. Позитивний вплив на 

розвиток територій пов'язаний передусім із щільністю інсти-

туційних форм носіїв соціальних ресурсів: чим вище щільність 

суспільних інститутів на даній території, тим більше потенціал 

для економічного зростання та розвитку спільноти. 

Збалансованість взаємодії інститутів держави та грома-

ди, як носія соціального ресурсу, забезпечує компенсацію по-

тенційно негативних якостей один одного, при цьому співвід-

ношення повинно мати компромісний характер та базуватися 

на інституціональній координації. «Усвідомлення мешканцями 

вирішення проблеми, розуміння, що такі дії спрямовані на 

благополуччя всієї громади, може стати стимулом для актив-

ного залучення мешканців до конкретної діяльності» [12]. 

Держава (державні органи управління) та громада (соціальні 

ресурси) завжди виступають компліментарними формами сис-

теми самоврядування в умовах децентралізації, а їх відносний 

баланс утворює соціоекономічний потенціал кожної території. 
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З іншого боку, висока активізація та мобілізація соціаль-

них ресурсів на рівні окремих соціальних груп або навіть гро-

мади в цілому може мати й негативні наслідки, пов’язані з по-

шуком можливостей одержання необґрунтованих вигід, ство-

ренням неформальних правил або зв’язків для привілейованих 

умов перерозподілу ресурсів, ринків тощо. Така ситуація мож-

лива за умови слабкої інституційної спроможності держави. 

За умови слабкої інституційної спроможності держави 

«сильні» громади здатні накопичувати соціальні ресурси нега-

тивного спрямування, які за рахунок неформальних правил і 

зв’язків усередині сильної соціальної групи (громади) можуть 

бути зорієнтовані на пошуки додаткової вигоди не тільки на 

власній території, але й отримувати їх за рахунок інших соціа-

льних груп. У такому випадку порушуються принципи збалан-

сованості взаємодії суб’єктів, що негативно впливає на соціа-

льно-економічний розвиток, при цьому сильні громади за ра-

хунок потужних соціальних ресурсів можуть спричинити по-

ляризацію спільноти в цілому.  

За умови слабкої інституційної спроможності громади, 

як носія малопотужного соціального ресурсу, разом із слабкіс-

тю державних інститутів формуються умови для виключення 

таких громад за межі як можливості їх розвитку, так і економі-

чного розвитку території. Залежно від рівня розвитку громади 

(сильна чи слабка) можливі різні варіанти цілеспрямування 

мобілізації соціальних ресурсів та наслідків (табл. 1.1) [13]. 
Досягти збалансованості та оптимізації взаємовідносин 

між державними і соціальними інститутами в системі само-
врядування та децентралізації управління можливо за умов: 
високої інституційної спроможності держави, тобто сильної 
інституційної складової державного управління; спроможності 
та здатності громади (соціальної групи) здійснювати та реалі-
зовувати колективні інтереси; забезпечення мікроекономічної 
ефективності (на рівні території, громади); наявності відповід-
ної соціальної політики, що підтримує ефективність; можли-
вості ефективного та своєчасного вирішення проблем, які ви-
никають між суб’єктами систем управління. 
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Таблиця 1.1 
Диференціація цілей і наслідків мобілізації  

соціальних ресурсів громади 
Цілі та наслідки 

позитивного спрямування негативного спрямування 

І. Сильні громади 

зниження трансакційних витрат; 
стримування можливості негатив-
них ефектів; 
підвищення автономії та масшта-
бу; 
заохочення відповідальності через 
конкуренцію; 
зниження абсолютної влади над 
громадою; 
зниження соціальних ризиків; 
зростання соціально-економічної 
безпеки; 
зменшення кількості внутрішніх 
конфліктів; 
формування громади як колектив-
ного агента; 
перехід до відкритої економіки; 
підвищення відповідальності; 
нарощування людського та соціа-
льного капіталу 

пошук вигід (ренти) від держави 
(соціуму), спільноти; 
створення неформальних пра-
вил та зв’язків; 
створення привілейованих умов 
на свою користь у розподілі 
ринків, капіталу, доходів тощо. 
 
Як наслідок: 
порушення засад справедливос-
ті в державі (громаді); 
негативний вплив на економіч-
ний розвиток; 
збільшення соціальних ризиків; 
зниження соціально-еконо-
мічної безпеки 

ІІ. Слабкі громади 

створення умов для виживання та 
забезпечення гідних умов життя 

втрачають можливість бути по-
чутими; 
соціально-економічне станови-
ще погіршується; 
негативний вплив на можливос-
ті інвестування 

 
І в стабільних, і в нестабільних економіках мобілізація со-

ціальних ресурсів залежить від становища різних соціальних 
груп на теренах соціально-економічного простору. В економіч-
ному просторі, який стабільно функціонує та розвивається, со-
ціальні ресурси здебільшого зорієнтовані на нарощування люд-
ського капіталу, що пов’язано з інвестиційною складовою на 
стадії накопичення у відтворювальних процесах. За умови не-
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стабільності мобілізація соціальних ресурсів зорієнтована пере-
дусім на стадію споживання та виживання [14]. 

Соціальні ресурси при реалізації принципів самовря-
дування та децентралізації управління розглядаються як ресур-
си, що забезпечують стале функціонування та розвиток тери-
торії як цілісної соціально-економічної системи та визначають 
рівень життєздатності її населення. Результативність й ефек-
тивність децентралізації можливі за умови мобілізації суспіль-
ного соціального потенціалу для вирішення соціально значи-
мих проблем, створення умов його перетворення на соціальні 
ресурси розвитку. 

Основна мета управління соціальними ресурсами поля-
гає в соціальній активізації населення при вирішенні соціаль-
но-економічних, побутових, екологічних, соціокультурних та 
інших потреб, проблем територіальної громади або адмініст-
ративно-територіальної одиниці. Досягнення визначеної мети 
управління обумовлює необхідність вирішення завдань, що 
характеризують структуру та зміст управлінського циклу, який 
включає: формування цілей і завдань щодо мобілізації соціа-
льних ресурсів; діагностику, оцінку стану та потужності соціа-
льних ресурсів; визначення «вузьких» місць; прогнозування й 
оцінки можливих сценаріїв їх розвитку; мобілізацію та активі-
зацію; створення умов для відтворення, збереження й онов-
лення.  

Процес мобілізації соціальних ресурсів посідає особливе 
місце як на етапі формування цілей управління, так і на етапі 
реалізації. 

Соціальна мобілізація визначається як синонім мобіліза-
ції соціальних ресурсів, а за змістом ‒ як активне залучення 
всіх верств населення (або окремих соціальних груп) до вирі-
шення пріоритетних проблем громади. Вона зорієнтована на 
підвищення соціальної активності та відповідальності насе-
лення, членів територіальної громади, об’єднує окремі її сег-
менти у формі партнерства та взаємодії заради досягнення спі-
льної мети, приводить до активної участі громадян у процесах 
міського розвитку. 

Соціальна мобілізація – це приведення територіальної 
громади в такий стан (організаційний, інституційний, психо-
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логічний), коли вона здатна вирішувати існуючі проблеми з 
використанням власних ресурсів. Це включає і зміну свідомос-
ті людей, які мають конкретну проблему, таким чином, щоб 
вони об’єдналися та застосували свій прихований потенціал у 
самодопомозі. Соціальна мобілізація передбачає поєднання 
можливості вибору та добровільної участі, коли люди прихо-
дять на допомогу, коли вони впевнені, що це важливо для них 
і для оточуючих. 

Інструмент соціальної мобілізації є дієвим для вирішен-
ня питань, пов’язаних із: безпекою життя; подоланням наслід-
ків війни, стихій; запобіганням ВІЛ/СНІДу тощо; досягненням 
соціальної терпимості, інтеграції, співпраці; забезпеченням 
ефективного самоврядування; створенням й утриманням соці-
альної та екологічної інфраструктури громад; розв’язанням 
комплексних молодіжних і гендерних проблем; забезпеченням 
визначених стандартів охорони здоров’я, освіти; мікрофінан-
суванням проблем розвитку малого підприємництва, страху-
ванням тощо. 

Формування та мобілізація соціальних ресурсів можливі 
лише за умови одночасної наявності соціальних структур і ме-
реж, які визначають можливості соціальної взаємодії, а також 
громадських обов’язків і відповідної нормативно-ціннісної си-
стеми. Це структурується в базову трифакторну модель умов 
мобілізації соціальних ресурсів, соціальної групи (громади) 
при децентралізації управління (рис. 1.4). 

Соціальні структури як носії соціальних ресурсів (особи-
стість, соціальна група, громада, суспільство) забезпечують 
можливості їх мобілізації лише за наявності соціальних мереж, 
за допомогою яких вони можуть бути розміщені (диспоновані) 
для забезпечення соціальної взаємодії. При цьому соціальні 
ресурси за умов їх доцільності виступають соціальним капіта-
лом.  

Соціальні мережі трактуються як міжособистісні взає-
мозв’язки або громадянські обов’язки. Виокремлюють декіль-
ка видів горизонтальних зв’язків, які включають сукупність 
сильних або слабких зв’язків та відповідну їм нормативно-
ціннісну систему, що створюють відносну замкнену систему 
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та обумовлюють характер взаємодії індивідів чи соціальних 
груп. Можливе також включення слабких вертикальних зв’яз-
ків, які можуть охоплювати всі рівні соціальної, економічної 
та владної (управлінської) ієрархії, але вони обов’язково ма-
ють бути підкріплені нормативно-ціннісною підсистемою, спі-
льною для взаємопов’язаних носіїв соціальних ресурсів. 

 
Рис. 1.4. Трифакторна модель умов мобілізації  

соціальних ресурсів соціальної групи 
 
Нормативно-ціннісна підсистема соціальної взаємодії 

включає формальні соціальні інституції, правила і норми взає-
модії між ними, спільне стратегічне бачення шляхів та меха-
нізмів досягнення поставлених цілей і вирішення конкретних 
завдань. При цьому довіра поміж учасниками взаємодії одно-
часно може бути як джерелом формування соціальних ресур-
сів, так і їх різновидом.  

Ефективність мобілізації соціальних ресурсів залежить 
від наявності таких умов: визначення проблеми та її актуаль-
ності; усвідомлення громадою суті проблеми та повне розу-
міння обставин її вирішення; створення ініціативної групи з 
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авторитетних представників різних соціальних прошарків гро-
мади; розробка чіткого плану дій щодо вирішення проблеми; 
чітке та прозоре планування дій щодо залучення необхідних 
ресурсів та реалізації плану; звітування перед громадою, на-
дання подяки всім залученим. 

Соціальна мобілізація передбачає обов’язкове поєднання 
можливості вибору та добровільної участі, а за організаційни-
ми ознаками реалізується як формалізована чи стихійна фор-
ма. Перша базується на створенні громадських організацій, у 
той же час стихійна пов’язана зі згуртованістю громади (її 
окремих соціальних груп) навколо вирішення певної проблеми 
без створення громадських організацій. Мобілізацію соціаль-
них ресурсів можна розглядати як динамічний процес, який за 
змістом зорієнтований на залучення потенціалу громадян, не-
державних організацій до вирішення місцевих проблем роз-
витку і самодопомоги. Обов’язковим його елементом виступає 
також освітня складова, пов’язана із залученням до навчаль-
них програм з активізації та мобілізації соціальних ресурсів 
зацікавлених сторін, планування напрямів розвитку і форму-
вання нової свідомості людей стосовно їх соціалізації. 

На рівні територіальної громади активізація та мобіліза-
ція соціальних ресурсів можуть бути ефективними й виступати 
чинниками розвитку при виконанні таких умов: оперативне та 
стратегічне співпадіння узгоджених територіальних між- і 
внутрішньогрупових інтересів з інтересами та цілями держав-
них органів управління; забезпечення гарантування соціальних 
перспектив, сприяння безпечній життєдіяльності місцевої спі-
льноти; створення сприятливих умов життя; демонстрація до-
сягнутих успіхів; підвищення рівня соціальної інформованос-
ті; підвищення авторитету місцевої влади; сприяння створен-
ню та розвитку неформальних об’єднань; підвищення культу-
ри управління на муніципальному рівні. 

Отже, місцева спільнота готова нести субсидіарну відпо-
відальність лише тоді, коли це відповідає її інтересам, тобто 
реалізація інтересів, інформованість і відкритість місцевої вла-
ди виступають засобами мобілізації соціальних ресурсів, а на-
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явність зворотного зв'язку – це механізм реалізації та форму-
вання соціальних ресурсів громади. 

Взаємовідносини локальних груп, як основних носіїв со-
ціальних ресурсів, з органами місцевого самоврядування ба-
зуються на захисті та підтримці їх інтересів. Цими локальними 
групами є такі: підприємці та фінансові кола, зацікавлені в ро-
звитку бізнесу та створенні для цього сприятливих умов на 
місцевому рівні; групи за професійними інтересами (шахтарі, 
вчені, актори та ін.), а також їх громадські організації (проф-
спілки), що відстоюють інтереси окремих груп; територіальні 
організації, які представляють інтереси малих територіальних 
спільнот (товариства власників житла, дачні товариства, жит-
лові комітети та ін.); соціальні організації за окремими корпо-
ративними  інтересами (жіночі, молодіжні організації); благо-
дійні організації та ін. 

Механізми активізації можливостей реалізації соціаль-
них ресурсів в умовах децентралізації управління включають: 

удосконалення структурно-інституційної організації уп-
равління; 

втілення гнучких модульних систем, пов'язаних із про-
веденням соціальних заходів політичного, соціально-еконо-
мічного, екологічного, культурно-освітнього характеру; 

опрацювання механізмів взаємодії державних органів з 
громадськими об’єднаннями, інститутами громадянського су-
спільства; 

удосконалення інформаційно-комунікаційних систем; 
оптимізацію організаційно-структурних механізмів; 
підвищення професійності та компетентності. 
Систематизація змісту наукових публікацій визначила 

основні технології оптимального управління соціальними ре-
сурсами, які містять: соціальний моніторинг, соціальне про-
гнозування, програмно-цільові технології, соціальний марке-
тинг, організаційні технології, територіальне та громадське 
самоврядування, конкурсно-змагальні технології, технології 
соціального партнерства, інформаційні технології, технології 
професійної орієнтації тощо.  
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Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування 
з двох сторін: згори та знизу. Зокрема, згори формуються влад-
ні органи місцевого самоврядування, знизу громада на підґру-
нті ініціатив виконує особливі функції, які не виконують влад-
ні органи. При реалізації владної функції виконання самовряд-
них функцій громади є вкрай недостатнім, що пов'язано як з 
відсутністю науково-методичного забезпечення ролі, місця, 
значення соціальних ресурсів, так і з розробкою програм та 
систем їх формування, мобілізації та управління в системі міс-
цевого самоврядування. 

Соціальна мобілізація в даному контексті виступає, з од-
ного боку, як умова та засіб перетворення соціального потен-
ціалу громади на її соціальні ресурси, а з іншого ‒ забезпечує 
ефективність місцевого самоврядування.  У територіальній 
громаді за рахунок соціальної мобілізації змінюється ставлен-
ня і соціальна поведінка людей, формується відчуття громади 
та соціальної спільноти. А в системі місцевого самоврядування 
соціальна мобілізація служить механізмом залучення громад-
ської думки до процесу прийняття рішень, сприяє місцевому 
та регіональному розвитку, створює дієвий форум для діалогу 
та взаємодії з громадянами, органами місцевого самовряду-
вання та ін. 

Орієнтація на мобілізацію соціальних ресурсів в умовах 
децентралізації управління пов’язана з тим, що основною фо-
рмою організації життя поселення (певної території) має стати 
не традиційна форма виробничого поселення, яка десятиліття-
ми формувалася як «соціальний» цех містоутворюючих під-
приємств, а поселення як самоцінність людини [8]. За цих 
умов населення визначається не як проста сукупність жителів 
певної території, а як важлива соціальна спільнота, яка здатна, 
як суб’єкт управління, на підґрунті спільних цінностей та від-
повідальності перед громадою виступати чинником соціально-
економічного розвитку. 

Сьогодні в Україні відбувається становлення громадян-
ського  суспільства. Основні проблеми, пов’язані з недостат-
нім рівнем його активізації та мобілізації як соціального ресу-
рсу, полягають у такому: недостатня активність та залучення 
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населення до суспільного життя через інститути громадянсь-
кого суспільства; політична неактивність, байдужість до сус-
пільних інтересів; нерозвинена ідеологічна самоідентифікація; 
невизначеність та амбівалентність масової свідомості; скепсис 
щодо ідеологічної та політичної сфер суспільної діяльності. 

Українське суспільство в умовах радикальних соціаль-
них трансформацій та економічної кризи прагне відповідати 
критеріям консолідованого суспільства, а соціальні ресурси, як 
носії та основна форма реалізації соціального потенціалу, не 
виступають повною мірою ресурсами забезпечення соціально-
економічного розвитку території (регіону). Такий стан потре-
бує змін. Ключові форми, механізми та напрями мобілізації 
соціальних ресурсів пов’язані з медіа-тренінгами, роботою із 
засобами масової інформації, розробкою проектів, залученням 
приватних спонсорів та ін. 

Розповсюдження досвіду соціальної мобілізації, розроб-
ка програм навчання, тренінгів, у тому числі при розробці різ-
них проектів, і спеціальних навчальних програм із соціальної 
мобілізації для тренерів та представників громадських органі-
зацій ‒ це далеко не повний перелік основних напрямів мобілі-
зації соціальних ресурсів, які постійно розвиваються. 

Сучасні форми мобілізації соціальних ресурсів територі-
альної громади пов’язані з втіленням методики (механізму) 
краудсорсингу. Краудсорсинг (англ. сrowasorcing: crowol – 
«натовп» та soursing – використання ресурсів) являє собою за-
сіб організації групи людей з метою вирішення конкретного 
завдання для досягнення суспільних благ. Основні засоби за-
лучення членів територіальної громади до вирішення конкрет-
них завдань, створення проектів на підґрунті моделі краудсор-
сингу включають: звернення за допомогою, розумовий штурм, 
створення сайтів, інформаційного супроводу. 

На рівні територіальної громади з використанням мето-
дів краудсорсингу можуть бути здійснені такі заходи: обгово-
рення і систематизація форм організації позашкільних, навча-
льно-освітніх, художньо-культурних, спортивних заходів; 
створення банку ідей для допомоги органам місцевого само-
врядування щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх; 
створення карти допомоги для членів громад, ВПО, які прожи-
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вають у межах громади; створення карти центрів надання по-
слуг (соціальних, комунальних та ін.). 

Громадські слухання, як форма мобілізації та залучення 
соціальних ресурсів, забезпечують узгодження інтересів різ-
номанітних груп, зацікавлених у розв’язанні проблем громади, 
які становлять соціальний інтерес, при цьому основними ціля-
ми організації громадських слухань є: інформування громади; 
обговорення та ідентифікація проблеми (проблем), які мають 
бути вирішені; визначення всіх сторін, зацікавлених у роз-
в’язанні конкретних проблем; фіксування позицій зацікавле-
них сторін; розробка взаємоприйнятних шляхів вирішення 
проблем. 

Різноманітні нові форми, напрями мобілізації соціальних 
ресурсів територіальної громади наштовхуються на безліч пе-
решкод як з боку влади, тобто органів місцевого самовряду-
вання, так і з боку представників громади. З боку влади основ-
ні перешкоди пов’язані з: відсутністю досвіду такої діяльності 
або негативним досвідом; недовірою до знань та колективного 
розуму окремих груп місцевої спільноти; недовірою до фахо-
вого рівня представників громад; низьким рівнем суспільної 
комунікації, невмінням вести діалог, недостатньою кількістю 
працівників, здатних вести плідну дискусію з представниками 
громади. Перешкодами також є домінування прихованих, гру-
пових або особистих інтересів над суспільними; неготовність 
створювати організаційні чи фінансові засади діяльності, 
пов’язані із залученням громадськості; соціально-психологічні 
перешкоди, пов’язані з побоюванням відкритої публічної кри-
тики, звинувачень у некомпетентності тощо. 

Перешкоди з боку спільноти, представників громади 
включають: загальну недовіру до представників влади; побою-
вання маніпуляцій з боку влади; організаційну слабкість та 
інституціональну невизначеність представництва окремих со-
ціальних груп; низький рівень інтеграції представників грома-
ди, відсутність лідера, організатора; низьку готовність до спі-
льного розв’язання проблем; низький рівень інформованості 
про можливість вирішення проблем життєзабезпечення за уча-
стю представників громади; відсутність інформації про пози-
тивні приклади вирішення проблем за умов мобілізації соціа-



48 

льних ресурсів; низький рівень самоідентифікації мешканців із 
територією, на якій вони проживають. 

Отже, мобілізація соціальних ресурсів може розглядати-
ся не тільки як засіб активізації соціальних ресурсів у забезпе-
ченні життєдіяльності територіальної громади, але і як певний 
соціальний інститут у системі місцевого самоврядування та 
децентралізації управління. 

Технологія соціальної мобілізації соціальних ресурсів як 
засіб активізації територіальної громади забезпечує можли-
вість оптимального включення ресурсів громади у вирішення 
проблем життєдіяльності громади, важливих суспільних про-
блем, формування нових форм соціального партнерства та 
партнерської взаємодії між владою та громадськістю, між 
окремими соціальними групами всередині самої громади, між 
представниками бізнесу (виробничою діяльністю), місцевою 
владою та населенням, а також сприяє прозорості управління 
та просуванню демократичних цінностей. 

Включення соціальних ресурсів громади у вирішення 
проблем життєзабезпечення дозволяє враховувати соціальні 
чинники при розробці планів і стратегій соціально-еконо-
мічного розвитку, коригувати плани та поведінку влади відпо-
відно до інтересів тих чи інших соціальних груп, залучати їх 
до процесу прийняття управлінських рішень. 

На підставі встановлення ролі та значення соціальних 
ресурсів в умовах децентралізації управління доцільно систе-
матизувати очікувані позитивні результати взаємодії органів 
державного управління та територіальної громади й інформу-
вати про них. 

Для органів державного управління мобілізація соціаль-
них ресурсів уможливить: 

розвиток процесів демократизації управління шляхом 
упровадження децентралізованих методів самоврядування; 

створення засад для політичної підтримки в суспільстві; 
перерозподіл відповідальності за прийняття рішень та 

одержання громадської підтримки при втіленні їх у життя; 
розуміння громадськістю існуючих бюджетних обме-

жень; 
підвищення рівня довіри населення до органів влади; 
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пошук та знаходження інноваційних і нетрадиційних 
шляхів вирішення нових проблем; 

знаходження економічно ефективних шляхів надання 
послуг; 

підвищення прозорості діяльності влади та зниження рів-
ня корупції; 

зменшення державних витрат на обслуговування інфра-
структури. 

Для територіальної громади та суспільства мобілізація 
соціальних ресурсів обумовлена: 

позитивною зміною свідомості громадян, підвищенням 
рівня соціалізації та відповідальності; 

зростанням у населення відчуття причетності до громади 
та соціальної спільноти; 

залучення громадськості до процесу прийняття управ-
лінських рішень; 

створенням дієвого форуму для соціального діалогу та 
взаємодії з громадянами , органами місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями та ін.; 

збільшенням згуртованості, соціальної єдності; 
розвитком людського та соціального потенціалу грома-

дян; 
можливістю здійснення функцій самоврядування. 
Державні органи управління та територіальні громади в 

умовах децентралізації управління за умови  збалансованості 
їх дій утворюють соціоекономічний потенціал розвитку тери-
торіальної громади. 

У стабільних економіках мобілізація соціальних ресурсів 
супроводжується нарощуванням соціального та людського ка-
піталу громади, а в системі самоврядування ‒ скороченням 
трансакційних втрат, нівелюванням (пом’якшенням) негатив-
них наслідків управлінських рішень, зниженням соціальних 
ризиків. 

Мобілізація соціальних ресурсів визначається як активне 
залучення окремих верств населення (соціальних груп, грома-
дян) до вирішення певних проблем, зорієнтована на підвищен-
ня соціальної активності й відповідальності та, як динамічний 
процес, включає освітню і соціально-психологічну складові. 
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Результативність й ефективність децентралізації можливі ли-
ше при мобілізації соціального потенціалу та створенні умов 
для перетворення його на соціальний ресурс. 
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РОЗДІЛ 2. ДЕЛЕГУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ,  

ПОВНОВАЖЕНЬ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД  

ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА 

 

2.1. Міжнародний досвід формування умов і можли-
востей забезпечення ефективної децентралізації управління 

 

Сучасний етап розвитку України як проєвропейської 

країни, що поділяє демократичні та правові цінності західних 

партнерів, потребує вирішення одного з найважливіших на 

шляху до Євроінтеграції питань – активізації процесу децент-

ралізації влади, що сприятиме посиленню демократії в країні, 

підвищенню її стабільності та інвестиційної привабливості, 

ефективності формування і використання соціальних ресурсів.  

Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що не існує 

єдиної універсальної моделі ефективної децентралізації влади. 

Досягнуте співвідношення централізації та децентралізації 

кожної країни є результатом багатьох років пошуку найкращої 

форми територіальної організації влади. У Данії пошук опти-

мального рівня децентралізації було розпочато у 1958 р. і три-

вало до 2007 р., коли набув чинності новий розподіл повнова-

жень при новій структурі та були визначені напрями подаль-

шого вдосконалення децентралізованого управління разом зі 

стимулюванням інтеграційних процесів щодо укрупнення му-

ніципалітетів. Латвія розпочала цей процес у 90-х роках і заве-

ршила у 2009 р., а Франція має 25-річний досвід реалізації де-

централізації, Італія активно запроваджує заходи щодо децент-

ралізації влади в країні з 2000 р. За даними Світового банку, 63 

із 75 трансформаційних країн і великих країн, що розвивають-

ся, в середині 90-х років ХХ ст. здійснили кроки в напрямі де-

централізації [1]. В одних країнах ці процеси відбувались по-

вільніше, ніж в інших, що пов’язано з наявністю передумов, 

різною чисельністю населення і його підтримкою планів уряду 

щодо територіальної децентралізації та зміни адміністративно-
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територіального устрою країни, досягнутим рівнем розвитку 

місцевого самоврядування на момент прийняття рішення про 

збільшення рівня децентралізації.  

Реформа децентралізації влади спрямована на підвищен-

ня ролі територіальних громад, збільшення обсягу їх повнова-

жень та якості публічних послуг завдяки наближенню центрів 

їх надання до громадян. Згідно з п. 2 ст. 4 Європейської хартії 

місцевого самоврядування «Органи місцевого самоврядування 

в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке 

питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирі-

шення якого не доручене жодному іншому органу» і найчас-

тіше до їх переліку належать питання муніципальних доріг, 

міської культури, міського транспорту, житлово-комунального 

господарства, дошкільної і шкільної освіти та первинної ме-

дичної допомоги. Повноваження, що делегуються регіональ-

ним органам самоврядування та органам виконавчої влади, 

стосуються передусім реєстраційних повноважень, надання 

дозволу на будівництво, частини повноважень у сфері серед-

ньої освіти, культури та охорони здоров’я, виборчих функцій, 

міського планування, питань благоустрою, економічного роз-

витку, громадського порядку. Органи регіонального самовря-

дування відповідальні переважно за такі сфери: землекористу-

вання та планування, міжміський транспорт, професійна осві-

та, програми перепідготовки кадрів і культуру, утримання та 

спорудження середніх шкіл; спеціалізовані лікарні, заклади 

соціальних послуг (будинки пенсіонерів, соціальні служби для 

дітей, кризові центри, дитячі будинки).  

Державні органи влади здійснюють постійний моніто-

ринг та контроль за діяльністю органів місцевого самовряду-

вання та органів місцевого самоврядування вищого рівня в ча-

стині реалізації останніми делегованих повноважень або моні-

торинг загального дотримання органами місцевого самовряду-

вання законодавства про діяльність органів влади. У випадках 

очевидного порушення законодавства державні адміністрації 

можуть скасовувати рішення або накладати штрафи на членів 

рад за бездіяльність. 
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Державні органи влади відповідальні за макроекономіч-

ну політику, валютну політику, діяльність митниці, податкової 

служби, вищу освіту, внутрішню безпеку, оборону, пожарну 

безпеку, судову систему, транснаціональні магістралі (автоба-

ни та дороги першого класу), аеропорти, охорону навколиш-

нього середовища. 

У таких країнах, як США, Великобританія та ін., з англо-

саксонською моделлю місцевого самоврядування діє принцип 

«позитивного» регулювання діяльності органів місцевої влади, 

згідно з яким органи місцевого самоврядування та їх посадові 

особи реалізують лише ті повноваження, які визначаються за-

коном. У Німеччині, Франції, Італії, Іспанії діє принцип «нега-

тивного» регулювання, відповідно до якого повноваження ор-

ганів місцевого самоврядування визначаються у п. 2 ст. 4 Єв-

ропейської хартії місцевого самоврядування [2, c. 46]. 

Розподіл функцій і повноважень органів місцевого само-

врядування в європейських країнах досліджується в роботах, 

присвячених розкриттю міжнародного досвіду, який визначає 

зміст й ефективність децентралізації (табл. 2.1) [2-4]. 

Повноваження органів місцевого самоврядування вищо-

го рівня в європейських країнах наведено в табл. 2.2. У п. 3 

ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування зазначаєть-

ся: публічні повноваження, як правило, здійснюються переваж-

но тими органами публічної влади, які мають найтісніший кон-

такт з громадянином. Наділяючи повноваженнями той чи інший 

орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також 

вимоги досягнення ефективності та економії. Великий вплив на 

розподіл повноважень за рівнями органів самоврядування ма-

ють чисельність населення муніципалітетів (комун, громад) та 

їх площа, що обумовлено дотриманням вищезазначених вимог 

– урахуванням навантаження споживачів на муніципальні 

установи і збереженням високої якості публічних послуг при 

оптимальному рівні витрат на їх забезпечення.  
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Таблиця 2.1 

Повноваження органів місцевого самоврядування  

в європейських країнах 
Данія 

(муніципалітет) 
Естонія 

(муніципалітет) 
Фінляндія 

(муніципалітет) 
1 2 3 

Початкова освіта.  
Догляд за дітьми.  
Догляд за літніми лю-
дьми.  
Інтеграція біженців та 
іммігрантів. 
Захист навколишнього 
середовища, збір та 
утилізація відходів.  
Допомога по безробіт-
тю.  
Економічний розвиток.  
Культура і спорт 

Освіта.  
Соціальне забезпечен-
ня.  
Послуги охорони здо-
ров’я.  
Культура, дозвілля, 
спорт.  
Соціальне житло.  
Планування міських та 
сільських територій.  
Туризм.  
Громадський транс-
порт.  
Водопостачання, водо-
відведення, освітлення 
громадських місць, 
централізоване опа-
лення.  
Навколишнє середо-
вище.  
Збір та утилізація від-
ходів.  
Утримання доріг і кла-
довищ.  
Місцеві податки 

Освіта (дошкільна, почат-
кова, середня, професійно-
технічна, освіта для дорос-
лих і бібліотеки).  
Охорона здоров’я (первин-
на допомога, вторинна 
допомога, стоматологія).  
Соціальні послуги (заклади 
денного догляду за дітьми, 
послуги для літніх людей 
та інвалідів). 
Культура і дозвілля.  
Спорт. 
Територіальне планування.  
Будівництво і експлуатація 
технічної інфраструктури 
та охорона навколишнього 
середовища (дороги, енер-
го-, водопостачання та во-
довідведення, порти та 
громадський транспорт).  
Бізнес і зайнятість.  
Незалежне право оподат-
кування та незалежні фі-
нанси 

Латвія 
(муніципалітет) 

Литва 
муніципалітет) 

Норвегія 
(муніципалітет) 

Початкова та середня 
освіта.  
Підготовка вчителів. 
Громадське здоров'я.  
Соціальні послуги.  
Охорона дитинства.  
Соціальне житло.  
Культура.  
Водопостачання та 
опалення.  
Збір та утилізація від-
ходів.   

Бюджет.  
Дошкільна, початкова 
та середня освіта.  
Первинна медична 
допомога.  
Публічні послуги та 
управління муніципа-
льним майном.  
Культура. 
Цивільний захист.  
Навколишнє середо-
вище  

Початкова та середня осві-
та.  
Охорона здоров’я.  
Охорона дитинства.  
Соціальні послуги.  
Культура і дозвілля.  
Технічна інфраструктура.  
Місцеве планування 

 



56 

Продовження табл. 2.1 
1 2 3 

Публічні послуги та 
інфраструктура.  
Публічне управління 
лісами та водними 
ресурсами.  
Ліцензування комер-
ційної діяльності.  
Охорона громадського 
порядку та цивільний 
захист.  
Містобудування.  
Збір статистичної ін-
формації.  
Громадський транс-
порт 

Каналізація.  
Житло.  
Транспорт.  
Заходи щодо ринку 
праці та сприяння під-
приємництву.  
Територіальне плану-
вання.  
Місцевий розвиток . 
Спорт.  
Туризм 

 

Польща  
(муніципалітет) 

Швеція  
(муніципалітет) 

Швейцарія  
(комуни) 

Дошкільна та початко-
ва освіта.  
Соціальні послуги.  
Культура.  
Громадський транс-
порт. 

Житло.  
Навколишнє середо-
вище  
 

Обов’язкові функції. 
Початкова і середня 
освіта . 
Догляд за дітьми і до-
шкільна освіта.  
Первинна медична 

допомога.  
Соціальні послуги.  
Догляд за літніми лю-
дьми.  
Допомога людям з 
фізичними і розумови-
ми вадами.  

Захист навколишнього 
середовища.  
Територіальне плану-
вання.  
Збір та утилізація від-
ходів.  
Аварійно-рятувальні 

служби. 
Водопостачання і во-
довідведення.  
Експлуатація доріг.  
Додаткові функції.  
Культура . 

Освіта (дитсадки та почат-
кові школи). 
Переробка відходів. 
Дороги.  
Місцева інфраструктура. 
Місцева поліція. 

Податки масштабу комун. 
Делеговані повноваження. 
Ведення особового реєстру 
громадян, які мешкають у 
комуні, для організації 
виборів у масштабі канто-
нів і комун, а також для 

збору кантональних подат-
ків. 
Можуть збирати власні 
податки (зокрема, податок 
на прибуток) та призначати 
податкові ставки, збирати 
внески та отримувати кан-

тональні гранти. Кантон 
Грізон наділяє комуни пра-
вом власності на деякі 
природні ресурси (напри-
клад, на воду та ліси) 
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 Житло.  
Енергетика.  
Зайнятість.  
Промислові та комер-
ційні послуги 

 

Австрія 
(громада) 

Бельгія 
(муніципалітет) 

Болгарія  
(муніципалітет) 

Призначення муніци-
пальних службовців. 
Місцева поліція. 
Управління місцевим 
дорожнім рухом. 
Нагляд за регулюван-
ням місцевого плану-
вання. 
Місцеве територіальне 
(просторове) плану-
вання. 
Регулювання місцевої 
системи охорони здо-
ров’я. 
Підтримка активності 
місцевої громади: те-
атр, соціальні послуги. 
Регулювання публіч-
них заходів 

Підтримка громадсь-
кого порядку. 
Забезпечення виборчо-
го процесу. 
Реєстрація актів циві-
льного стану. 
Місцеве територіальне 
планування. 
Підтримка інфраструк-
тури доріг місцевого 
значення. 
Соціальний захист. 
Загальні питання муні-
ципалітетів 

Підтримка початкових та 
середніх шкіл. 
Підтримка муніципальних 
лікарень. 
Підтримка розвитку куль-
тури і спорту. 
Забезпечення надання со-
ціальних послуг. 
Реєстрація актів цивільно-
го стану. 
Підтримка системи каналі-
зації, управління постачан-
ням питної води. 
Управління переробкою 
побутових відходів. 
Підтримка в належному 
стані громадських місць. 
Підтримка в належному 
стані кладовищ. 
Підтримка доріг та мостів 
місцевого значення. 
Управління місцевим тран-
спортом. 
Житлове будівництво. 
Місцеве територіальне 
(просторове) планування 

Словаччина 
(муніципалітет) 

Велика Британія 
(муніципалітет) 

Греція (муніципалітет 
та комуна) 

Власні функції: 
дошкільні та позашкі-
льні заклади; 
поліклініки та окремі 
спеціалізовані лікарні;  
культурні заклади;  
місцеві комунікації; 

Житлове будівництво. 
Охорона здоров’я. 
Запобігання забруд-
ненню довкілля. 
Регулювання забудови 
території. 
Переробка побутових 
відходів. 

Підтримка правопорядку. 
Пожежна безпека. 
Цивільний захист. 
Підтримка дитячих садків. 
Підтримка шкіл, включно  
з виданням відповідних 
дозволів в освітній сфері. 
Підвищення кваліфікації. 
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міський транспорт; 
житло; 
справляння місцевих 
податків та зборів; 
водоканал та водовід; 
місцева поліція;  
комунальні відходи; 
озеленення та догляд 
за чистотою довкілля; 
розвиток населеного 
пункту. 
До делегованих повно-
важень, що реалізують 
органи місцевої влади 
від імені держави, на-
лежать:  
реєстрація актів гро-
мадянського стану;  
надання дозволу на 
будівництво; 
частина повноважень у 

сфері середньої освіти 

Територіальне плану-
вання. 
Підтримка музеїв, пар-
ків та місць дозвілля.  
Органи місцевого само-
врядування територіа-
льних утворень, які по-
єднують у своєму стату-
сі як статус округу, так і 
статус графства, реалі-
зують також повнова-

ження органів самовря-
дування графства 

Підтримка лікарень та ме-
дичних центрів місцевого 
значення. 
Підтримка сім’ї та молоді. 
Розвиток рекреаційних 
закладів (будинків відпо-
чинку). 
Будівництво житла та те-
риторіальне планування. 
Управління водопостачан-
ням і переробкою побуто-
вих відходів. 
Підтримка цвинтарів. 
Захист довкілля. 
Підтримка театрів, музеїв 
та бібліотек. 
Підтримка парків, спорти-
вних майданчиків та гро-
мадських місць відпочинку 
в належному стані. 
Підтримка доріг місцевого 
значення. 
Забезпечення газопоста-
чання. 
Проведення іригаційних 
робіт. 
Регулювання сільського го-
сподарства та рибальства. 
Стимулювання комерцій-
ної діяльності та туризму. 
Надання ліцензій щодо 
певних видів підприємни-
цької діяльності 

Іспанія  

(муніципалітет) 

Італія  

(комуна) 

Франція  

(муніципалітет) 

Підтримка правопо-
рядку. 
Планування та спів-
праця у сфері освіти. 
Охорона здоров’я. 

Цивільна оборона та 
пожежна безпека (пов-
новаження обов’язково 

Забезпечення послуг, 
пов’язаних із підтрим-
кою шкіл (харчування, 
шкільні автобуси, допо-
мога). 

Дошкільне виховання. 
Культура (підтримка 
музеїв, виставок,  

Соціальний захист та охо-
рона здоров’я (центри ден-
ної медичної допомоги, 
центри для позбавлених 
житла, служби санітарного 

контролю). 
Освіта (створення, будів-
ництво, підтримка та  
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реалізуються у муні-
ципалітетах із чисель-
ністю населення біль-
ше 20 тис.). 
Територіальне плану-
вання. 
Захист та підтримка 
історичної та культур-
ної спадщини. 
Захист довкілля (пов-
новаження обов’язково 
реалізуються у муні-
ципалітетах із чисель-
ністю населення біль-
ше 50 тис.). 
Захист прав спожива-
чів. 
Соціальна допомога та 
сприяння інтеграції 
(повноваження 
обов’язково реалізу-
ються у муніципаліте-
тах із чисельністю на-
селення більше 
20 тис.). 
Водопостачання та 
освітлення громадсь-
ких місць. 
Переробка побутових 
відходів (повноважен-
ня обов’язково реалі-
зуються у муніципалі-
тетах із чисельністю 
населення більше 
5 тис.). 
Управління громадсь-
ким транспортом (пов-
новаження обов’язково 
реалізуються у муні-
ципалітетах із чисель-
ністю населення біль-
ше 50 тис.) 

культурних заходів, 
театру). 
Територіальне плану-
вання та підтримка в 
належному стані доріг 
місцевого значення. 
Управління місцевим 
транспортом. 
Будівництво житла. 
Підготовка планів роз-
витку торгівлі. 
Реєстрація актів цивіль-
ного стану. 
Захист довкілля та пе-
реробка побутових від-
ходів. 
Охорона громадського 
порядку (адміністратив-
на поліція). 
Реєстрація земельних 
ділянок. 
Планування, програму-
вання та регулювання 
комерційної діяльності. 
Управління промисло-
вими і торговими зона-
ми. 
Надання публічних пос-
луг, які визначені як 
місцеві.  
Закріплені функції ор-
ганів місцевого само-
врядування у сферах, які 
є відповідальністю дер-
жави:  
забезпечення проведен-
ня виборів; 
реєстрація актів цивіль-
ного стану; 
організація військового 
обліку; 
ведення статистичної 
діяльності 

управління системою за-
кладів початкової шкільної 
та дошкільної освіти).  
Планування розвитку му-
ніципалітету. 
Організація та фінансуван-
ня шкільного транспорту в 
межах муніципалітету. 
Організація економічної 
допомоги територіям у 
складі муніципалітету 
(пряма допомога, додатко-
ва до допомоги, яка нада-
ється регіоном, на основі 
угоди; непряма – шляхом 
надання позик компаніям, 
які працюють на території, 
що потребує допомоги). 
Міське планування (підго-
товка логічно узгоджених 
схем, місцеве міське пла-
нування, надання дозволів 
на будівництво та інших 
дозволів щодо використан-
ня землі). 
Захист довкілля (дренаж, 
постачання питної води, 
збір та переробка побуто-
вих відходів). 
Культура (художні школи, 
муніципальні архіви, муні-
ципальні музеї та музичні 
школи) 
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Повноваження органів місцевого самоврядування  

регіонального рівня в європейських країнах 1 
Данія (регіон) Норвегія (округ) 

1 2 

Охорона здоров’я.  
Лікарні.  
Медичне страхування.  
Лікування психічних розладів.  
Соціальні послуги і спеціальна 
освіта.  
Регіональний розвиток.  
Сприяння бізнесу.  
Туризм.  
Природа і довкілля. 
Зайнятість.  
Культура.  
Транспорт.  
Протидія забрудненню ґрунту 

Старші класи середньої школи. 
Регіональний розвиток.  
Транспорт і навколишнє середовище.  
Торгівля та промислова політика. 
Нагляд за дотриманням законодавства 
органами місцевої влади 

Швеція (округ) Швейцарія (кантон) 

Обов’язкові функції: 
охорона здоров’я;  
стоматологія;  
громадський транспорт (через 
регіональну службу громадсь-
кого транспорту).  
Додаткові функції:  
регіональний розвиток;  
культура;  
туризм 

Організація кантональної влади  
(власні: конституція, гімн, прапор). 
Місцеве самоврядування. 
Зарубіжне співробітництво. 
Освіта (середні школи та університети). 
Охорона здоров’я.  
Поліція. 
Взаємодія між державою та релігією. 
Культура. 
Дороги кантонального масштабу. 
Ліси, вода, природні ресурси. 
Охорона довкілля. 
Охорона природної спадщини. 
Кантональні податки 

Польща (повіт, воєводство) Словаччина (край) 

Повіт:  

середня освіта;  

охорона здоров’я;  

будівництво та експлуатація 

доріг;  

цивільний захист;  

навколишнє середовище;  

зайнятість.   

 

Власні функції: 

середні навчальні заклади;  

лікарні;  

окремі заклади соціальних послуг (будин-

ки пенсіонерів, соціальні служби для ді-

тей, кризові центри, дитячі будинки);  

заклади культури (галереї, театри, музеї), 

автомобільні дороги другого та третього 

класу, міжміський транспорт,   
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Воєводство: 

вища освіта;  

соціальна політика;  

економічний розвиток;  

навколишнє середовище;  

зайнятість;  

управління дорогами регіона-

льного значення 

територіальне планування та розвиток, 

регуляторна діяльність (ліцензії аптек для 

лікарів тощо). 

Делеговані функції:  

частина функцій у сфері освіти (заклади 

професійної освіти);  

частина функцій у сфері охорони здо-

ров’я;  

частина функцій у сфері національного 

дорожнього господарства. 

Органи місцевого самоуправління вищого 

рівня здійснюють загальну політику роз-

витку регіону 
1 Складено за результатами робіт [3; 4] та ін. 

 

Отже, міжнародний досвід дає варіації вибору щодо фо-

рмування та можливостей забезпечення ефективної децентра-

лізації управління, їх адаптації до українських умов господа-

рювання. 

 

 

2.2. Оцінка стану та систематизація проблем здійс-

нення реформ децентралізації управління в Україні 

 

Сучасний досвід багатьох європейських та пострадянсь-

ких країн свідчить про ефективність процесу децентралізації 

влади в умовах сьогодення. Проте майже всі країни мали істо-

ричні етапи у своєму розвитку як централізації влади, так і на-

ступної децентралізації. Історично так склалося, що за певних 

умов посилюється один або інший процес. До можливих пе-

редумов виникнення питання про децентралізацію влади слід 

віднести зростання рівнів демократії та громадської активнос-

ті, вплив зовнішніх факторів, економічний спад, зростання со-

ціального напруження, перерозподіл сил у владі, при якому 

опозиція активізує діяльність на регіональному рівні, щоб збе-

регти доступ та залишити за собою право управління ресурса-

ми країни. При високих рівнях демократії та громадської ак-
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тивності населення, відповідній фінансовій і адміністративній 

реформі децентралізація приносить країні економічне зрос-

тання регіонів, підвищення якості життя та якості соціальних 

послуг, розвиток соціальної інфраструктури. Приклади пози-

тивного досвіду реалізації децентралізації мають Швеція, Да-

нія, Швейцарія, Франція, Італія, Польща, Словаччина, Латвія 

та ін.  

За відсутності передумов або необхідного забезпечення 

чи підтримки з боку населення й органів влади та самовряду-

вання процес децентралізації зустрічатиме спротив на різних 

рівнях та етапах запровадження.  

Перші кроки децентралізації влади в Україні найчастіше 

пов’язують з ухваленням Закону України про «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ратифікацією «Європейської ха-

ртії місцевого самоврядування» з часів незалежності. З іншого 

боку, принцип визнання місцевого самоврядування згадується 

ще в Конституції гетьмана Пилипа Орлика у 1710 р. [5, с. 69-

81] та Конституції УНР 1918 р. [6, с. 68-72]. Протягом близько 

двадцяти років Україна формує власну систему місцевого са-

моврядування на принципах народовладдя, законності, гласно-

сті, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, 

виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової 

самостійності в межах повноважень, визначених законами,  

підзвітності та відповідальності перед територіальними грома-

дами їх органів і посадових осіб, державної підтримки й гаран-

тії місцевого самоврядування, судового захисту прав місцево-

го самоврядування. 

Децентралізація в Україні є пріоритетним напрямом її 

подальшого розвитку. Основні передумови активізації процесу 

децентралізації в Україні пов’язані з виконанням вимог, яким 

мають відповідати країни-кандидати на вступ до ЄС, потреба-

ми у вдосконаленні системи управління та подіями на сході 

країни, урегулювання яких потребує дотримання Мінських 

угод. Згідно з досягнутими домовленостями будуть внесені 

зміни до Конституції щодо децентралізації влади.  
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Саме з децентралізацією влади пов’язані надії українсь-
кого суспільства на підвищення рівня та якості життя населен-
ня, обсягу та якості суспільних послуг, максимальне набли-
ження їх до споживача й отримання у найкоротший строк. Фі-
нансова децентралізація створює умови для соціально-еконо-
мічного розвитку територій. Державна фінансова підтримка 
об’єднаних територіальних громад сприяє формуванню соціа-
льної інфраструктури та створенню нових робочих місць. На 
сьогодні «у більш як 6 тис. громад чисельність жителів стано-
вить менш як 3 тис. чол., із них у 4809 громадах ‒ менше 
1 тис., а в 1129 громадах ‒ менше 500 чол.% у більшості з них 
не утворено виконавчі органи відповідних сільських рад, від-
сутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо… 
Дотаційність 5419 бюджетів місцевого самоврядування стано-
вить понад 70%, 483 територіальні громади на 90% утриму-
ються за рахунок коштів державного бюджету» [7]. Тобто в 
Україні існує велика кількість громад, які не здатні самостійно 
вирішувати соціальні проблеми, а держава, надаючи їм пос-
тійно дотації, стримує розвиток інших громад. Наведені стати-
стичні дані характеризують нерівномірність територіального 
економічного розвитку, що негативно впливає на економіку 
України в цілому. Таким чином, потреба в децентралізації ви-
никла під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. 

В Україні всі заплановані строки створення необхідних 
умов та здійснення адміністративних і фінансових реформ 
протягом 2015 р. щодо децентралізації порушені, що свідчить 
про відсутність відповідальності за впровадження реформ, а 
також низьку збалансованість, злагодженість і активний спро-
тив цим діям. 

Кожна децентралізована країна зробила свої кроки до де-
централізації влади. Україна визначила п’ять власних кроків 
[8]:  

1. Визначити територіальну основу органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади. 

2. Розмежувати повноваження між органами місцевого 
самоврядування різних рівнів. 
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3. Розмежувати повноваження між органами місцевого 
самоврядування та виконавчої влади. 

4. Визначити необхідний обсяг ресурсів на кожному рів-
ні. 

5. Зробити органи місцевого самоврядування підзвітни-
ми перед виборцями і державою. 

Згідно з Концепцією реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади в Україні [7] ці 
кроки включають також максимальне залучення населення до 
прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм 
прямого народовладдя; удосконалення механізму координації 
діяльності місцевих органів виконавчої влади. Для досягнення 
поставленої мети – децентралізації влади ‒ має бути відповід-
не правове, організаційне, суспільне і ресурсне забезпечення. 

Правове забезпечення пов’язане з ухваленням законів 
про місцеве самоврядування, об’єднання громад, зайнятість, а 
також законодавчих актів, що регулюють питання фінансуван-
ня та перерозподілу повноважень у сфері освіти, культури, со-
ціального захисту населення, охорони здоров’я, охорони до-
вкілля, надання житлово-комунальних та інших суспільних 
послуг. На сьогодні внесені зміни до Податкового та Бюджет-
ного кодексів, діє Закон України «Про місцеві державні адмі-
ністрації», ухвалений у першому читанні Проект Закону про 
внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації 
влади), діють Закони України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», «Про співробітництво територіаль-
них громад», «Про ратифікацію Додаткового Протоколу до 
Європейської хартії місцевого самоврядування про право уча-
сті у справах органу місцевого самоврядування», «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розши-
рення повноважень органів місцевого самоврядування та оп-
тимізації надання адміністративних послуг», «Про засади дер-
жавної регіональної політики».  

Організаційне забезпечення представлене зміною існу-
ючих повноважень різних рівнів управління виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування на «необхідні, які дозво-
ляють максимізувати якість надання суспільних послуг». Пе-
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рерозподіл функцій за рівнями ‒ це складний процес, який су-
проводжується визначенням відповідного фінансування для 
реалізації закріплених за певним рівнем нових функцій і базу-
ється на нових й оновлених законодавчих актах. У свою чергу, 
питання передачі повноважень включає визначення суб’єкта, 
якому вони передаються. Систему адміністративно-територі-
ального устрою України згідно з Постановою ВРУ «Про попе-
реднє схвалення законопроекту про внесення змін до Консти-
туції України щодо децентралізації влади» [9] складатимуть 
такі адміністративно-територіальні одиниці: громади, райони, 
регіони. Територія України поділена на громади, на сьогодні в 
Україні 10984 територіальні громади. Територіальна громада – 
це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, 
селища, міста, що є самостійними адміністративно-територі-
альними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кіль-
кох сіл, що мають єдиний адміністративний центр [10]. Декі-
лька громад формують район, а області є регіонами України.  

Основною метою децентралізації є підвищення якості 
надання суспільних послуг. Прийняття рішення про передачу 
повноважень на нижчий рівень передбачає, що є суб’єкт, який 
при передачі цих повноважень забезпечить їх більш якісне ви-
конання, ніж на державному рівні. Невеликі малочисельні 
громади не здатні забезпечити високий рівень надання суспі-
льних послуг. Передача багатьох функцій з обласного рівня на 
рівень окремої громади є економічно неефективним, оскільки 
потребуватиме створення відповідної соціальної інфраструк-
тури, «роздування» штату державних службовців для забезпе-
чення надання адміністративних і соціальних послуг тощо. 
А. Ткачук стосовно децентралізації в Данії (однієї з найбільш 
децентралізованих країн Європи) зазначає: «Подрібнена адмі-
ністративна система – надто дорога система. Витрати на 
управління не можуть зростати безкінечно» [11, c. 11]. Видат-
ки місцевого самоврядування після останньої реформи з ук-
рупнення муніципалітетів у Данії, коли середня чисельність 
населення муніципалітетів зросла з 20 до 55 тис. мешканців, 
стали стабільними, а раніше вони постійно зростали. Данія – 
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одна з країн, де найбільші за розміром муніципалітети з найбі-
льшими повноваженнями. 

Більшість європейських країн спочатку стимулювали 
укрупнення невеликих громад, а потім здійснювали їх приму-
сове об’єднання. Наприклад, у Латвії при добровільному 
об’єднанні волостей держава давала разову дотацію на розви-
ток інфраструктури та дотацію в розмірі 5% від загального 
бюджету об’єднаних волостей до певного строку (2009 р.), піс-
ля якого об’єднання управлінь здійснювалося без дотацій 
примусово [12]. У Данії, якщо муніципалітети не погоджува-
лися на об’єднання, втручався Міністр внутрішніх справ. У 
Франції примусове укрупнення взагалі не здійснювалося, і ни-
ні в країні гостро постає проблема фінансової спроможності 
дрібних громад [13]. 

В Україні з метою створення спроможних громад ухва-
лено Закони України «Про добровільне об’єднання територіа-
льних громад», «Про співробітництво територіальних громад» 
і видано Постанову КМУ «Про затвердження Методики фор-
мування спроможних територіальних громад». Під спромож-
ними територіальними громадами розуміються територіальні 
громади сіл (селищ, міст), які в результаті добровільного 
об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи міс-
цевого самоврядування забезпечити належний рівень надання 
послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, 
соціального захисту, житлово-комунального господарства, з 
урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та 
розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-терито-
ріальної одиниці [14]. 

«Держава здійснює фінансову підтримку добровільного 
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом 
надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді 
субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з 
планом соціально-економічного розвитку такої територіальної 
громади в разі, якщо її межі повністю відповідають межам, 
визначеним перспективним планом формування територій 
громад АР Крим, області» [15]. Проекти перспективних планів 
розробляються обласними державними адміністраціями та по-
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даються до обласних рад. У табл. 2.3 наведено результати 
здійснення таких проектів.  

 
Таблиця 2.3 

Об’єднання територіальних громад 1 

Область  
(регіон) 

Кількість 
територіа-

льних 
громад у 
регіонах 

Кількість 
об’єднаних те-
риторіальних 

громад, схвале-
них обласною 

радою / включе-
них до проекту 
розпорядження 

Об’єдна
ні тери-
торіаль-
ні гро-
мади 

Плануєть-
ся об’єд-

нати 

Україна 10984  179 794 

Вінницька 707  4 26 

Волинська 412  5 47 

Дніпропетровська 348 69 16 58 

Донецька 289 38 3 35 

Житомирська 631  10 28 

Закарпатська 337  2 0* 

Запорізька 299 69/51 7 46 

Івано-Франківська 516  4 49 

Київська 661  2 27 

Кіровоградська 415  3 17 

Луганська 194 24 2 22 

Львівська 711  16 74 

Миколаївська 314 32/28 1 28 

Одеська 490 24 8 16 

Полтавська 503  14 29 

Рівненська 365 45/33 11 30 

Сумська 420 51/49 1 48 

Тернопільська 615  26 0 

Харківська 458  3 51 

Херсонська 298 41 1 40 

Хмельницька 605 54/40 22 25 

Черкаська 556 93/44 3 42 

Чернівецька 271  10 14 

Чернігівська 569  5 42 
1
 Складено за даними джерела [16]. 

* План не затверджено обласною радою. 



68 

Заплановані результати не досягнуті, що вказує про ная-

вність проблем у реалізації планів децентралізації. У трьох об-

ластях з’явилося лише по одній об’єднаній громаді. Лідером у 

створенні спроможних громад є Тернопільська область, у якій 

проект реалізовано на 100%. 

Перспективні плани досі не реалізовані повною мірою 

через недотримання територіальних меж, які були визначені 

при підготовці проектів об’єднання. Розраховуючи на фінан-

сову підтримку, більша кількість громад, ніж планувалося, за-

бажала стати центром об’єднаної територіальної громади. Не-

великі заможні громади не хочуть з іншими об’єднуватись вза-

галі або проти об’єднання з менш заможними. Деякі громади 

побоюються запропонованого об’єднання через можливість 

фінансування їх територій за залишковим принципом, якщо 

вони не стануть центром об’єднаної громади. 

У Закарпатській області досі не прийнятий перспектив-

ний план. Причина, на думку автора роботи [17], пов’язана з 

опором з боку чиновників, більшою мірою районних, мен-

шою – обласних у вигляді затягування або відвертої неактив-

ності через небажання віддавати повноваження разом із фінан-

совими ресурсами й очікування свого скорочення, як результат 

зменшення тих самих повноважень на районному рівні.  

З іншого боку, на рівні громад процеси відбуваються по-

вільно через законодавчу неврегульованість питань розподілу 

коштів усередині об’єднаної громади та передачу повноважень 

без відповідного фінансового забезпечення. Розширення пов-

новажень на місцевому рівні потребує кваліфікованих профе-

сіоналів для реалізації поставлених завдань. Зростає наванта-

ження на працівників у таких сферах, як медицина, землекори-

стування, освіта, надання адміністративних послуг, на рівні 

об’єднаних територіальних громад у результаті збільшення 

повноважень, але без створення відповідних додаткових стру-

ктур, оскільки повноваження передаються швидше, ніж нада-

ється фінансова підтримка (як сталося, наприклад, із профтех-

освітою після передачі її фінансування на місцевий рівень), без 
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відповідного матеріального заохочення, що суттєво знижує їх 

мотивацію та активність, а іноді і формує негативне ставлення 

до процесу децентралізації. 

Зовсім невизначеним є процес залучення внутрішньо пе-

реміщених осіб (ВПО) до територіальних громад як ресурсу їх 

розвитку. За якісним та кількісним складом більшість терито-

ріальних громад потребують трудового та підприємницького 

потенціалу для свого розвитку, але з їх боку немає ініціативи 

та дій щодо визначення можливостей інтеграції ВПО у грома-

ду. Не регламентується упорядкування та здійснення процесу 

використання ВПО як ресурсу спроможності територіальних 

громад з боку держави. 

Незадовільна оцінка процесів, які мають сприяти децен-

тралізації управління, вказує на те, що Україна «визначає те-

риторіальну основу органів місцевого самоврядування та ви-

конавчої влади» невпевнено і повільно, без підготовки й ура-

хування розуміння керівниками громади та населенням пере-

ваг для них цих змін. 

За правовою регламентацією об’єднані територіальні 

громади складатимуть район із чисельністю населення від 150-

200 до 400 тис. чол., а межі областей залишаться без змін, але 

матимуть назву регіону. На думку експертів, Україна може 

бути поділена на 120-130 районів замість 490 [18]. Досвід про-

відних країн світу свідчить, що районування доцільно здійс-

нювати, якщо кількість населення становить понад 300 тис. 

чол. [19, с. 30]. Ці процеси трансформації ще тривають. 

Станом на кінець 2016 р. ще не завершений перший етап 

формування адміністративно-територіальних одиниць базово-

го рівня. Через це неможливо оцінити остаточний перерозпо-

діл повноважень між органами місцевого самоврядування різ-

них рівнів та між органами місцевого самоврядування та ви-

конавчої влади. Існують різні точки зору на реалізацію цього 

етапу. Згідно із законодавством України закріплені нові пов-

новаження, визначені завдання та функції органів місцевого 

самоврядування в Конституції та Законах України «Про місце-

ве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання 
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територіальних громад», «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо розширення повноважень орга-

нів місцевого самоврядування та оптимізації надання адмініс-

тративних послуг», «Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері 

архітектурно-будівельного контролю та удосконалення місто-

будівного законодавства», «Про засади державної регіональної 

політики», «Про ратифікацію Додаткового Протоколу до Єв-

ропейської хартії місцевого самоврядування про право участі у 

справах органу місцевого самоврядування», а також у проекті 

Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади)», проекті Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування»; Розпоряджен-

нях КМУ «Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Украї-

ні», «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Кон-

цепції реформування місцевого самоврядування та територіа-

льної організації влади в Україні», Постанові КМУ «Про за-

твердження Державної стратегії регіонального розвитку на пе-

ріод до 2020 року». Однак визначеність правових положень не 

співпадає з практикою їх реалізації щодо перерозподілу та де-

легування повноважень. 

Так, розподіл основних повноважень між органами міс-

цевого самоврядування згідно з Концепцією реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні [7] має певний сенс та логіку (табл. 2.4). 

Територіальні органи, підпорядковані центральним ор-

ганам виконавчої влади на базовому рівні відповідно до Кон-

цепції реформування місцевого самоврядування та територіа-

льної організації влади в Україні, надаватимуть послуги щодо: 

санітарно-епідеміологічного захисту; 

соціального захисту населення (виплата пенсій, субси-

дій, компенсацій, забезпечення надання пільг); 

казначейського обслуговування; 

реєстрації актів цивільного стану. 
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Таблиця 2.4 

Основні повноваження органів місцевого самоврядування 

Повноваження органів  

базового рівня 

Повноваження 

органів район-

ного рівня 

Повноваження  

органів обласного 

рівня 

1 2 3 

 

Забезпечення:  

- місцевого економічного розвит-

ку (залучення інвестицій, розви-

ток підприємництва); 

 

- розвитку місцевої інфраструкту-

ри, зокрема доріг, мереж водо-, 

тепло-, газо-, електропостачання і 

водовідведення, інформаційних 

мереж, об’єктів соціального та 

культурного призначення; 

 

- планування розвитку території 

громади; 

 

- вирішення питань забудови те-

риторії (відведення земельних 

ділянок, надання дозволів на бу-

дівництво, прийняття в експлуа-

тацію будівель); 

 

- благоустрою території; 

 

- надання житлово-комунальних 

послуг (централізоване водо-, 

теплопостачання і водовідведен-

ня, вивезення та утилізація відхо-

дів, утримання будинків і споруд, 

прибудинкових територій кому-

нальної власності); 

 

- організації пасажирських пере-

везень на території громади; 

 

Забезпечення: 

- виховання та 

навчання дітей у 

школах-інтерна-

тах загального 

профілю; 

 

- надання меди-

них послуг вто-

ринного рівня 

Забезпечення: 

 

- регіонального 

розвитку; 

 

- охорони навко-

лишнього приро-

дного середови-

ща; 

 

- розвитку облас-

ної інфраструкту-

ри, насамперед 

обласних автомо-

більних доріг, 

мережі міжра-

йонних та міжоб-

ласних маршрутів 

транспорту зага-

льного користу-

вання; 

 

- професійно-

технічної освіти; 

 

- надання високо-

спеціалізованої 

медичної допомо-

ги; 

 

- розвитку куль-

тури, спорту, ту-

ризму; 
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Закінчення табл. 2.4 
1 2 3 

- утримання вулиць і доріг у на-

селених пунктах; 

- громадської безпеки; 

- гасіння пожеж; 

- управління закладами середньої, 

дошкільної та позашкільної осві-

ти; 

- надання послуг швидкої медич-

ної допомоги, первинної охорони 

здоров’я, з профілактики захво-

рювань; 

- розвитку культури та фізичної 

культури (утримання та організа-

ція роботи будинків культури, 

клубів, бібліотек, стадіонів, спор-

тивних майданчиків); 

- надання соціальної допомоги 

через територіальні центри; 

- надання адміністративних пос-

луг через центри надання таких 

послуг 

 - професійно-

технічної освіти; 

- надання високо-

спеціалізованої 

медичної допомо-

ги 

 

 

Згідно із ст.143 Законопроекту про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації влади) «територіа-

льна громада безпосередньо або через органи місцевого само-

врядування громади:  

1) управляє майном, що є в комунальній власності;  

2) затверджує бюджет відповідної громади і контролює 

його виконання;  

3) затверджує програми соціально-економічного та куль-

турного розвитку і контролює їх виконання; 

4) встановлює місцеві податки і збори;  

5) забезпечує реалізацію результатів місцевих референ-

думів;  

6) утворює, реорганізує і ліквідує комунальні підприємс-

тва, організації та установи, а також здійснює контроль за їх 

діяльністю;  
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7) вирішує інші питання місцевого значення, віднесені 

законом до її компетенції. 

Обласна, районна рада:  

1) затверджує обласний, районний бюджет для виконан-

ня спільних проектів, у тому числі за рахунок коштів, залуче-

них на договірних засадах із місцевих бюджетів, і контролює 

його виконання;  

2) вирішує інші питання, віднесені законом до її компе-

тенції.  

Обласна рада затверджує регіональну програму соціаль-

но-економічного та культурного розвитку області та контро-

лює її виконання. 

Проте чіткого розмежування повноважень між органами 

місцевого самоврядування громад, районів, областей у Зако-

нопроекті не визначається. Там лише підкреслюється, що «Ро-

змежування повноважень між органами місцевого самовряду-

вання громад, районів, областей визначається законом на ос-

нові принципу субсидіарності. Виконавчим органам місцевого 

самоврядування громади, виконавчим комітетам районної, об-

ласної ради відповідно до закону можуть бути делеговані 

окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фі-

нансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за раху-

нок коштів Державного бюджету України, передає органам 

місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної влас-

ності» [9].  

Слід зазначити, що в Україні, як і у країнах з англосак-

сонською моделлю місцевого самоврядування, діє принцип 

«позитивного» регулювання діяльності органів місцевої влади, 

тобто органами місцевого самоврядування можуть бути реалі-

зовані лише ті повноваження, які визначені законом згідно із 

ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

«Місцеве самоврядування в Україні ‒ це гарантоване держа-

вою право та реальна здатність територіальної громади ‒ жи-

телів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жи-

телів кількох сіл, селища, міста ‒ самостійно або під відпові-

дальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
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вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України» та п. 2 ст. 16 «Органам місцевого самовряду-

вання законом можуть надаватися окремі повноваження орга-

нів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольни-

ми відповідним органам виконавчої влади». 

Видатний український науковець, визнаний серед вітчиз-

няних та міжнародних фахівців з проблем територіальної ор-

ганізації влади Ю. Ганущак пропонує критерії розмежування 

повноважень між державою та самоврядуванням, між рівнями 

самоврядування і територіальними органами виконавчої вла-

ди, а також основи організації виконавчої влади на території. 

Він вважає, що «мережево-центрична система ухвалення влад-

них рішень має передбачати максимальне наближення здійс-

нення повноважень саме на рівні громад, на субрегіональному 

та регіональному рівнях достатньо залишити окремі функції з 

утримання доріг регіонального значення, закладів освіти та 

охорони здоров’я. Питання фінансової, фіскальної політики, 

організації судівництва, забезпечення національної безпеки, 

боротьби з організованою злочинністю та наркотрафіком, ви-

рівнювання розвитку між регіонами є національним рівнем за 

своєю природою, а тому в цій частині органи місцевого само-

врядування можуть виступати лише партнером держави» [19]. 

Автори монографії, у якій визначено особливості впроваджен-

ня децентралізації публічної влади в Україні [20, с. 178], стве-

рджують, що шкільна освіта, охорона здоров’я та елементи 

фізичної інфраструктури, включаючи місцеві дороги, освітлен-

ня, опалення, водопостачання, водовідведення й організацію 

збору та утилізацію відходів, парки та цвинтарі, являють со-

бою головні сектори децентралізації, а медичні дослідження 

мають залишатися централізованими.  

У дослідженнях А. Ткачука [11; 12 та ін.] та роботах, 

присвячених досвіду європейських країн щодо децентралізації 

публічної влади [2; 3], обґрунтовано варіанти розподілу пов-

новажень за рівнями влади, які ефективно використовуються  

в європейських державах. Кожна країна по-своєму визначає 

оптимальний розподіл повноважень, керуючись двома основ-
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ними критеріями: якість послуг та витрати на їх забезпечення. 

При перевищенні галузевих норм навантаження кількості 

споживачів на бюджетні установи якість надання послуг насе-

ленню буде погіршуватись, з іншого боку ‒ при недостатньому 

навантаженні спостерігатимуться перевитрати бюджетних ко-

штів на утримання бюджетних установ для забезпечення необ-

хідної якості надання публічних послуг. 

У багатьох публікаціях вітчизняних авторів та законо-

давчих актах йдеться про те, що кількість делегованих повно-

важень на базовий рівень має залежати від ступеня спромож-

ності об’єднаної громади щодо якості надання суспільних пос-

луг, яка має лише зростати, а не погіршуватись. Ступінь спро-

можності потребує чіткого визначення, а не лише його харак-

теристики і методики формування.  

Завершення перших етапів децентралізації на добровіль-

них засадах неможливе до визначеного строку місцевих вибо-

рів за новими положеннями. І наступним кроком стане перехід 

від добровільного до примусового об’єднання громад за скла-

деним перспективним планом формування територій громад 

згідно з Методикою формування спроможних територіальних 

громад. Але існує ризик зростання соціального спротиву і по-

гіршення сприйняття процесу децентралізації керівництвом 

територіальних громад та їх населенням і на фоні воєнного 

конфлікту на сході країни посилення рівня конфліктності в 

державі, яке може спровокувати примусове об’єднання громад 

і посилити дію внутрішніх загроз на національну безпеку. 

Забезпечення процесу децентралізації є показником 

схвалення суспільством запланованих державних адміністра-

тивно-територіальних перетворень. Необхідна підтримка фор-

мується за допомогою засобів масової інформації, створення 

освітніх програм навчальними закладами, за якими готують 

фахівців у сфері державного управління та самоврядування, 

створення суспільних організацій, які б мали на меті допомогу 

населенню в розвитку різних форм самоорганізації та громад-

ської активності при здійсненні контролю за якістю надання 

суспільних послуг державними органами та органами само-
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врядування тощо. Велике значення має розповсюдження інфо-

рмації щодо переваг та позитивних результатів процесу децен-

тралізації. Політичні сили часто маніпулюють інформацією, 

розставляючи акценти на можливому скороченні кількості на-

вчальних закладів та закладів охорони здоров’я, а не зростанні 

якості надання ними послуг. 

Згідно з дослідженнями, проведеними Асоціацією міст 

України в рамках проекту «Діалог», на кінець 2014 р. 68% жи-

телів міст знали про децентралізацію, а 58% її підтримували, 

52% вважали, що більшість повноважень має належати місце-

вому самоврядуванню, лише 20% очікували зростання якості 

надання послуг, 38% підтримували об’єднання громад, а 25% 

висловлювалися проти об’єднання [21, с. 48]. 

Відповідно до опитування, проведеного в рамках швей-

царсько-українського проекту DESPRO [22] в 2015 р., існує 

гостра потреба в інформації щодо конкретних кроків реалізації 

реформи та очікуваних результатів. Людей дратують загальні 

фрази, популістські обіцянки. Брак чіткої інформації, відпові-

дей на конкретні питання призводить до зневір’я, спротиву 

реформі, побоювань її наслідків. 

Позитивні результати децентралізації, досягнуті протя-

гом 2015 р., а саме скорочення державних позик місцевим бю-

джетам майже в 10 разів, зростання залишку коштів у місце-

вих бюджетах у 2,6 раза заклали фундамент соціально-еконо-

мічного розвитку як територіальних громад, так і країни в ці-

лому. У 2016 р. «на регіональний розвиток та на підтримку 

розвитку територій об’єднаних громад держава виділила біль-

ше 6 млрд грн – 3 млрд грн із Державного фонду регіонально-

го розвитку, 1 млрд грн – субвенція на розвиток інфраструкту-

ри об’єднаних громад, додатково передбачено 1,94 млрд грн 

субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний роз-

виток окремих територій та 0,95 млрд грн коштів для капіта-

льних видатків за програмою «Підтримка державних та регіо-

нальних інвестиційних проектів»… Уже сьогодні ні район, ні 

область, ні центральні органи влади не вирішують, куди гро-
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маді спрямувати кошти, як це було раніше. Громада краще 

знає, які нагальні питання необхідно вирішити і самотужки 

розпоряджається своїм бюджетом» [23]. Ці оптимістичні спо-

дівання про адресність та ефективність вкладень у розвиток 

громад є очікуваними. Практика використання коштів терито-

ріальними громадами в більшості випадків є нецільовою або 

свідчить про «проїдання» коштів не на розвиток громад, а на 

заробітну плату їх керівництву. Тому реальне зростання фі-

нансових можливостей громад, реалізація проектів у сферах 

освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарст-

ва, культури та інші позитивні зрушення мають отримувати 

інформаційне висвітлення, сприяти підтримці суспільством 

сучасних адміністративно-територіальних перетворень. 

Реалізація децентралізації в Україні потребує законодав-

чого, фінансового, організаційного, управлінського, кадрового, 

наукового, інформаційного та трудоресурсного забезпечення, і 

вона неможлива без відповідного визначення об’єкта, 

суб’єкта, мети, завдань, методів, принципів, функцій, органі-

зації ефективного зворотного зв’язку. Необхідно чітко визна-

чити відповідальних та їх повноваження і відповідальність за 

їх здійснення, а також забезпечити взаємодію між учасниками 

процесу. Повнота функцій управління цим процесом немож-

лива без організації контролю, у тому числі окреслення меж 

контролю з установленням строків виконання обов’язків. 

 

2.3. Формування безпечних умов здійснення реформи 

децентралізації  

 

Для визначення, запобігання та мінімізації ризиків за-

провадження реформ доцільно створити систему їх поперед-

ження за інституціональними, соціальними та економічними 

напрямами й одночасно запропонувати заходи, націлені на 

безпеку розвитку процесів децентралізації. 
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Для попередження інституціональних ризиків, які пере-

шкоджають здійсненню реформ щодо децентралізації  управ-

ління і викликають певні небезпеки, необхідно: 

створити умови здорової конкуренції громад за звання 

Адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, 

а відповідно попередження появи нових тіньових схем 

об’єднання; 

скасувати обмеження прав громад, розташованих на ме-

жі областей, щодо вибору варіантів об’єднання відповідно до 

вимог законодавства України щодо об’єднання в межах однієї 

області; 

удосконалити вимоги законодавства України щодо не-

розривності меж об’єднаної територіальної громади (визнача-

ються за зовнішніми межами юрисдикції рад територіальних 

громад, що об’єдналися), які обмежують права на самовизна-

чення громад, розташованих у центрі тих громад, що вирішили 

об’єднатися; 

подолати ризики лобіювання інтересів зацікавлених осіб 

щодо певної схеми об’єднання через те, що держава здійснює 

фінансову підтримку добровільного об’єднання територіаль-

них громад у вигляді субвенцій, якщо її межі повністю відпо-

відають межам, визначеним перспективним планом форму-

вання територій громад. Оскільки перспективний план форму-

вання територій громад області розробляється відповідною 

обласною державною адміністрацією, формуються умови для 

виникнення порушень; 

попередити виникнення сепаратистських настроїв шля-

хом визначення мотивів та усвідомлення переваг об’єднання 

територіальних громад; 

запровадити механізми регулювання процесів зростання 

повноважень органів місцевого самоврядування та довіри до 

них при зниженні контролю за їх діяльністю з боку вищих ор-

ганів, оскільки це створює ризики прийняття рішень в інте-

ресах зацікавлених осіб, що обмежує права і свободи членів 

громади; 
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створити умови чесної конкуренції чиновників різних рі-

внів за повноваження, які дають доступ до будь-яких ресурсів. 

Для подолання соціальних ризиків необхідно: 

забезпечити збалансованість економічної ефективності 

та соціальної справедливості, скасувати ризики зниження яко-

сті життя та добробуту населення громад із низькою активніс-

тю та нерозвиненим соціальним капіталом (що сталося в Італії 

в результаті децентралізації – більш активні громади стали 

жити краще, а пасивні громади з низьким соціальним капіта-

лом – гірше); 

підвищити рівень культури, толерантності, грамотності 

та скасувати соціальні розбіжності, які роками існували у при-

леглих одна до одної громад, для подолання бар'єрів до їх 

об'єднання; 

укріплювати соціальні контакти прилеглих одна до одної 

громад, подолати конкуренцію за доступ до ресурсів, які зна-

ходяться на територіальній межі або мають обслуговуватись, 

але не обслуговувались через неврегульованість приналежнос-

ті до юрисдикції певної громади; 

використати у реформі децентралізації влади платформи 

з успішності передвиборчих кампаній окремих осіб; 

попередити зростання внутрішньої міграції населення до 

більш заможних громад або центрів об’єднаних громад, де бу-

де зосереджена переважна частина об’єктів соціальної інфра-

структури, і забезпечити зміцнення інших громад за рахунок 

будівництва нових об’єктів; 

попередити безробіття серед працівників соціальної сфе-

ри та держслужбовців у разі скорочення їх робочих місць у 

громадах, які не стали центрами об’єднаних громад, за раху-

нок розвитку інноваційних кластерів та нетрадиційних форм 

зайнятості. 

Попередження економічних ризиків передбачає:  

підвищення якості та доступності публічних послуг, що 

надаються в об’єднаній територіальній громаді, ніж до 
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об’єднання в результаті об’єднання незаможних громад або 

тих, у яких відсутні кваліфіковані кадри; 

попередження приходу до влади корупціонерів за раху-

нок залучення грамотних представників громадських об’єд-

нань до аудиту та контролю фінансової діяльності громади, 

скасування монополії використання бюджетних коштів місце-

вих громад і використання прозорих умов проведення тендерів 

на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для мі-

сцевої громади; 

зниження подальшої економічної диспропорції розвитку 

території України у зв’язку зі збалансованою ресурсозабезпе-

ченістю громад і підвищенням можливостей та вмінь їх дбай-

ливого використання; 

надбання вмінь та навичок українськими фахівцями що-

до підтримки процесу децентралізації за рахунок міжнародних 

та національних організацій і благодійних фондів у вигляді 

грантових програм. 

Для забезпечення модернізації суспільних відносин, мі-

німізації ризиків запровадження децентралізації пропонується 

дотриматися таких рекомендацій: 

1. Конкретизувати ст. 133 Проекту Закону про внесення 

змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) у 

трактовці «Зміна меж, найменування і перейменування громад 

та поселень здійснюється з урахуванням думки їх мешканців у 

порядку, визначеному законом» потребує конкретизації, яким 

чином думка мешканців має бути врахована (шляхом прове-

дення референдуму або рішення органів самоврядування або 

збору необхідних підписів мешканців і в якому випадку). 

2. Внести уточнення до ст. 143 Проекту Закону про вне-

сення змін до Конституції України (щодо децентралізації вла-

ди). У трактовці цієї статті констатується, що «…Розме-

жування повноважень між органами місцевого самоврядуван-

ня громад, районів, областей визначається законом на основі 

принципу субсидіарності. Виконавчим органам місцевого са-

моврядування громади, виконавчим комітетам районної, обла-
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сної ради відповідно до закону можуть бути делеговані окремі 

повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує 

здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок кош-

тів Державного бюджету України, передає органам місцевого 

самоврядування відповідні об'єкти державної власності…», що 

потребує чіткого визначення розмежування повноважень між 

органами місцевого самоврядування громад, районів, облас-

тей, як і умов та переліку повноважень, при яких виконавчим 

органам місцевого самоврядування громади, виконавчим комі-

тетам районної, обласної ради можуть бути делеговані окремі 

повноваження органів виконавчої влади. Даним уточненням 

будуть усунені ризики щодо конкуренції за перерозподіл пов-

новажень виконавчими органами різних рівнів й органами са-

моврядування різних рівнів. 

3. Запобігти неоднозначному трактуванню змісту ст. 7 

п. 5 Закону України «Про добровільне об'єднання територіаль-

них громад», згідно з яким «у разі відповідності проекту рі-

шення щодо добровільного об’єднання територіальних гро-

мад Конституції та законам України сільські, селищні, міські 

ради приймають рішення про добровільне об’єднання терито-

ріальних громад або про проведення місцевого референдуму 

щодо підтримки об’єднання територіальних громад». Тут має 

бути конкретизовано, у яких випадках достатньо рішення мі-

ської, сільської, селищної рад, а в яких має бути проведений 

референдум, що усуває ризик ігнорування думки всіх мешкан-

ців. 

4. Необхідно визначити кінцевий строк добровільного 

об'єднання громад за їх вибором і забезпечити фінансовою під-

тримкою цей процес, що стимулюватиме активізацію обгово-

рень щодо об'єднання територіальних громад і реалізацію 

прийнятих рішень. 

5. Чітко визначити критерії спроможності громади, якій 

передаються нові повноваження, що дозволить знизити конф-

ліктність між громадами, які підлягають об'єднанню, та поси-
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лити рівень конкуренції за звання «Центру об’єднаної грома-

ди». 

6. Активізувати інформаційні кампанії з метою розвію-

вання негативних міфів про децентралізацію і забезпечити ін-

формованість населення щодо доцільності здійснення найваж-

ливішої реформи в Україні, що послабить соціальний спротив 

та підвищить правову обізнаність у цьому напрямі. 

7. Стимулювати реалізацію спільних соціальних, куль-

турних, економічних проектів суміжними громадами з метою 

усунення культурних, етнічних та соціальних розбіжностей і 

створити умови для прискорення інтеграційних процесів. 

8. Забезпечити державне фінансування перекваліфікації 

та підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери, дер-

жавних службовців, які підлягають скороченню в результаті 

реалізації заходів щодо децентралізації влади з наступним 

працевлаштуванням на новостворені робочі місця в органах 

самоврядування чи сприяння їх самозайнятості, що дозволить 

зняти соціальне напруження та ризик зростання безробіття в 

результаті здійснення реформ. 

9. Розробити гнучкі стандарти структури витрат у гро-

маді й заборонити виділення на певні напрями менше мініма-

льно дозволеної суми коштів. 

10. Поставити в залежність рівень оплати праці депута-

там міських рад та представникам виконавчих комітетів від 

критеріїв оцінки їх роботи, виконання зобов’язань, а також 

максимально дозволеної межі. 

11.  Забезпечити формування прозорості використання 

бюджетних коштів органами місцевого самоврядування з на-

данням доступу до відповідної інформації громадськості. 

12.  Створити умови забезпечення фінансування делего-

ваних повноважень в Україні за рахунок законодавчого закріп-

лення повноважень і встановлення нормативів державним ор-

ганам виконавчої влади. Прискорити прийняття законопроек-

тів щодо децентралізації для подолання інерції щодо всіх ін-

ших заходів реформи, що сприятиме вирішенню проблем за-
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конодавчого забезпечення всіх етапів децентралізації та дозво-

лить перейти до її реалізації. 

Отже, на шляху до децентралізації та економічного зрос-

тання Україна робить лише перші кроки, порушуючи заплано-

вані строки реалізації їх етапів. Необхідне законодавче забез-

печення децентралізації поступово із законопроектів перетво-

рюється на Закони України, які є підґрунтям прийняття органі-

заційних та соціально-економічних рішень. Розмежування пов-

новажень між органами держави та самоврядування, між рів-

нями самоврядування і територіальними органами виконавчої 

влади ускладнюється надто повільним формуванням спромож-

них громад та змінами адміністративно-територіального уст-

рою України. Стан суспільної підтримки свідчить про наяв-

ність проблем в інформаційному забезпеченні процесу децент-

ралізації. Зрушення в напрямі децентралізації є відчутними, 

мають регіональну специфіку, свої перші вдалі та невдалі при-

клади самоврядування. Формування власної моделі децентра-

лізації України відбувається у складних нестабільних умовах, 

що посилює відповідальність усіх суб’єктів соціальних відно-

син за оптимістичні сценарії розвитку України. 
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РОЗДІЛ 3. ІНСТИТУЦІЙНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ  
РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ  
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

 
3.1.  Соціальні ресурси громадських об’єднань у  

контексті забезпечення регіонального розвитку в Україні: 
методологічні та прикладні аспекти дослідження 

 

Протягом останніх років українське суспільство набуло 

значного досвіду соціальної самоорганізації, в результаті якої 

виникають і функціонують інститути громадянського суспіль-

ства. В українському суспільстві відбувається згуртування та 

самоусвідомлення української політичної нації, одночасно ди-

наміка соціально-політичних процесів ставить під загрозу ке-

рованість процесами в усіх сферах життєдіяльності. Така за-

гроза втрати керованості виникає в разі відсутності соціально-

го діалогу і порушення правового поля, коли ключові соціаль-

ні  суб’єкти ігнорують інтереси один одного й інших учасників 

взаємодії. У цьому випадку соціальна самоорганізація стає де-

структивною, що проявляється у зростанні соціальних протес-

тів, наслідки яких за певних умов можуть набути руйнівного 

характеру. 

Специфіка української ситуації полягає в тому, що саме 

протестний імпульс становив основу Революції гідності та 

найчастіше саме на протестній (а не діалоговій) орієнтації ба-

зується вибір населенням способів захисту своїх прав й інте-

ресів при вирішенні соціально-економічних та політичних 

проблем. За останній період суспільством набутий значний 

досвід радикальних форм протестних дій. За наявності великої 

кількості гострих соціально-економічних проблем таке поєд-

нання набутого досвіду протестної активності може стати ви-

бухонебезпечним. Ситуація ускладнюється ще й тим, що укра-

їнське суспільство потребує якнайшвидшого системного ре-

формування базових суспільних інститутів в умовах воєнного 

конфлікту на сході України та вкрай обмеженої ресурсної бази 
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реформ – нормативно-ціннісної, інституціональної, фінансо-

вої, кадрової, інформаційно-комунікативної та ін. 
У зв’язку з вищезазначеним актуалізується запит на нову 

якість суспільної взаємодії діючих суб’єктів, посилення парт-
нерських відносин між органами влади та інститутами грома-
дянського суспільства на принципах політичної культури. В 
існуючій ситуації перехід суспільства до діалогової парадигми 
розвитку та вирішення всього комплексу питань взаємодії 
ключових суб’єктів соціального розвитку – влади, бізнесу та 
громадянського суспільства є життєво необхідним. Лише за 
цієї умови значний соціальний потенціал та соціальні ресурси 
громадянського суспільства, які були мобілізовані в надсклад-
ний період одразу після Революції гідності, можуть бути залу-
чені вже для більш планомірної та поступової діяльності з ре-
формування українського суспільства та вирішення його най-
більш гострих проблем. У свою чергу, це потребує створення 
системи інституційних та організаційних механізмів залучення 
соціальних ресурсів інститутів громадянського суспільства до 
вирішення проблем, які постали перед Україною. Оскільки пе-
реважна більшість інститутів громадянського суспільства 
створюється та діє на місцевому і регіональному рівнях, саме 
на цих рівнях залучення соціальних ресурсів буде найбільш 
ефективним, а розробка відповідних механізмів – найбільш 
актуальною.  

Надзвичайно важливим кроком у цьому напрямі після 
досить тривалого періоду розробки й обговорення стало ухва-
лення Указом Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016 
«Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Украї-
ні» [1] Національної стратегії сприяння розвитку громадянсь-
кого суспільства в Україні на 2016-2020 роки [2]. Її метою є 
«створення сприятливих умов для розвитку громадянського 
суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості 
з органами державної влади, органами місцевого самовряду-
вання на засадах партнерства, забезпечення додаткових мож-
ливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і гро-
мадянина, задоволення суспільних інтересів з використанням 
різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи 
та самоорганізації». Реалізація положень цієї стратегії приско-
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рить процеси розбудови дійсно демократичної, правової та си-
льної Української держави [3] за умов ефективної взаємодії 
громадянського суспільства та органів влади. Для цього треба 
подолати перешкоди, що  призводять до поширення правового 
нігілізму, падіння довіри громадян до державних інститутів, 
посилення загроз нових соціально-політичних потрясінь в 
умовах неоголошеної «гібридної війни». До того ж  заявлені (у 
рамках програми реформ «Стратегії 2020», запропонованої 
Президентом України П. Порошенком) радикальні реформи, 
зокрема щодо децентралізації управління на всіх рівнях, досі 
залишаються нереалізованими в потрібному обсязі, відсутні 
дієві кроки із залучення та використання існуючих соціальних 
ресурсів українського суспільства до процесу реформування. 

Децентралізація влади і забезпечення регіонального роз-
витку є важливими напрямами Порядку денного асоціації між 
Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації 
Угоди про асоціацію [4]. Так, розділ «Регіональний розвиток» 
Порядку денного включає як пріоритет «ефективний механізм 
координації на місцях, у тому числі структуровану процедуру 
консультацій із зацікавленими сторонами регіонального роз-
витку (на національному та регіональному рівнях, включаючи 
громадянське суспільство)». В аналітичній доповіді до Щоріч-
ного Послання Президента України до Верховної Ради Украї-
ни «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 ро-
ці» також зазначається, що децентралізація влади є однією з 
головних суспільних реформ з точки зору не лише поліпшення 
державного управління, але і реформування всієї системи сус-
пільних відносин [5]. Однак для того, щоб скористатися мож-
ливостями, які надає децентралізація влади, а також для ре-
зультативної участі в забезпеченні регіонального розвитку ін-
ститутам громадянського суспільства необхідна мобілізація 
всіх доступних ресурсів. 

У процесі децентралізації відбуватиметься перерозподіл 
повноважень і функцій на користь регіонального та місцевого 
рівнів. Унаслідок цього в забезпеченні розвитку держави і те-
риторіальних громад ще більшим стане значення регіону як 
рівня, на якому найтісніше перетинаються інтереси держави та 
місцевих спільнот. Відповідно ще більшої актуальності набу-
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ває забезпечення регіонального розвитку як процесу соціаль-
них, економічних, екологічних, гуманітарних та інших пози-
тивних змін у регіонах [6]. При цьому беззаперечної значущо-
сті набуває функціонування громадських об’єднань як одного 
з основних суб’єктів регіонального розвитку, оскільки, по-
перше, їх створення та діяльність часто пов’язані з ключовими 
проблемами регіонального розвитку, а по-друге, їх гнучкість і 
свобода у виборі методів роботи сприяють пошуку способів 
ефективного вирішення таких проблем. Так, серед перешкод 
становленню громад та регіонів як повноцінних суб’єктів регі-
онального розвитку відзначається, що «формалізація і неефек-
тивність процедур залучення громадськості до розробки та ре-
алізації політики розвитку на місцевому і регіональному рів-
нях створювала перепони на шляху участі громадянських ін-
ститутів у вирішенні питань місцевого значення» [5, с. 197]. 
Тому одним із пріоритетів децентралізації та реформи місце-
вого самоврядування є широке залучення громадськості до 
співпраці з органами влади, протидії корупції та узгодження 
рішень органів місцевого самоврядування [5, с. 212-213]. 

Подібні завдання поставали перед західними суспільст-
вами у періоди економічних криз, запровадження політики 
стимулювання місцевого чи регіонального соціально-еконо-
мічного розвитку тощо. Для теоретико-концептуального за-
безпечення вирішення таких завдань і пояснення тенденцій та 
особливостей розвитку громадянського суспільства дослідни-
ками було запропоновано ряд наукових теорій і концепцій.  

Співставлення успішності діяльності соціальних систем 
різних рівнів (держави, компанії, соціальної групи) демонструє 
ключове значення соціальних ресурсів порівняно із забезпече-
ністю іншими видами ресурсів. Секрет переважної більшості 
історій успіху полягає в ефективності залучення наявних соці-
альних ресурсів, їх «якості», раціональності зусиль щодо їх 
накопичення й розвитку. Розуміння важливості цього виду ре-
сурсів привело до появи одного із сучасних наукових напрямів 
теоретизування – так званої «класичної теорії соціальних ре-
сурсів» [7]. Узагальнено представники цього напряму розумі-
ють «соціальний ресурс» як «будь-який продукт – матеріаль-
ний або символічний, який передається через міжособистісну 
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поведінку» [8]. У контексті забезпечення регіонального роз-
витку як ключовий канал накопичення і використання соціа-
льних ресурсів можна розглядати громадську активність жите-
лів (насамперед у формі створення громадських об’єднань й 
участі в їх діяльності), оскільки сама сутність такої діяльності 
передбачає активну взаємодію та обмін ресурсами для досяг-
нення суспільно значущих цілей або захисту інтересів певної 
соціальної групи. 

Проблема полягає в тому, що концептуальні, науково-
методичні, організаційно-управлінські, нормативно-правові 
передумови створення системи таких механізмів усе ще не є 
остаточно визначеними. І хоча в суспільстві існує певне розу-
міння та консенсус щодо базових принципів створення таких 
механізмів і відповідних парадигмальних рамок (у першу чер-
гу, це децентралізація управління та соціальний діалог), а ба-
зові принципи розвитку громадянського суспільства вже 
знайшли своє відображення в нормативно-правовій базі [2], 
все ще гостро бракує діючих конкретних механізмів та відпо-
відного досвіду конструктивної взаємодії соціальних суб’єктів 
розвитку. Фактично, проблема залучення соціальних ресурсів 
інститутів громадянського суспільства має два основних аспе-
кти: практичний, коли відсутність відповідних механізмів за-
лучення призводить до занепаду цих ресурсів та звуження ре-
сурсної бази розвитку територіальних громад і регіонів, та те-
оретичний, пов'язаний з тим, що на цей час теоретико-мето-
дологічна база розробки цих механізмів, яка належним чином 
ураховувала б специфіку ситуації в Україні та існуючі викли-
ки, розроблена недостатньо. 

Розробка концептуальних засад створення системи ін-
ституційних та організаційних механізмів залучення соціаль-
них ресурсів інститутів громадянського суспільства також по-
требує переліку і визначення специфіки соціальних ресурсів 
інститутів громадянського суспільства. Під соціальними ресу-
рсами суб’єктів громадської активності (у тому числі 
об’єднання громадської самоорганізації ‒ ОГС), що здійсню-
ють діяльність у сфері регіонального розвитку, доцільно розу-
міти сукупність ресурсів, які вони мають, залучають й отри-
мують завдяки соціальній взаємодії (міжособистісній та між-
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груповій) для вирішення спільних проблем на місцевому та 
регіональному рівнях [9]. Відповідно суб’єктами такої соціа-
льної взаємодії є в першу чергу громадянське суспільство, 
державна та регіональна влада й бізнес, а також  інші суб’єкти 
діяльності із забезпечення регіонального і місцевого розвитку. 
Злагоджена скоординована взаємодія з ними дозволяє інститу-
там громадянського суспільства (у тому числі ОГС) як отри-
мувати певні види соціальних ресурсів, так і залучати власні 
ресурси на розв’язання нагальних проблем. Сторонами взає-
модії можуть також виступати інші інститути громадянського 
суспільства, зокрема асоціації та інші об’єднання органів міс-
цевого самоврядування, професійні об’єднання, бізнес-асо-
ціації та організації роботодавців, регіональні й місцеві торго-
во-промислові палати. Взаємодія може здійснюватися також з 
окремими юридичними та фізичними особами, освітніми та 
науковими організаціями на основі спільних цілей, пов’язаних 
із забезпеченням регіонального і місцевого розвитку. Взаємо-
дія інститутів громадянського суспільства з іншими суб’єк-
тами у сфері регіонального та місцевого розвитку дозволяє їм 
створювати, накопичувати і залучати різні види соціальних 
ресурсів.  

Доповнюючою теорією, основним предметом якої є за-
лучення ресурсів до діяльності громадських рухів щодо вирі-
шення різноманітних проблем, є теорія мобілізації ресурсів. 
Багато дослідників вважають її домінуючою парадигмою в су-
часних дослідженнях громадських рухів, яка розглядає соціа-
льні рухи як рушійну силу здійснення змін у соціальних інсти-
тутах і розподілі соціально цінних благ [10]. Представники те-
орії мобілізації ресурсів намагаються зрозуміти, як прихиль-
ники й організації соціального руху долають моделі нерівності 
розподілу ресурсів у суспільстві, щоб спрямувати ресурси на 
допомогу соціальним рухам [11]. Таким чином, теорія мобілі-
зації ресурсів дозволяє проаналізувати процес залучення й 
ефективності використання основних видів ресурсів, необхід-
них для створення і функціонування соціального руху чи гро-
мадського об’єднання. З урахуванням вищезазначеної специ-
фіки діяльності громадських об’єднань такі ресурси за своєю 
природою є соціальними. 
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Теорія мобілізації ресурсів дозволяє проаналізувати про-
цес залучення й ефективність використання основних видів 
ресурсів, необхідних для створення і функціонування громад-
ського об’єднання, формування й розгортання соціальних ру-
хів. У рамках теорії мобілізації ресурсів розглядають п’ять ос-
новних видів ресурсів: моральні, культурні, соціально-
організаційні, людські, матеріальні. Загальновизнаним є те, що 
комунікації, вільний час і зусилля людей та гроші є тими ви-
дами ресурсів, що найбільшою мірою цінуються та є більш-
менш доступними для колективних акторів. Однак лише наяв-
ності ресурсів недостатньо, бо для того щоб наявні фонди ін-
дивідуальних ресурсів перетворити на колективні ресурси і 
використовувати їх у колективних діях, потрібні координація 
та стратегічні зусилля [12, c. 116, 125-128].  

 
Основні різновиди та структура соціальних ресурсів 

громадських об’єднань у контексті теорії мобілізації ресурсів 
Пропонується розглянути максимальний спектр внутріш-

ніх ресурсів, які можуть мати громадські інституції українсь-
кого громадянського суспільства. Соціокультурна специфіка 
українського суспільства певним чином обмежує можливості 
застосування теорії мобілізації ресурсів щодо дослідження 
процесів соціальної самоорганізації в Україні та потребує пев-
них змін у засадах цієї теорії: по-перше, необхідно уточнити 
структуру і різновиди наявних у суспільстві ресурсів; по-
друге, розглянути цю теорію в контексті методології соціоку-
льтурного підходу. 

До соціальних ресурсів громадянського суспільства 
України слід віднести:   

1. Соціокультурні ресурси (моральні ресурси + культур-
ні ресурси). 

До категорії моральних ресурсів представники теорії мо-
білізації ресурсів [12, c. 125-128] зазвичай включають такі ха-
рактеристики громадських об’єднань: 

легітимність (legitimacy);  
солідарна підтримка;  
доброзичлива (sympathetic) підтримка;  
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популярність (celebrity), публічність. 
Дані досліджень дозволяють оцінити стан моральних ре-

сурсів, на які можуть розраховувати громадські об’єднання, 
через показники довіри громадян країни громадським об’єд-
нанням та можливого реального залучення громадян до їх дія-
льності. 

З урахуванням абсолютного рівня довіри до волонтерів 
та громадських організацій, а також співвідношення між пока-
зниками довіри та недовіри до них можна зробити висновок 
про наявність у суспільстві досить високого рівня легітимності 
та доброзичливої моральної  підтримки їх діяльності. Значний 
вплив на такий результат справила визначна роль громадських 
організацій та волонтерів у наданні допомоги вимушеним пе-
реселенцям із Донецької, Луганської областей та АР Крим, за-
безпеченні всім найнеобхіднішим військових у зоні АТО, ін-
шим адресним групам. 

До культурних ресурсів, згідно з положеннями теорії 
мобілізації ресурсів належать артефакти та культурні продук-
ти, такі як концептуальні інструменти та спеціальні знання, 
технології їх розповсюдження та використання. Ця інтерпре-
тація буде неповною, якщо не додати такі критерії культурних 
ресурсів, як громадська та політична культура, застосування 
ІКТ-технологій у діяльності громадських об’єднань, духовно-
культурних і моральних якостей керівників громадських 
об’єднань та їх членів. Пропонується моральні та культурні 
ресурси об’єднати в одну групу соціокультурних ресурсів, що 
визначають сукупні нематеріальні активи тих людей, які є 
громадськими активістами і здійснюють свою діяльність для 
розв’язання нагальних соціальних проблем, проблем  місцево-
го та регіонального рівнів, налагоджують взаємодію з насе-
ленням, іншими діючими суб’єктами. 

2. Інформаційні ресурси ‒ включають статистичні дані, 
методики, відомості про членів об’єднань й отримувачів до-
помоги, партнерів в Україні та за кордоном, колег, представ-
ників органів влади, з якими відбувалася взаємодія тощо. Та-
кого роду інформаційні ресурси накопичуються як самими 
громадськими об’єднаннями, так і органами влади, міжнарод-
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ними організаціями та фондами, науковими установами й екс-
пертами – усіма суб’єктами взаємодії. 

Сьогодні відбувається стрімке накопичення досвіду гро-
мадської діяльності, нарощуються обсяги соціокультурних ре-
сурсів, використання яких при вирішенні завдань регіонально-
го та місцевого розвитку дозволить значною мірою підвищити 
ефективність відповідних заходів. 

3.  Соціально-організаційні ресурси. На думку дослідни-
ків, ці види ресурсів набувають трьох основних форм: інфра-
структури, соціальні мережі й організації, кожна з яких може 
бути різною мірою організаційно формалізована. Інфраструк-
тури при цьому є соціально-організаційним еквівалентом сус-
пільних благ, таких як поштова служба, дороги, або Інтернет, 
які полегшують безперебійне функціонування повсякденного 
життя. До інфраструктури можна віднести ресурсні центри, а 
також фонди, що виконують функцію підтримки громадської 
активності та громадських об’єднань. Саме цей вид ресурсів 
виглядає найбільш дефіцитним. Істотний внесок у їх розвиток 
роблять міжнародні структури, такі, наприклад, як Фонд «Від-
родження» та ін. Але більшість із них не спеціалізуються на 
проблемах регіонального розвитку, тому необхідні цілеспря-
мовані зусилля щодо розвитку відповідної інфраструктури і 
спеціалізованих соціальних мереж. Особливістю даного виду 
ресурсів є те, що доступ до соціальних мереж, особливо, груп і 
офіційних організацій, може бути обмежений інсайдерами. 
Отже, доступ до ресурсів, вбудованих у них, може таємно збе-
рігатися інсайдерами і бути забороненим для сторонніх.  

4. Людські ресурси. Дана категорія включає такі ресурси, 
як праця, досвід, навички, експертні знання і лідерство. Їх осо-
бливість полягає в тому, що вони є характеристиками конкрет-
них осіб, а не соціальних організаційних структур чи культури 
загалом. Кількість і якість людських ресурсів громадських ор-
ганізацій визначаються кількісним складом, досвідом, освітою, 
професіоналізмом, інтелектуальним, соціальним капіталом,  
людськими якостями керівництва і пересічних членів. Затре-
буваними є  такі якості, як висока відповідальність, воля в до-
сягненні поставленої мети, високий рівень особистісної, гро-



96 

мадянської, правової, політичної культури, дисциплінованість,  
здатність до плідної співпраці, вміння вести соціальний діалог, 
планувати і приймати стратегічно виважені рішення, здійсню-
вати ефективні стратегії щодо координації діяльності з іншими 
суб’єктами громадської активності та конструктивної взаємо-
дії між членами громадських об’єднань заради розв’язання по-
ставлених завдань і вирішення проблем загальнонаціонально-
го, регіонально, місцевого рівнів. 

5. Матеріальні ресурси. Дана категорія поєднує те, що 
зазвичай називають фінансовим чи матеріальним капіталом: 
кошти, майно, офісні приміщення, обладнання та витратні ма-
теріали. Однак можливості залучення матеріальних ресурсів 
часто залежать від обсягу та якості інших видів ресурсів, на-
приклад, репутації організації, особистості лідера, характеру 
навичок, які мають члени організації тощо. Унаслідок цього 
накопичення матеріальних ресурсів стає можливим навіть в 
умовах економічної кризи або іншого скрутного становища та 
визначається станом інших видів ресурсів, розвиток яких під-
порядкований впливу інших факторів. В умовах збройного 
конфлікту слід ураховувати, що певні громадські організації, 
служби, центри, формування можуть мати небезпечні для жит-
тя і здоров’я ресурси, такі як зброя, військова техніка тощо.  

Забезпечення регіонального розвитку в Україні потребує 
оцінки стану соціальних ресурсів тих громадських об’єднань 
(ГО), які здійснюють діяльність у сфері соціально-економіч-
ного, гуманітраного, соціокультурного розвитку регіонів, а 
також перспективи залучення додаткових ресурсів. Для цього, 
згідно з класифікацією основних видів ресурсів, розроблено 
показники, за допомогою яких можна оцінити стан тих ресур-
сів, які мають громадські об’єднання (табл. 3.1). Проте обме-
женість інформаційних даних не дозволяє на практиці повною 
мірою оцінити всі види ресурсів ГО, не всі показники висвіт-
люються офіційною статистикою. Це певною мірою  обмежує 
можливості вимірювання наявних ресурсів ГО, які здійснюють 
діяльність у сфері регіонального розвитку, відповідно до ви-
значеної структури. 
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Таблиця 3.1 
Стан і перспективи залучення соціальних ресурсів 
громадських об’єднань у контексті забезпечення  

регіонального розвитку в Україні 

Категорії та 
конкретні 

види ресур-
сів 

Показники 

Стан ресурсів 
універсальні 

специфічні 
для регіональ-

ного  
розвитку 

1 2 3 4 

1. Соціокультурні ресурси 
1.1. Моральні ресурси 

Легітим-
ність 
(legitimacy) 

Оцінка дія-
льності ГО 
населенням 
та фахівцями 

Визнання ролі 
ГО в забезпе-
ченні регіона-
льного розвит-
ку 

Відповіді респондентів на 
питання «На Вашу думку, 
наскільки в цілому важли-
вою чи неважливою є роль 
громадських організацій у 
житті сучасного укра-
їнського суспільства?»: 
«Дуже важлива» ‒ 10,4%; 
«Скоріше важлива» ‒ 28,1%; 
«Важко визначити однозна-
чно» ‒ 22,2%; 
«Скоріше не важлива» ‒ 
10,7%; 
«Зовсім неважлива» ‒ 7,2%; 
«Не знаю» ‒ 21,4% [13, c. 
504]. 
Відносна більшість респон-
дентів (38,5%) позитивно 
оцінює роль ГО у житті сус-
пільства. Однак майже поло-
вина опитаних не змогли 
дати однозначної відповіді 
або відповіли «не знаю» 
(сумарно 43,6%). Це свід-
чить про недостатню обізна-
ність населення щодо діяль-
ності ГО 

Солідарна 
підтримка 

Реальна 
участь насе-
лення або 
готовність 

Реальна 
участь насе-
лення або го-
товність брати 

Відповідаючи на питання 
«Членом яких громадських 
організацій, об'єднань або 
рухів Ви є?»,  87,1% респон- 
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Продовження табл. 3.1 
1 2 3 4 

 брати участь 
у діяльності, 
підтримка 
ресурсами, 
членство у 
ГО 

участь у дія-
льності, під-
тримка ресур-
сами, членство 
у ГО, що здій-
снюють діяль-
ність у сфері 
регіонального 
розвитку 

дентів обрали варіант відпо-
віді «Не належу до жодної з 
громадських організацій, 
об’єднань або рухів» [13, c. 
508]. 
Майже половина респонден-
тів (49,6%) заявили про свою 
участь у волонтерській дія-
льності. Найпоширенішою 
формою допомоги армії є 
збір коштів на потреби вій-
ськових – 36,9% [14] 

Доброзич-
лива 
(sympathetic) 
підтримка 

Схвалення 
населенням 
та фахівцями 
діяльності ГО 

Схвалення 
населенням та 
фахівцями 
діяльності ГО 
у сфері регіо-
нального роз-
витку та її ре-
зультатів 

У 2014 р. ГО увійшли до 
п’ятірки суспільних інститу-
цій, що мають додатний ба-
ланс довіри-недовіри (+9%; 
у 2013 р. було +2%) [15]. 
Згідно з результатами опи-
тування, проведеного Київ-
ським міжнародним інститу-
том соціології [16], серед 
владних і суспільних інсти-
тутів у громадян України 
найбільшою довірою корис-
туються волонтери (7,3 бала 
за 10-бальною шкалою), 
причому абсолютну, десяти-
бальну довіру до волонтерів 
відчуває 22,6% громадян 
України, а зовсім не довіря-
ють волонтерам лише близь-
ко 5% населення. Також до-
сить високі показники дові-
ри до ГО (п’ята позиція і 6,4 
бала з 10). Повністю довіря-
ють ГО 11% опитаних, а по-
вністю не довіряють – лише 
близько 2,4% [14] 

Популяр-
ність 
(celebrity) 

Обізнаність 
населення та 
фахівців про 
характер  

Обізнаність 
населення та 
фахівців про 
характер  

На питання «Чи можете Ви 
сказати, що залучені до ак-
тивної громадської діяльнос-
ті?» відповідь «так» дали  
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Продовження табл. 3.1 
1 2 3 4 

 діяльності ГО 
та їх резуль-
тати 

діяльності ГО 
та їх результа-
ти у сфері ре-
гіонального 
розвитку 

8,1% респондентів, «ні» – 
85,2% [14] 

1.2. Культурні ресурси 

Спеціальні 
знання, які 
стали широ-
ко, хоча і не 
обов’язково 
повсюдно, 
відомі 

Досвід робо-
ти, кваліфі-
кація співро-
бітників ГО 

Досвід роботи, 
кваліфікація 
співробітників 
ГО у сфері ре-
гіонального 
розвитку 

Дані за цим показником 
можливо отримати лише 
шляхом опитування пред-
ставників ГО або за допомо-
гою експертного опитуван-
ня представників громадсь-
кості та органів влади, що 
мали досвід взаємодії 

Неявне 
знання про 
те, як вико-
нати конк-
ретні за-
вдання 

Досвід робо-
ти, кваліфі-
кація співро-
бітників ГО 

Досвід роботи, 
кваліфікація 
співробітників 
ГО у сфері ре-
гіонального 
розвитку 

Дані за цим показником 
можливо отримати лише 
шляхом опитування пред-
ставників ГО або за допомо-
гою експертного опитуван-
ня представників громадсь-
кості та органів влади, що 
мали досвід взаємодії 

2. Інформаційні ресурси 

Інформаційна 
база даних, 
моніторингові 
програми, со-
ціологічні об-
стеження 

Статистичні дані, результа-
ти соціологічних обсте-
жень, експертних опиту-
вань ‒ емпірична база да-
них ГО,  методики, відомо-
сті про членів об’єднань та 
отримувачів допомоги, пар-
тнерів в Україні та за кор-
доном, колег, представни-
ків органів влади, з якими 
відбувалася взаємодія то-
що. Такого роду інформа-
ційні ресурси накопичу-
ються як самими ГО, так і 
органами влади, міжнарод-
ними організаціями та фон-
дами, науковими установа-
ми й експертами 

Дані громадського моніто-
рингу. Як приклад, Громад-
ський моніторинг, проведе-
ний за підтримки Програм-
ної ініціативи «Громадське 
здоров’я» Міжнародного 
фонду «Відродження».  
Конкретні  дані  можливо 
отримати лише шляхом 
опитування представників 
ГО або за допомогою експе-
ртного опитування предста-
вників громадськості та ор-
ганів влади, що мали досвід 
взаємодії 
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Продовження табл. 3.1 
1 2 3 4 

3. Соціально-організаційні ресурси 
Інфраструкту-
ри 

Ресурсні 
центри, курси, 
тренінги для ГО 
та їх співробіт-
ників 

Спеціалізо-
вані ресурсні 
центри, тема-
тичні курси, 
тренінги для 
ГО, що здій-
снюють дія-
льність у 
сфері регіо-
нального ро-
звитку, та їх 
співробітни-
ків 

Лише нечисленні проек-
ти ГО, найчастіше з іно-
земним фінансуванням, 
або ситуативні заходи в 
рамках стратегічного 
планування, спрямовані 
на навчання учасників у 
сфері забезпечення регі-
онального розвитку. При-
кладом може служити 
навчання учасників Все-
української мережі фахі-
вців і практиків з регіо-
нального та місцевого 
розвитку РЕГІОНЕТ  

Соціальні ме-
режі, соціаль-
ний капітал 
суб’єктів гро-
мадської акти-
вності 

Асоціації, аген-
ції регіонально-
го розвитку, 
громадські ра-
ди, окремі ГО, 
їх взаємодія 
один з одним, з 
органами влади, 
представниками 
бізнесу, насе-
ленням  

Асоціації, 
агенції регіо-
нального роз-
витку, агенції 
регіонально-
го розвитку, 
громадські 
ради, окремі 
ГО, їх взає-
модія один з 
одним, з ор-
ганами влади, 
представни-
ками бізнесу, 
різними гру-
пами насе-
лення, під-
приємствами, 
закладами 
регіону, на-
селеного пу-
нкту 

В Україні створено низ-
ку організацій, що вико-
нують такі функції, на-
приклад, Асоціація аген-
цій регіонального розви-
тку України, Всеукраїн-
ська мережа фахівців і 
практиків з регіонально-
го та місцевого розвитку 
РЕГІОНЕТ та ін. Однак 
їх вплив на регіональний 
розвиток в Україні поки 
важко назвати значним. 
Великий потенціал має 
така форма об’єднання 
ресурсів та надання 
впливу на рішення орга-
нів влади, як діяльність 
громадських рад. У разі 
дотримання законності й 
демократичних принци-
пів при їх створенні та 
функціонуванні можна 
забезпечити участь гро-
мадян у прийнятті полі-
тичних рішень і сприян-
ні підвищенню їх якості 
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Продовження табл. 3.1 
1 2 3 4 

Організації Статистика (кі-
лькість органі-
зацій – загалом і 
за видами, кіль-
кість заходів 
тощо) 

Статистика 
(кількість 
організацій, 
що здійсню-
ють діяль-
ність у сфері 
регіонально-
го розвитку, 
кількість те-
матичних 
заходів тощо) 

Виокремити у статистич-
них даних, що характе-
ризують громадянське 
суспільство в Україні, 
відомості про організації 
саме у сфері регіональ-
ного розвитку, неможли-
во. Але в реєстрах Міні-
стерства юстиції Украї-
ни наявні 17 благодійних 
та 76 громадських орга-
нізацій, у назві яких 
присутнє словосполу-
чення «регіональний 
розвиток» 

4. Людські ресурси 

Досвід гро-
мадської дія-
льності, її ре-
зультатив-
ність, освіта, 
професійна 
кваліфікація 
керівників та  
членів ГО 

Рівень квалі-
фікації, освіта,  
стаж громад-
ської діяльно-
сті керівників 
та членів ГО, 
її результати-
вність  

Рівень кваліфі-
кації, освіта,  
стаж громадсь-
кої діяльності 
керівників та 
членів ГО, її 
результатив-
ність у сфері 
регіонального 
розвитку 

Дані за цим показником 
можливо отримати лише 
шляхом опитування 
представників ГО або за 
допомогою експертного 
опитування представни-
ків громадськості та ор-
ганів влади, що мали 
досвід взаємодії 

Кількісний і 
якісний склад  
людських ре-
сурсів ГО. 
Вміння, навич-
ки, компетен-
ції, людські 
якості, цінніс-
ні орієнтації, 
політична 
прихильність, 
культура  ке-
рівників та  
членів ГО 
 

Стаж громадської діяльності 
керівництва та  членів ГО, їх 
освітній рівень, кваліфікація, 
вміння застосовувати ефектив-
ні форми громадської участі та 
взаємодії з іншими партнера-
ми.  Досвід, професіоналізм, 
інтелектуальний, соціальний 
капітал керівництва і членів 
ГО,  затребування таких якос-
тей, як висока відповідаль-
ність, воля в досягненні поста-
вленої мети,  високий рівень 
особистісної, громадянської, 
правової, політичної культури, 
дисциплінованість,  здатність  

Дані за цим показником 
можливо отримати лише 
шляхом опитування 
представників ГО або за 
допомогою експертного 
опитування представни-
ків громадськості та ор-
ганів влади, що мали 
досвід взаємодії 
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Продовження табл. 3.1 
1 2 3 4 

 до плідної співпраці,  вміння 
вести соціальний діалог, пла-
нувати і приймати стратегічно 
виважені рішення, реалізувати 
ефективні стратегії щодо коор-
динації діяльності з іншими 
суб’єктами громадської актив-
ності й конструктивної  взає-
модії між членами громадсь-
ких об’єднань заради розв’я-
зання поставлених завдань і 
вирішення проблем загально-
національного, регіонально, 
місцевого рівнів 

 

Експертні 
знання 

Досвід , ре-
сурси, соціа-
льний капі-
тал та ре-
зультатив-
ність гро-
мадської 
діяльності   
керівництва 
ГО та їх ак-
тивних чле-
нів 

Досвід , ресурси, 
соціальний капі-
тал і результати-
вність громадсь-
кої діяльності   
керівництва ГО 
та їх активних 
членів, що здій-
снюють діяль-
ність у сфері 
регіонального 
розвитку 

Дані за цим показником 
можливо отримати лише 
шляхом опитування 
представників ГО або за 
допомогою експертного 
опитування представни-
ків громадськості та ор-
ганів влади, що мали 
досвід взаємодії 

Лідерство Авторитет-
ність керів-
ництва ГО, 
вміння згур-
товувати 
членів ГО, 
спрямовува-
ти їх актив-
ність у конс-
труктивному 
руслі, нала-
годжувати та 
розширяти 
контакти з 
іншими пар-
тнерами  

Авторитетність 
керівництва ГО, 
вміння згуртову-
вати членів ГО, 
спрямовувати їх 
активність у 
конструктивно-
му руслі, нала-
годжувати та 
розширяти кон-
такти з іншими 
партнерами у 
сфері регіональ-
ного розвитку 

Дані за цим показником 
можливо отримати лише 
шляхом опитування 
представників ГО або за 
допомогою експертного 
опитування представни-
ків громадськості та ор-
ганів влади, що мали 
досвід взаємодії 
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Закінчення табл. 3.1 
1 2 3 4 

5. Матеріальні ресурси 
Кошти Обсяг надхо-

джень 
Обсяг надход-
жень (за конкрет-
ними видами дія-
льності) 

Загальний обсяг надход-
жень ГО у 2013 р. порів-
няно з 2012 р. збільшив-
ся на 1,6% (з 3694594,79 
до 3754219,70 тис. грн), 
при цьому зростання 
обсягу коштів, отрима-
них від благодійної дія-
льності, склало 3,6%, у 
тому числі надходження 
від громадян України 
зросли на 20% (зі 
144008,12 до 172852,30 
тис. грн) [17; 18] 

Майно Забезпеченість 
майном 

Забезпеченість 
організацій, що 
здійснюють дія-
льність у сфері 
регіонального 
розвитку, майном  

Дані за цими показника-
ми можливо отримати 
лише шляхом опитуван-
ня представників ГО 

Офісні при-
міщення 

Забезпеченість 
приміщеннями 

Забезпеченість 
організацій, що 
здійснюють дія-
льність у сфері 
регіонального 
розвитку, примі-
щеннями 

Дані за цими показника-
ми можливо отримати 
лише шляхом опитуван-
ня представників ГО 

Обладнання Забезпеченість 
обладнанням 

Забезпеченість 
організацій, що 
здійснюють дія-
льність у сфері 
регіонального 
розвитку, облад-
нанням 

Дані за цими показника-
ми можливо отримати 
лише шляхом опитуван-
ня представників ГО 

Витратні 
матеріали 

Забезпеченість 
витратними 
матеріалами 

Забезпеченість 
організацій, що 
здійснюють дія-
льність у сфері 
регіонального 
розвитку, витрат-
ними матеріалами 

Дані за цими показника-
ми можливо отримати 
лише шляхом опитуван-
ня представників ГО 
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3.2. Інституційні та організаційні механізми залучен-

ня соціальних ресурсів інститутів громадянського суспіль-

ства до місцевого і регіонального соціального розвитку 
 
Результативність діяльності ключових суб’єктів соціаль-

ного розвитку – держави, бізнесу, влади, громадянського сус-
пільства – залежить від характеру взаємодії між ними, готов-
ності кожного з них будувати платформу соціального діалогу 
задля конструктивного вирішення проблем, що постали перед 
країною, перед кожним її регіоном, територіальною громадою 
та кожною людиною в Україні. І вона також залежить від ная-
вності ефективних дієвих механізмів соціальної взаємодії 
суб’єктів, які дозволяють розвивати та залучати відповідні со-
ціальні ресурси, у тому числі ресурси інститутів громадянсь-
кого суспільства. 

Чинна Національна стратегія сприяння розвитку грома-
дянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки [2] є ціліс-
ним документом, у якому на концептуальному рівні зафіксо-
вано майже всі необхідні засади для розвитку інститутів гро-
мадянського суспільства та залучення його соціальних ресур-
сів на суспільні потреби. Зокрема, Стратегія досить повно 
окреслює проблеми розвитку громадянського суспільства в 
Україні, визначає мету і принципи, а також відповідні страте-
гічні напрями та завдання. Реалізацію Стратегії передбачаєть-
ся здійснювати за такими стратегічними напрямами: 

створення сприятливих умов для формування й інститу-
ційного розвитку організацій громадянського суспільства; 

забезпечення ефективних процедур участі громадськості 
при формуванні та реалізації державної, регіональної політи-
ки, вирішенні питань місцевого значення; 

стимулювання участі організацій громадянського суспі-
льства в соціально-економічному розвитку України; 

створення сприятливих умов для міжсекторальної спів-
праці [2]. 

Кожен із стратегічних напрямів передбачає перелік від-
повідних завдань щодо його реалізації. Наразі розроблено та 
затверджено План заходів на 2016 рік з реалізації Національ-
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ної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016-2020 роки [19]. У цілому перелік завдань 
Стратегії має комплексний характер, але є один суттєвий не-
долік: фактично не передбачається заходів, спрямованих на 
створення механізмів оперативної інформаційно-комуніка-
тивної взаємодії між інститутами громадянського суспільства 
та іншими суб’єктами соціального розвитку щодо всього кола 
питань спільної діяльності та взаємодії. Як зазначено вище, 
суб’єктами такої соціальної взаємодії є в першу чергу грома-
дянське суспільство, державна, регіональна, місцева влада та 
бізнес. Також до їх складу можуть бути включені інші 
суб’єкти діяльності щодо забезпечення регіонального та міс-
цевого розвитку – це різні асоціації та інші об’єднання органів 
місцевого самоврядування, професійні об’єднання, бізнес-асо-
ціації та організації роботодавців, регіональні та місцеві тор-
гово-промислові палати, освітні та наукові заклади й установи, 
міжнародні партнери та ін. Злагоджена скоординована взаємо-
дія  з ними дозволяє інститутам громадянського суспільства (у 
тому числі ОГС) як отримувати певні види соціальних ресур-
сів, так і залучати власні ресурси на розв’язання нагальних 
проблем. Взаємодія може здійснюватися також з окремими 
юридичними та фізичними особами, освітніми та науковими 
організаціями на основі спільних цілей, пов’язаних із забезпе-
ченням регіонального та місцевого розвитку.  

Комунікативна складова взаємодії суб’єктів регіонально-
го та місцевого розвитку набуває все більшого значення, але 
цей факт поки що не знайшов належного відображення ні в 
нормативно-правовій базі, ні в практичній діяльності щодо за-
лучення соціальних ресурсів інститутів громадянського суспі-
льства. Комунікація держави і суспільства визначається як ре-
гулюючий і координуючий механізм у відносинах держави й 
суспільства, який є необхідним для забезпечення стабільності 
й ефективності функціонування суспільного організму в ціло-
му. Система комунікації має виконувати такі функції [20]: 

консервативна ‒ спрямована на збереження системи вла-
дних інститутів, що сприяє стабільному існуванню соціально-
го організму; 
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координуюча ‒ забезпечує координацію владних впливів 
суб'єкта управління відповідно до параметрів об'єкта управ-
ління, і їх можливих змін; 

інтегруюча ‒ має забезпечити здійснення такої держав-
ної політики, яка б ураховувала інтереси всіх основних соціа-
льних суб’єктів і сприяла виробленню та прийняттю взаємоуз-
годжених управлінських рішень, що сприймалися б усіма 
суб’єктами; 

мобілізаційна ‒ спрямована на забезпечення легітимності 
існуючого громадського порядку, набуття підтримки суспільс-
твом з приводу прийнятих управлінських рішень та залучення 
додаткових ресурсів до реалізації цих рішень; 

соціалізуюча ‒ забезпечує засвоєння у процесі інформа-
ційного обміну соціально-політичних норм, цінностей і тради-
цій держави, підвищення рівня політичної компетентності 
громадян, їх готовність взаємодіяти з іншими суб’єктами в ра-
мках інститутів громадянського суспільства [20]. 

З урахуванням зростаючої ролі інформаційно-комуніка-
ційних технологій і форм взаємодії в сучасному світі та їх 
принципове значення для розробки й реалізації політики регі-
онального та місцевого розвитку Стратегія розвитку грома-
дянського суспільства потребує суттєвого доопрацювання за 
цим напрямом. 

Певним позитивним нововведенням є той факт, що від-
стежувати процес реалізації Стратегії можна на урядовому 
веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» [21].  

Усі форми взаємодії органів державної влади та грома-
дянського суспільства можуть бути умовно поділені на дві 
групи:  

1. Економічні ‒ співпраця, у процесі (або результаті) якої 
отримується прибуток, забезпечується економічний розвиток 
регіону, територій чи держави в цілому.  

2. Неекономічні ‒ співпраця, не націлена на отримання 
прибутку. Метою такої співпраці є вирішення неекономічних 
питань, передусім питань соціального характеру, щодо поліп-
шення соціальних умов життєдіяльності населення регіону чи 
територій [22, с. 26].  
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Досить поширеними у демократичних західноєвропейсь-
ких державах є такі форми співпраці громадськості та влади:  

громадські ради, що виконують не лише консультатив-
но-дорадчу функцію, але і забезпечують громадський конт-
роль за діяльністю органів влади у певних сферах; 

публічні громадські обговорення ‒ організація і прове-
дення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань, 
круглих столів, зборів, зустрічей із громадськістю, теле- або 
радіо-дебатів, інтернет-конференцій, електронних консульта-
цій; 

створення коаліцій; 
громадянська просвіта;  
громадська експертиза; 
формування громадської думки, публічної політики, а 

також її реалізація та оцінка. Вивчення громадської думки 
здійснюється шляхом: проведення соціологічних досліджень і 
спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інфор-
маційних матеріалів, фокус-групи тощо); створення телефон-
них «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, від-
гуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних 
засобах масової інформації для визначення позиції різних со-
ціальних груп населення та зацікавлених сторін тощо; 

громадський контроль за діяльністю органів виконавчої 
влади щодо розв’язання проблем, які мають важливе суспільне 
значення (у формі соціального моніторингу чи громадського 
моніторингу підготовки та виконання рішень, експертизи їх 
ефективності, подання органам виконавчої влади експертних 
пропозицій). 

Сьогодні в Україні, за даними НІСД, із різною інтенсив-
ністю та результативністю використовуються законодавчо 
врегульовані механізми здійснення громадського контролю та 
взаємодії з органами державної влади: громадська експертиза 
проектів нормативно-правових актів, антикорупційна експер-
тиза, доступ до публічної інформації, громадські ради, консу-
льтації з громадськістю, соціальний діалог. Загалом у діяльно-
сті громадських рад при органах виконавчої влади наявні і 
прогресивні, і регресивні ознаки. По-перше, консультативно-



108 

дорадчі органи перебувають на різних стадіях утворення, від-
повідно несинхронізованим є планування та звітування їх дія-
льності. По-друге, проведення засідань громадських рад у різ-
них органах виконавчої влади, як свідчить практика, суттєво 
відрізняється за інтенсивністю й кількістю протягом року. По-
третє, участь громадських рад в обговоренні проектів норма-
тивно-правових актів, розроблених відповідними органами 
виконавчої влади, знову ж таки як свідчить практика, залежить 
від їх вчасного надання для громадського обговорення. Домі-
нує загальний характер інформації, що є недостатнім для ви-
явлення ступеня ефективності проведених консультацій із 
громадськістю, а також їх результативності для державної по-
літики в конкретній сфері, галузі, з одного боку, та важливості 
для забезпечення суспільного інтересу – з іншого. Проблема-
тичним лишається забезпечення участі представників зацікав-
лених сторін, урахування суспільного інтересу при підготовці 
та остаточному ухваленні рішень [23, с. 49-50]. 

Ефективними формами спільної діяльності інститутів 
громадянського суспільства з органами регіональної та місце-
вої влади й іншими суб’єктами у сфері регіонального та місце-
вого розвитку в Україні можуть виступати: 

реалізація спільних проектів регіонального та місцевого 
рівнів; 

надання грантів чи благодійної допомоги,  
здійснення досліджень (соціальних і громадських експе-

ртиз, експертних опитувань для пошуку оптимальних солідар-
них рішень тощо); 

розробка і впровадження соціального моніторингу щодо 
розв’язання найгостріших питань економічного та соціального 
характеру;  

вивчення стану громадської думки;  
участь усіх сторін взаємодії в мас-медійних проектах  

ТВ-, радіо-програм для формування сприятливого мас-ме-
дійного простору;  

виконання спільних проектів інформаційного, аналітич-
но-дослідницького, благодійного і соціального спрямування. 
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Базові права для участі в управлінні державними спра-
вами, у тому числі в забезпеченні регіонального розвитку, на-
даються інститутам громадянського суспільства основополож-
ними нормативно-правовими актами, що регулюють функціо-
нування громадянського суспільства в Україні, які отримали 
новий імпульс для вдосконалення. У першу чергу це Закон 
України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. 
№ 4572-VI, а також постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадсь-
кої експертизи діяльності органів виконавчої влади» від 
05.11.2008 р. № 976. Усі засадничі нормативно-правові акти, 
що стосуються регіональної політики та регіонального розвит-
ку, містять позиції щодо участі громадських об’єднань. 

Так, у Державній стратегії регіонального розвитку на пе-
ріод до 2020 року [24] серед органів, що забезпечують реаліза-
цію Стратегії, зазначені агенції регіонального розвитку, гро-
мадські об’єднання, які беруть участь у формуванні та забез-
печенні реалізації державної регіональної політики. У зв’язку з 
цим визначення порядку функціонування агенцій регіонально-
го розвитку, їх участі у формуванні та реалізації стратегічних 
пріоритетів розвитку регіонів, а також підтримка організацій 
громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на 
забезпечення місцевого та регіонального розвитку і сприяє за-
лученню громадян до процесу міжрегіонального співробітниц-
тва та міжрегіонального обміну, вказані як важливі завдання 
інституційного забезпечення регіонального розвитку. 

Велике значення участі громадських об’єднань, зокрема 
агенцій регіонального розвитку, в розробці та реалізації дер-
жавної регіональної політики надається у нещодавно ухвале-
ному Законі України «Про засади державної регіональної по-
літики» [25]. 

Існуючі практики участі громадських об’єднань у діяль-
ності із забезпечення регіонального розвитку дозволяють ви-
окремити її основні форми, а саме: 

1. Участь у діяльності громадських рад при обласних 
державних адміністраціях. 
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Традиційно з часу прийняття постанови Кабінету Мініст-
рів України «Про забезпечення участі громадськості у форму-
ванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 р. 
№ 996 громадські ради при органах виконавчої влади регіона-
льного рівня (обласні державні адміністрації, Рада Міністрів 
АР Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміні-
страції) створювались найшвидше, порівняно з центральними 
органами виконавчої влади. Однак претензії до процедури фо-
рмування складу громадських рад, здатності громадських 
об’єднань налагодити конструктивну взаємодію, готовності 
органів виконавчої влади забезпечувати діяльність громадсь-
ких рад, до випадків використання громадських рад як лобіст-
ського інструменту, що систематично виникали з боку дослід-
ників та громадських діячів [26], не дають можливості на да-
ний момент вважати громадські ради ефективною формою 
участі громадських об’єднань у забезпеченні регіонального 
розвитку. 

2. Створення та функціонування спеціалізованих гро-
мадських об’єднань агенцій регіонального розвитку. 

Станом на червень 2015 р. до Єдиного реєстру  
громадських об’єднань Міністерства юстиції України входять 
76 громадських об’єднань, які містять у назві словосполучення 
«агентство/агенція регіонального розвитку». Однак на рівні 
області діють лише 17% з них (13 організацій). У той же час на 
рівні району здійснюють свою діяльність 25 організацій (32%), 
населених пунктів – 21 (27%). 

Саме тому в Аналітичній доповіді до Щорічного По-
слання Президента України до Верховної Ради України «Про 
внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році» зазна-
чається, що, незважаючи на велику кількість агентств (агенцій) 
регіонального розвитку та «порівняно активну участь деяких 
агентств у реалізації окремих проектів в Україні», результати 
їх діяльності залишаються непомітними [5]. 

3. Здійснення громадськими об’єднаннями заходів щодо  
регіонального розвитку відповідно до своїх статутних за-
вдань. 



 

111 

Значну кількість форм активності громадських об’єднань 
різних рівнів і спрямування (екологічних, правозахисних, 
професійних та ін.) можна також віднести до діяльності із за-
безпечення регіонального розвитку. Однак достовірну статис-
тику щодо діяльності такого характеру отримати неможливо. 

4. Участь представників громадських об’єднань у роз-
робці та реалізації регіональних стратегій і програм, а та-
кож сприяння здійсненню обласними державними адміністра-
ціями їх повноважень. 

Обов’язковою вимогою законодавства, що регулює роз-
робку стратегій та програм регіонального розвитку, є залучен-
ня до цього процесу громадських об’єднань. Безсумнівно, пра-
вильно організований процес цієї взаємодії дозволяє значною 
мірою підвищити якість відповідних документів. Однак досвід 
такої участі часто викликає дорікання з боку органів влади 
щодо недостатнього рівня кваліфікації представників громад-
ських структур і прагнення захистити лише інтереси власної 
організації або окремих цільових груп, а з боку громадських 
активістів часто звучать звинувачення у формалізмі та імітації 
демократичних процедур. 

5. Нетрадиційні мережеві форми взаємодії фахівців у 
сфері регіонального розвитку або зацікавлених осіб. 

Серед найбільш масових та відомих прикладів такої 
співпраці можна назвати всеукраїнську мережу фахівців і 
практиків з регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ, 
яка була створена у 2013 р. у рамках технічного завдання Про-
екту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Украї-
ні», затвердженого угодою між Урядом України та Європейсь-
кою Комісією. Станом на червень 2015 р. учасниками мережі є 
142 фахівці. Тому, незважаючи на потенціал такої форми вза-
ємодії експертів, мала чисельність учасників мережі не дає 
можливості очікувати значного впливу мережі на регіональ-
ний розвиток регіонів України. 

Принципово важливим при розробці механізмів залу-
чення соціальних ресурсів інститутів громадянського суспіль-
ства є розуміння того, що ці ресурси не існують «самі по собі», 
вони виявляються, розвиваються та залучаються виключно в 
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процесі взаємодії з іншими соціальними суб’єктами. Відповід-
но вся сукупність механізмів зрештою має забезпечити саме 
конструктивну і взаємовигідну взаємодію суб’єктів на основі 
принципів соціального діалогу та партнерства. 

У даному контексті особливого значення набувають такі 
чинники, які складність формалізації та включення як елемен-
тів тих чи інших механізмів, що суттєво впливають на взаємо-
дію. Одним із ключових чинників є довіра між суб’єктами вза-
ємодії. Рівень довіри – дуже низький і має негативну динаміку: 
«Ключовою проблемою налагодження взаємної довіри та спів-
робітництва між державою та суспільством залишається не-
відповідність суспільним очікуванням темпів та результатів 
низки політичних та економічних реформ, започаткованих в 
Україні після Революції гідності» [27, с. 183]. 

Проте включеність України до євроінтеграційних проце-
сів стимулює її до запровадження політики децентралізації в 
системі регіонального та державного управління. У цьому 
контексті Україна ще у 2012 р. приєдналася до впровадження 
міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», 
спрямованої на забезпечення конструктивної взаємодії органів 
державної та регіональної влади з інститутами громадянського 
суспільства. Сьогодні активно триває діяльність цієї платфор-
ми, затверджено план дій щодо впровадження Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016-2018 рр. [28], основ-
ними напрямами якої виступають: 

сприяння діяльності інститутів громадянського суспільс-
тва, їх участі у формуванні та реалізації державної політики; 

забезпечення доступу до публічної інформації; 
запобігання і протидія корупції; 
підвищення якості надання адміністративних та соціаль-

них послуг; 
упровадження технологій електронного управління та 

розвиток електронної демократії. 
Ці зобов’язання  виконуються в тісній співпраці органів 

виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства з 
визначенням конкретних суб’єктів їх реалізації. 
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Серед проблем, що перешкоджають зростанню організа-
ційної спроможності інститутів громадянського суспільства та 
переходу їх до нового, ефективного формату партнерства з ор-
ганами державної влади, фахівці відзначають такі [27, с. 184]: 

недосконалість нормативно-правового забезпечення; 
недостатній рівень фінансування інститутів громадянсь-

кого суспільства (незначне бюджетне фінансування, відсут-
ність фінансових стимулів з боку держави); 

незавершеність формування інститутів, що мають забез-
печувати взаємодію інститутів громадянського суспільства з 
органами державної влади (зокрема, певне зволікання з почат-
ком активної роботи Координаційної ради сприяння розвитку 
громадянського суспільства, створення якої передбачається 
діючою Національною стратегією сприяння розвитку грома-
дянського суспільства в Україні та яка вже має затверджене 
Положення [28]); 

низький рівень відкритості та прозорості в діяльності як 
органів державної влади, так і інститутів громадянського сус-
пільства. 

Фактично перелік основних проблем суттєво не змінив-
ся – вони є приблизно такими самими, як і до Революції гід-
ності.  

У складі системи інституційних та організаційних меха-
нізмів залучення соціальних ресурсів інститутів громадянсько-
го суспільства до місцевого та регіонального  соціального роз-
витку доцільно виокремити чотири основні підсистеми: 

підсистема нормативно-правового забезпечення функці-
онування системи інституційних та організаційних механізмів 
залучення соціальних ресурсів інститутів громадянського сус-
пільства до місцевого та регіонального  соціального розвитку; 

підсистема механізмів, що мають забезпечити реальну 
участь інститутів громадянського суспільства у прийнятті та 
реалізації рішень щодо місцевого та регіонального розвитку; 

підсистема механізмів оперативної інформаційно-кому-
нікативної взаємодії між інститутами громадянського суспіль-
ства та іншими суб’єктами соціального розвитку щодо всього 
кола питань спільної діяльності; 
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підсистема організаційно-управлінської та фінансової 
підтримки соціально корисної діяльності інститутів громадян-
ського суспільства. 

Кожна з підсистем є обов’язковим елементом цілісної 
системи і не може функціонувати самостійно; у той же час ко-
жна з них має власну специфіку щодо розробки та впрова-
дження і створюється за власним специфічним алгоритмом. У 
даний час стан кожної з чотирьох складових є незадовільним і 
таким, що відповідає потребам залучення соціальних ресурсів 
інститутів громадянського суспільства до регіонального та мі-
сцевого розвитку. 

При організації практичної діяльності щодо створення 
механізмів залучення соціальних ресурсів інститутів грома-
дянського суспільства кожну із зазначених підсистем доцільно 
виокремити у вигляді базового напряму, за кожним з яких до-
цільно розробити відповідну концептуальну модель-орієнтир 
та програму або стратегію її практичного втілення. 

Ситуація, яка склалася сьогодні у сфері взаємодії інсти-
тутів громадянського суспільства з іншими ключовими 
суб’єктами соціального розвитку – владою та бізнесом – в ці-
лому є несприятливою та має негативну динаміку. Після етапу 
певного піднесення і поєднання зусиль у надскладний період 
Революції гідності та безпосередньо після неї в суспільстві по-
ступово зростає розчарування темпами й результатами ре-
форм, що спричиняє недовіру до органів влади з боку насе-
лення. Це, у свою чергу, негативно впливає на перспективи 
впровадження в суспільстві системи соціального діалогу та 
соціального партнерства як основи вирішення проблем і про-
тиріч, які виникають у процесі реформування українського 
суспільства. Тому основним змістом і метою діяльності орга-
нів державної та місцевої влади щодо створення інституційних 
й організаційних механізмів залучення соціальних ресурсів 
інститутів громадянського суспільства до регіонального  та 
місцевого розвитку має стати налагодження постійного соціа-
льного діалогу та конструктивної взаємодії, які ці механізми і 
мають забезпечити. 
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У сфері нормативно-правового забезпечення на концеп-
туальному рівні в Україні вже фактично створені необхідні 
умови для формування механізмів розвитку та залучення соці-
альних ресурсів громадянського суспільства. У той же час 
бракує нормативно-правових документів, здатних перевести ці 
концептуальні засади на рівень організації практичної діяль-
ності, розробки й упровадження відповідних механізмів. Тобто 
виникає ситуація, коли певний принцип або напрям вже зафік-
совано в нормативно-правовій базі, а конкретні інструменти 
його практичної реалізації (процедури, алгоритми, програми, 
відповідальні виконавці та ін.) відсутні, в результаті чого за-
значений принцип або напрям залишається лише декларацією. 

Недостатньо уваги приділяється створенню ефективної 
системи комунікації основних суб’єктів соціального розвит-
ку – як на національному, так і на регіональному та місцевому 
рівнях. 

Виходячи із запропонованої структури комплексного 
механізму розвитку та залучення соціальних ресурсів інститу-
тів громадянського суспільства до регіонального та місцевого 
розвитку , основними напрямами діяльності щодо його форму-
вання мають стати: 

удосконалення нормативно-правового забезпечення реа-
лізації напрямів практичної діяльності щодо залучення соціа-
льних ресурсів громадянського суспільства з метою чіткого 
визначення принципів, правил, процедур їх реалізації; 

створення й упровадження системи механізмів та проце-
дур, які зможуть забезпечити реальну участь і вплив інститутів 
громадянського суспільства на процеси прийняття й реалізації 
рішень на місцевому та регіональному рівнях; 

створення та підтримка механізмів і відповідної інфра-
структури, необхідних для забезпечення ефективної інформа-
ційно-комунікативної взаємодії між інститутами громадянсь-
кого суспільства та іншими суб’єктами соціального розвитку 
щодо всього кола питань спільної діяльності; 

створення механізмів і процедур організаційно-управлін-
ської та фінансової підтримки соціально корисної діяльності 
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інститутів громадянського суспільства на регіональному та 
місцевому рівнях. 

 
 

3.2. Розвиток волонтерської діяльності в Україні як 

форма активізації та залучення соціальних ресурсів грома-

дянського суспільства 

 
В умовах посилення зовнішніх і внутрішніх викликів, які 

постали перед Україною та її громадянами, а також загострен-
ня невизначеності й нестабільності суспільство потребує ме-
ханізму надання оперативних, виважених й адекватних відпо-
відей для мінімізації ризиків і загроз, способів вирішення 
пріоритетних проблем й оперативного реагування в разі їх ви-
никнення.  

Яскравим проявом мобілізації та залучення соціальних 
ресурсів громадянської участі й конструктивної самоорганіза-
ції активної частини населення, спрямованої на вирішення 
найгостріших проблем сьогодення, став розвиток волонтерсь-
кої діяльності в Україні. Набутий досвід є надзвичайно цінним 
з точки зору розвитку громадянського суспільства в Україні, а 
його дослідження та пошук шляхів подальшого використання 
є одним із головних завдань як для науковців, так і для пред-
ставників системи державного управління. 

Визначення шляхів ефективного використання соціаль-
них ресурсів громадянського суспільства, у тому числі волон-
терських організацій, потребує розробки відповідної стратегії 
залучення цих ресурсів для вирішення актуальних суспільних 
проблем, реалізація якої сприяла б розвитку громадянського 
суспільства та становленню демократії в Україні. Це, у свою 
чергу, потребує дослідження й осмислення розвитку волонтер-
ства в Україні протягом останніх років, його рушійних сил, 
мотивів, проблем та перспектив. Отже, проблема полягає у на-
явності потреби в концептуальному осмисленні феномену роз-
витку волонтерського руху в Україні в період 2014-2016 рр., 
виявленні його рушійних сил, специфіки, проблем та перспек-
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тив розвитку з метою подальшого залучення його соціальних 
ресурсів до процесів реформування українського суспільства. 

Аналіз останніх публікацій доводить, що фундаменталь-
них і прикладних досліджень щодо волонтерського руху в 
Україні саме за період розгортання воєнного конфлікту (2014-
2016 рр.) було проведено  доволі  багато. Серед фахівців нау-
кових установ цю тематику активно досліджують науковці Ін-
ституту соціології НАН України (2015 р.), Національного ін-
ституту стратегічних досліджень (2015 р.), Інституту економі-
ки промисловості НАН України (2015-2016 рр.), Інституту со-
ціальної та політичної психології НАПН України (2015 р.), 
Національної академії державного управління при Президен-
тові України (2015-2016 рр.). Окремі дослідження здійснено 
Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом 
соціальних досліджень ім. О. Яременка (2014 р.), Фондом  
«Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» спільно з КМІС, 
GfK Ukraine за міжнародної підтримки ООН в Україні [30].   

У той же час проблематика розвитку громадянського су-
спільства в Україні, зокрема волонтерства, досліджувалася вже 
досить давно. Так, особливості становлення громадянського 
суспільства в Україні розглядаються в роботах вітчизняних 
соціологів М.О. Шульги, О.М. Балакірєвої, І.Е. Бекешкіної, 
Є.І. Головахи, О.С. Резніка, В.П. Степаненко та ін. Також слід 
відзначити емпіричні дослідження, проведені Інститутом соці-
ології НАН України (липень 2015 р.), Інститутом соціальної та 
політичної психології Національної академії педагогічних на-
ук України (жовтень 2015 р.) [31]. 

Сьогодні дуже актуальною постає проблема системати-
зації досвіду функціонування волонтерського руху в Україні 
на сучасному етапі, визначення специфічних рис його станов-
лення, перспектив подальшого розвитку вітчизняного волон-
терства та залучення його соціальних ресурсів до вирішення 
завдань, що постали перед українським суспільством на су-
часному етапі. 

У «Рекомендаціях щодо підтримки волонтерства», за-
тверджених Генеральною асамблеєю ООН, термін «волонтер-
ство» належить до «широкого спектру видів діяльності, вклю-
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чаючи традиційні форми взаємодопомоги та самодопомоги, 
офіційне надання послуг та інші форми громадянської участі, 
що здійснюються добровільно, для загального громадського 
блага і де грошова винагорода не є головним мотивуючим фа-
ктором» [32]. Відповідно до Закону України «Про волонтерсь-
ку діяльність» волонтерська діяльність – добровільна, соціаль-
но спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється во-
лонтерами шляхом надання волонтерської допомоги [33]. Во-
лонтерська допомога – це роботи та послуги, що безоплатно 
виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими ор-
ганізаціями. Волонтерська діяльність є формою благодійницт-
ва. Водночас законодавець закріпив, що безоплатне виконання 
робіт або надання послуг особами, яке має одноразовий харак-
тер або здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідсь-
ких відносин, не є волонтерською діяльністю [33]. Волонтер-
ство ‒ це глобальний процес об'єднання людей, які прагнуть 
зробити внесок на благо своєї громади та світової спільноти. 
Волонтери ‒ це люди, які добровільно і безкоштовно беруть 
участь у суспільно-політичній діяльності для вирішення соціа-
льно значущих проблем. Волонтерами можуть бути люди 
будь-якого віку і будь-якої професії з різних сфер і верств сус-
пільства, які віддають частину своїх сил, часу, знань на благо 
інших людей і суспільства в цілому. 

Розгортання  волонтерського руху в Україні наприкінці 
2013 ‒ на початку 2014 р. за масштабом поширення і формами 
прояву  стало безпрецедентним виявом громадської  самоорга-
нізації. Не можна не погодитися з фахівцями НІСД [34] про те, 
що зростання активності волонтерського руху було обумовле-
не двома головними факторами: внутрішньополітичною кри-
зою, що призвела до розбалансування системи державного 
управління, дефіциту якісних управлінських рішень, браку ре-
сурсних можливостей, та зовнішньою агресією, яка поглибила 
дисбаланс між здатністю держави ефективно виконувати свої 
функції та забезпеченням основних потреб громадян. Кризові 
процеси в країні та зовнішні впливи поставили під загрозу іс-
нування України як національної держави, що було сприйнято 
громадянами як особистий виклик, загроза їх самоідентифіка-
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ції. Протистояння представників громадянського суспільства з 
бюрократичною системою під час Революції гідності віднесло 
більшість громадських об’єднань (у тому числі безпекового 
спрямування) до опозиційного табору. Нові форми взаємодії та 
координації через інтернет й інформаційні технології допомог-
ли створити нову якість комунікації між однодумцями, при-
швидшили термін виведення волонтерських проектів на рівень 
їх практичної реалізації. Саме такі гнучкі форми волонтерської 
діяльності виявилися найбільш продуктивними. Обхід бюро-
кратичних процедур за умов екстраординарних обставин приз-
водив до економії часу, що позитивно вплинуло на якість во-
лонтерських послуг. 

Спалах волонтерської активності, що охопив усю країну, 
відбувся наприкінці 2013 р. ще під час революційних подій у 
країні. Волонтерська робота на євромайданах була для біль-
шості її виконавців свого роду «громадянським пробуджен-
ням», першим досвідом та стихійним проявом небайдужого 
ставлення до подій у країні.  Волонтерська допомога з особли-
вою силою розгорнулася у 2014 р. у зв’язку з воєнним конф-
ліктом на Донбасі, коли гостро постали потреби врятування 
життя людей окупованих територій,  забезпечення бійців укра-
їнської армії, допомоги вимушеним переселенцям із зони кон-
флікту.  

За дуже стислий термін стихійна волонтерська діяльність 
стала структуруватися і перетворюватися на потужний волон-
терський рух. Багато лідерів волонтерського руху прагнуть до 
скоординованості, організаційної упорядкованості у своїй дія-
льності для підвищення ефективності допомоги, що надається. 
Першими, хто розпочав такий формат взаємодії, стали волон-
терські організації Донбасс-SOS, Крым-SOS, Восток-SOS (ве-
сна 2014 р.). У м. Києві за ініціативою Л. Литвинової був ство-
рений центр допомоги переселенцям «Фролівська 9/11», на 
базі якого об’єднались структури, а також особи, діяльність 
яких спрямована на задоволення життєво важливих потреб 
внутрішньо переміщених осіб [35]. На думку  І.М. Тохтарової 
[36], волонтерський рух на підтримку українській армії сприяв 
потужній самоорганізації ‒ роз’єднані самоорганізовані групи 
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почали працювати під централізованим керівництвом волон-
терів-лідерів, а отже, посилили вплив на державний апарат та 
ефективність допомоги. Так, з листопада 2014 р. в Україні діє 
громадська організація «Асоціація народних волонтерів», до 
якої ввійшли волонтерські організації, які регулярно надають 
допомогу військовим, вимушеним переселенцям, ветеранам 
АТО та їх сім’ям. 

Волонтерські організації  спрямували  всі зусилля на за-
безпечення майже всього спектру потреб як силових структур, 
так і громадян, які постраждали від військових дій. Вирішаль-
ну роль у цьому процесі відіграли кілька факторів: розбалан-
сованість взаємодії органів державної влади й невиконання 
покладених на них зобов’язань щодо врятування життя бага-
тьох людей (і громадян Донбасу, які постраждали через воєн-
ний конфлікт, і військових), їх нездатність швидко і своєчасно 
відреагувати на загострення ситуації та дефіцит ефективних 
управлінських рішень, з одного боку, а з іншого ‒ патріотич-
ний підйом у суспільстві, що привів до появи безпрецедентної 
кількості волонтерів і благодійників; виокремлення волонте-
рів-лідерів, які очолили  волонтерські організації та сприяли 
його структуруванню. Отже, подальший розвиток волонтерсь-
кого руху, пов’язаний із військовими діями, був більш струк-
турованим і потужним, тому що спирався на раніше здобуті 
напрацювання. Вимоги, які ставила ситуація (виникнення но-
вих чи періодичне загострення існуючих загроз, нестандарт-
ність викликів), а також значна незалежність у прийнятті рі-
шень керівниками або активістами волонтерських структур 
(яка є наслідком залучення масових пожертвувань та обмеже-
ністю впливу традиційних грантодавців і «постановників за-
вдань» для організацій громадянського суспільства – держав-
них структур і міжнародних фондів) є причинами надзвичай-
ної оперативності, гнучкості представників волонтерського 
руху та появи інноваційних проектів, які навряд чи могли б 
виникнути за звичайних умов чи на замовлення військових 
структур. У першу чергу це проекти, пов’язані з удосконален-
ням озброєння та окремих аспектів ведення бойових дій (пос-
тачання сучасної снайперської зброї та боєприпасів, оптичних 
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приладів і тепловізорів, розробка, виготовлення і використан-
ня безпілотних літальних апаратів, розробка принципово но-
вих IT-продуктів: карти Армії SOS, система управління арти-
лерійським вогнем ГІС «Арта», розрахунково-графічний ком-
плекс «Броня» («Armor»), що дозволяє розрахувати дані для 
стрільби з танків, система планування розвідки і координації 
на полі бою «КомБат», програмно-апаратний комплекс «Кро-
пива» тощо). Значущим виявився фактор відсутності характер-
них для державних структур забюрократизованості, формаліз-
му.  

Самі учасники волонтерських проектів, які займаються 
наданням допомоги військовим у зоні АТО, намагаються роз-
вивати і підвищувати ефективність своєї діяльності за рахунок 
взаємодії та пошуку логістичних рішень. Так, у серпні 2015 р. 
у м. Маріуполі було відкрито логістичний центр «Волонтерсь-
кий шлях підтримки», завданням якого є координація надання 
військовим, включаючи збір заявок, зберігання допомоги, на-
даної благодійниками (у тому числі представниками українсь-
кої діаспори), облік потреб і наявність ресурсів для необхідної 
допомоги. Заплановане відкриття ще двох таких центрів – у 
містах Покровську і Сєвєродонецьку [37]. 

На прикладі діяльності центру «Фролівська 9/11» [38] 
можна побачити типову для аналогічних структур систему ор-
ганізації допомоги вимушеним переселенцям. Так, «кістяком» 
команди є 3-4 координатори, 15-20 волонтерів. Волонтерами, 
крім місцевих жителів, часто є ті, хто вже був отримувачем 
допомоги (донеччани, мешканці Луганщини і кримчани), що 
обумовлює формування й укріплення відносин «добро за доб-
ро» в українському суспільстві. Практика довела, що більших 
результатів досягають волонтери, які зосереджуються не на 
безпосередньому задоволенні всього різноманіття гострих по-
треб, а на завданні ефективної організації діяльності з надання 
конкретного виду допомоги чи на роботі з окремою соціаль-
ною групою. Прикладом можуть служити: волонтерський про-
ект «Захист патріотів» (Уляна і Марко Супруни), благодійний 
фонд «Повернись живим» (Віталій Дейнега), колишня плат-
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форма «Волонтерська сотня» (Арсеній Фінберг), благодійний 
фонд «Крила Фенікса» (Юрій Бірюков). 

Розвиток волонтерського руху в окремих регіонах Укра-
їни заслуговує на розповсюдження цього досвіду. Так, харків-
ські волонтери створили колективну мережу активістів, у якій 
працюють до десяти волонтерських груп, – Help Army30 . Ко-
жна група веде свій напрям діяльності в регіоні: допомога си-
ловим структурам, медичним установам, біженцям, пораненим 
та їх рідним. Водночас для забезпечення силових структур не-
обхідними матеріальними ресурсами місцеві бізнесмени ство-
рили фонд «Мир та порядок», який став координувати діяль-
ність волонтерів та обласної влади. Запропоновані фондом во-
лонтери стали радниками голови Харківської облдержадмініс-
трації та опікуються проблемами армії, біженців, поранених 
[34]. Це яскравий приклад мобілізації та реалізації соціального 
ресурсу громадянського суспільства через волонтерство, коли 
бізнес взяв на себе відповідальність і створив своєрідний діа-
логовий майданчик для волонтерських організацій та владних 
структур. Такий унікальний досвід щодо створення в Харкові 
системи координації волонтерського руху з місцевою владою 
заслуговує на більш глибоке вивчення і розповсюдження. 

Переважна більшість відомих волонтерів і засновників 
благодійних організацій, які включились до волонтерської дія-
льності під час Революції гідності та активно допомагають 
бійцям у зоні АТО і внутрішньо переміщеним особам, не були 
громадськими активістами з відповідним досвідом, а прийшли 
з інших сфер діяльності. Це, з одного боку, негативно характе-
ризує існуючі вже не один рік організації громадянського сус-
пільства України, значна кількість яких не продемонструвала 
гідної активності та гнучкості, а з іншого – є наслідком сполу-
чення умов економічної кризи та зовнішньої агресії. Так, ко-
лишніми підприємцями (або такими, що намагаються поєдну-
вати волонтерську діяльність із підприємницькою) є Арсеній 
Фінберг (організатор руху «Волонтерська сотня»), Юрій Кась-
янов (волонтерський рух «Армія SOS»), Георгій Тука (об'єд-
нання «Народний тил», зараз є головою Луганської обласної 
військово-цивільної адміністрації).  
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Для того щоб Україна знала своїх героїв в обличчя, здій-
снюється популяризація волонтерської діяльності в мас-ме-
дійному просторі ‒ через ЗМІ. Так, на шпальтах інтернет-
видання «Українська правда. Життя» розпочато тематичний 
проект «Воїни добра». Це цикл публікацій-портретів визнаних 
волонтерів, які рятують життя багатьом українцям. Створю-
ються документальні фільми і телевізійні передачі (наприклад, 
«Герой нашого часу». Серія 3. Фролівська 9/11) [39], публіка-
ції у популярних газетах й інтернет-виданнях [40; 41]. Також 
значущим каналом комунікації волонтерів із дійсними і потен-
ційними донорами, колегами, отримувачами допомоги є осо-
бисті сторінки або сторінки волонтерських організацій у соці-
альних мережах, інтернет-сайти фондів допомоги. 

Окремі волонтерські ініціативи є дуже ефективними, 
проте без чіткої організації взаємодії громадськості з владою 
втрачається потенційний синергетичний ефект. Тому створен-
ня Ради волонтерських організацій при Міністерстві оборони 
України, входження до департаментів та управлінь оборонного 
відомства, служб Тилу Збройних Сил України представників 
волонтерських організацій зробило роботу Міністерства обо-
рони України більш відкритою та ефективною, що значно по-
ліпшило матеріальне забезпечення військ. Представникам во-
лонтерських організацій були запропоновані посади в Депар-
таменті державних закупівель та постачання матеріальних ре-
сурсів Міністерства оборони України, службах Тилу Збройних 
Сил України з метою проведення оперативного моніторингу 
переліку цінових пропозицій та інформації щодо постачання і 
своєчасної закупівлі майна, паливно-мастильних матеріалів, 
продовольства. 

На окрему увагу заслуговують напрями діяльності укра-
їнських волонтерів. Дослідники проблем волонтерської діяль-
ності погоджуються з тим, що вичерпний перелік видів і на-
прямів волонтерської діяльності скласти неможливо, однак до 
основних найчастіше відносять освітню діяльність, роботу з 
дітьми і молоддю, допомогу у лікувальних закладах та закла-
дах соціального захисту, діяльність із захисту навколишнього 
середовища тощо. Значущість розвитку волонтерської діяль-

http://www.youtube.com/watch?v=k9V-_jXg2ek
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ності в контексті євроінтеграційних устремлінь України під-
тверджується розповсюдженістю практики участі у волонтер-
ській діяльності в ЄС: більше 100 млн європейців залучені до 
тих чи інших видів волонтерської активності. 

Особливістю напрямів волонтерської діяльності, яка 
сформувалася в 2014-2015 рр. в Україні, є доповнення функцій 
державних структур, які не виконуються або виконуються не-
ефективно. Причини такої ситуації як є об'єктивними (обме-
женість фінансових ресурсів, наслідки анексії АР Крим та бо-
йових дій на території Донецької та Луганської областей та 
ін.), так і суб'єктивними (неефективна система управління в 
багатьох сферах державного управління, застарілі стандарти 
матеріального забезпечення Збройних Сил України та підходи 
до забезпечення обороноздатності країни, зниження боєздат-
ності військових частин та підрозділів, корумпованість право-
охоронних органів та інших органів державної влади і місце-
вого самоврядування, відсутність модернізації зброї та війсь-
кової техніки, неготовність органів, відповідальних за соціаль-
ну політику держави, реагувати на зміну місця перебування 
великою кількістю внутрішньо переміщених осіб та ін.). 

Основними адресатами, яким надавалася і надається ма-
сова волонтерська допомога у період 2014-2015 рр., стали: 

українська армія – матеріальне забезпечення бійців АТО 
(збір харчів, теплих речей та амуніції, ліків, засобів гігієни), 
технічна допомога ‒ відновлення старих, ремонт, удоскона-
лення, бронювання бойових машин; 

поранені бійці АТО, військові шпиталі та лікарні, у яких 
лікуються поранені військовослужбовці; 

полонені військові з зони АТО та їх сім’ї ‒ інформацій-
но-пошукова допомога, допомога в обміні полоненими різних 
сторін конфлікту; 

сім'ї вимушених переселенців із Криму та Донбасу (з те-
риторій АТО) ‒ надання юридичної, психологічної та гумані-
тарної допомоги, допомога в пошуку житла та роботи, адапта-
ція до нового становища і ситуації; 

сім'ї бійців-учасників АТО, сім’ї загиблих (матеріальна, 
психологічна, гуманітарна допомога); 
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мирне населення територій у зоні АТО ‒ збір коштів, 
збір речей (їжа, одяг та ін.), доставка зібраної допомоги до на-
селення, приготування маршрутів і транспорту для вивезення 
людей із зони АТО. 

Важливо, що якщо за певними напрямами діяльність во-
лонтерів лише частково реалізує функції, які не здатні  повною 
мірою виконувати відповідні державні та комунальні структу-
ри (наприклад, харчування військовослужбовців, ремонт вій-
ськової техніки, забезпечення внутрішньо переміщених осіб 
житлом, роботою, протезування поранених, перехід до станда-
ртів НАТО у Збройних Силах України тощо), то низка напря-
мів у принципі не могли виникнути за умов панування застарі-
лих державних підходів та стандартів, бюрократичних обме-
жень і відсутності ініціативи на всіх рівнях влади. До таких 
напрямів належать уже згадувані високотехнологічні інформа-
ційні системи управління артилерійським вогнем і стрільби з 
танкових гармат, розвиток використання безпілотних літаль-
них апаратів у розвідувальних цілях, забезпечення бійців АТО 
формою та засобами захисту, кращими за вітчизняні стандар-
ти. 

У той же час при здійсненні своєї діяльності перед воло-
нтерами та волонтерськими структурами постають суттєві 
проблеми, які можна згрупувати в такий спосіб. 

1. Зниження обсягів допомоги з боку населення України, 
представників діаспори та інших благодійників. Для частини 
волонтерів та волонтерських організацій це означає відсут-
ність ресурсів для реалізації діяльності та неможливість її про-
довження. Існує кілька причин такої ситуації: 

«звикання» населення до ситуації збройного конфлікту 
на сході України та його наслідків; 

об’єктивні соціально-економічні фактори, пов’язані з 
економічною ситуацією в країні (девальвація гривні, підви-
щення комунальних тарифів, погіршення економічної ситуації 
в країні); 

ослаблення моди на волонтерство і благодійництво. 

2. Невідповідність волонтерської діяльності законодав-

ству, новації в законодавстві, що ускладнюють волонтерську 



126 

діяльність. Діюча нормативно-правова база у сфері громадян-

ського суспільства формувалася в основному за відсутності 

існуючих надзвичайних обставин, тому не завжди враховує 

реалії і часом перешкоджає вирішенню волонтерами актуаль-

них проблем. 

3. Опір чиновників і консерватизм державних структур. 

Традиційний фактор ризику реформ – інерція системи та сабо-

тування з боку чиновників, які бажають жити по-старому, – 

відомий вже і багатьом волонтерам в Україні. 

4. Недостатність контролю за подальшою долею май-

на, переданого волонтерами. Неодноразово зазначалось, що на 

результати волонтерської допомоги впливає недостатня увага 

до обліку зібраних коштів і майна, яке передається, а також 

подальшого контролю. В окремих випадках наслідком стає 

зловживання отриманою допомогою, її привласнення і торгів-

ля нею. Не завжди також є можливість оцінити реальні потре-

би особи (сім’ї, військового підрозділу) в отриманні допомоги. 

Наслідком стає зростання споживацьких настроїв і недоотри-

мання допомоги тими, хто дійсно її потребує. 

5. Відсутність достатньої координації волонтерів між 

собою. Однією з причин цього є амбіції кожного з волонтерів 

та їх прагнення робити все самостійно, що є іншим боком ак-

тивної позиції. Інший важливий чинник – відсутність ефекти-

вних механізмів та центрів координації. Саме на подолання 

цієї проблеми працює налагодження процесів матеріального 

забезпечення через структури МОУ, а також створення волон-

терами логістичних центрів і електронної системи обліку по-

треб військовослужбовців. 

6. Конфлікти між державними структурами та волон-

терами. Імітація окремими державними структурами співро-

бітництва з волонтерами відбувається або через намагання 

скористатися позитивними PR-приводами, або через неспро-

можність налагодити ефективне співробітництво, або через 

небажання реально змінювати існуючий стан справ. 

7. Відсутність ефективної комунікації між волонтера-

ми і суспільством. Ця проблема тісно пов'язана з першою – 
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зниженням обсягів надходжень з боку населення. Для своєчас-

ного виявлення незадоволених потреб, збереження ресурсних 

можливостей волонтерів їх задовольняти необхідне привер-

тання уваги до все ще гострих проблем конфлікту на сході 

України, внутрішньо переміщених осіб, побудова ефективної 

комунікації між тими, хто потребує допомоги, і тими, хто на-

дає її, може виступити благодійником, а також органами влади 

та державними установами. 

8. Зниження мотивації, емоційне вигорання волонтерів. 

Не можна обійти увагою важливу проблему виснаження (фізи-

чного, емоційного, психологічного) волонтерів. Напружений 

ритм життя протягом довгого часу, постійні стреси і наванта-

ження призводять до «виключення» з активної діяльності. До-

датковим демотивуючим чинником може виступати відсут-

ність системної підтримки волонтерської діяльності з боку су-

спільства та державних структур. 

9. Випадки зловживань з боку волонтерів, діяльність 

псевдоволонтерів. Окремою багатоаспектною проблемою є 

випадки зловживань з боку волонтерів, які можуть використо-

вувати у власних інтересах грошову і матеріальну допомогу, 

які вони збирають та повинні передавати заявленим адресатам. 

Ураховуючи майже повну відсутність обліку і контролю за 

діяльністю волонтерів, простір для таких зловживань є дуже 

широким. Багато волонтерських структур для збереження до-

віри до них публікують на власних сайтах та сторінках у соці-

альних мережах звіти про надходження, витрати та отримува-

чів допомоги. Однак деякі волонтери, які вже мають певний 

авторитет і широковідомі, відмовляються від публічного зві-

тування для економії часу та сил. 

10. Безпека волонтерів. Окремою проблемою є безпека 

волонтерів, в першу чергу тих, хто самостійно доставляє до-

помогу до підрозділів, розташованих на лінії зіткнення. 

Крім того, упродовж усього періоду активності волон-

терських структур з початку Революції гідності залишається 

актуальним знаходження компромісу між обов'язком волонте-

рів і волонтерських організацій звітувати за отримані кошти, 
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виконувати інші законодавчі вимоги до їх діяльності та на-

пруженим режимом роботи провідних їх представників, який 

не дає фізичної можливості вести таку звітність (що виводить 

діяльність багатьох волонтерів, які роблять неоціненний вне-

сок у вирішення найнагальніших проблем, поза правове поле). 

Незважаючи на визнання ролі волонтерів у вирішенні 

багатьох гострих питань (від підвищення обороноздатності 

країни до благодійної допомоги внутрішньо переміщеним осо-

бам), потребують вирішення проблеми, що заважають повно-

цінній реалізації внутрішнього потенціалу волонтерського ру-

ху. 

Вирішенню багатьох із зазначених проблем перешкод-

жають, перш за все, високий рівень корумпованості державних 

інститутів та суспільства; процедури та регламенти, що не 

сприяють реальній зацікавленості владних структур і окремих 

чиновників в ефективному здійсненні своїх повноважень і 

обов’язків і прояву ініціативи у вирішенні завдань, що по-

стають перед ними. У той же час ключовим для успіху волон-

терського руху й окремих ініціатив є така умова, як чутливий 

(responsive) уряд, що реагує на тиск волонтерської спільноти, а 

іноді – спонукає її до дій. 

Результати аналізу діяльності волонтерських структур 

демонструють значний потенціал активізації та розширення їх 

участі у вирішенні найболючіших проблем, що постають пе-

ред Українською державою і суспільством. Світовий досвід 

свідчить, що там, де добровольці можуть зробити, щоб їх го-

лоси були почуті, і беруть участь у процесі прийняття рішень, 

надання послуг стає більш ефективним і справедливим [42]. І 

зараз у першу чергу від державних структур залежить, чи дій-

сно буде отриманий такий результат, чи суспільство і най-

більш активні громадяни остаточно розчаруються у політиках 

і політиці й намагатимуться автономізуватися від них. 

Перспективи розвитку волонтерського руху в Україні та 

можливості залучення його соціальних ресурсів до вирішення 

проблем українського суспільства, залежать від впливу вели-

кої кількості факторів. Наразі результатом сукупності зазначе-
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них особливостей і діяльності волонтерів є значний кредит до-

віри до волонтерського руху з боку населення країни. Пробле-

ми, що викликали появу настільки масового волонтерського 

руху, з часом втрачатимуть свою гостроту. Скоріше за все, 

об'єктивна потреба в такій кількості волонтерських структур 

та окремих волонтерів буде знижуватись (особливо щодо тих, 

хто спеціалізується на технічному та матеріальному забезпе-

ченні української армії). Але з боку держави і суспільства було 

б нерозсудливим не скористатися в цілях проведення суспіль-

них перетворень таким потенціалом довіри до волонтерів, їх 

організаторських здібностей, навичок швидкого й ефективного 

вирішення практичних проблем. 

Отже, волонтерська діяльність в Україні характеризуєть-

ся значною кількістю нестандартних для світової практики на-

прямів діяльності, створюючи часом не тільки систему допо-

моги особам та структурам, що її потребують, але й паралель-

ну систему розробки і реалізації рішень, спрямованих на більш 

ефективне виконання функцій відповідними державними 

структурами, перш за все, у військовій сфері. Сьогодні в Укра-

їні  відбулися процеси інституціоналізації волонтерського ру-

ху та його включення в соціальні процеси і процеси державно-

го управління, зокрема на більш постійній системній легітим-

ній основі. За умов розбалансування системи державного 

управління, браку ресурсних можливостей та зовнішньої агре-

сії волонтерські організації стали виконувати функції держави 

з питань забезпечення усім необхідним і українських військо-

вих, і  постраждалих від збройного протистояння на Донбасі 

громадян країни. 

Мобілізація ресурсів громадянського суспільства в Укра-

їні через волонтерство відбулася у зв’язку із зовнішньою за-

грозою втрати територіальної цілісності держави. Такий чин-

ник не є типовим для активізації волонтерського руху в інших 

країнах світу, це наша українська специфіка. Уряди більш ніж 

80 країн, до яких входять і найбільш розвинені, визнали та 

сприяють розвитку у своїх країнах національного волонтерсь-

кого руху, розглядаючи його як дієвий інструмент розвитку не 
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тільки країни, але і глобального суспільства. Україна показала 

світу ефективність національного волонтерського руху, посів-

ши гідне місце в розвитку волонтерства на глобальному рівні. 

 

 

3.3. Пропозиції та рекомендації щодо створення дієвої 

системи залучення соціальних ресурсів інститутів грома-

дянського суспільства на потреби регіонального та місце-

вого розвитку 

 

В умовах децентралізації та демократизації державного  

управління в Україні важливою є реалізація механізмів, спря-

мованих на розвиток та залучення соціальних ресурсів громад-

ських об'єднань, тобто тих ресурсів, які формуються та пере-

розподіляються у процесі соціальної взаємодії. Особливо акту-

альним є накопичення та використання громадськими об'єд-

наннями соціальних ресурсів у сфері забезпечення регіональ-

ного розвитку. Результати аналізу практики участі громадсь-

ких об’єднань у діяльності із забезпечення регіонального роз-

витку, а також стану соціальних ресурсів, які є доступними 

для громадських об'єднань у цій сфері та можуть залучатись 

ними, демонструють значний потенціал активізації та розши-

рення участі громадських об’єднань у забезпеченні регіональ-

ного та місцевого розвитку. 

Оскільки переважна більшість інститутів громадянсько-

го суспільства виникають і діють на місцевому рівні, обов’яз-

ковою умовою створення дієвих механізмів взаємодії з орга-

нами влади, які дозволяли б залучати соціальні ресурси грома-

дянського суспільства, є децентралізація системи державного 

управління. Децентралізація влади потребує «створення сис-

теми органів влади, побудованої відповідно до принципу суб-

сидіарності» [5, c. 169], «максимальний обсяг владних повно-

важень має буди зосереджено саме на базовому рівні адмініст-

ративно-територіального устрою країни» [5, c. 169], «мають 

бути створені органи місцевого самоврядування нової якості, 

які сприйматимуться не як сукупність клерків з управління 
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комунальним господарством, а як повноцінні політичні орга-

ни, що відповідають за вирішення більшості питань суспільно-

го життя на місцевому рівні» [5, c. 168]. У цьому контексті 

особливої важливості набуває взаємодія інститутів громадян-

ського суспільства саме з органами місцевого самоврядування 

та їх посадовими особами. Це важливо з огляду на необхід-

ність залучення громадян до розробки та прийняття управлін-

ських рішень на місцевому рівні для: 

допомоги органам місцевого самоврядування діяти в но-

вих умовах і з новими повноваженнями за рахунок громадсь-

кої ініціативи, умінь та знань, інших ресурсів, що накопичені 

та можуть бути залучені громадськими об'єднаннями;  

контролю з боку громадськості за діями органів місцево-

го самоврядування. 

Отже, концептуальними засадами створення дієвої сис-

теми інституційних та організаційних механізмів залучення 

соціальних ресурсів інститутів громадянського суспільства до 

місцевого та регіонального соціального розвитку є, по-перше, 

принципи децентралізації, по-друге, принципи соціального 

діалогу та партнерства. 

З урахуванням існуючих проблем і можливостей участі 

громадських об'єднань у забезпеченні регіонального розвитку 

в Україні необхідна реалізація комплексу заходів за такими 

напрямами: 

І. Подальший розвиток законодавчих та інституцій-

них засад участі громадських об'єднань у забезпеченні регіо-

нального розвитку, що потребує: 

термінової розробки за участю інститутів громадянсько-

го суспільства і затвердження Кабінетом Міністрів України 

Типового положення про агенцію регіонального розвитку, що 

передбачено ч. 3 ст. 19 Закону України «Про засади державної 

регіональної політики» № 156-VIII від 05.02.2015 р.;  

закріплення в законодавстві про місцеве самоврядування 

вимоги щодо обов’язкової наявності в локальних нормативно-

правових актах органів місцевого самоврядування всіх рівнів 

та їх виконавчих органів (статуті громади, положеннях тощо): 
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чітких умов реалізації та процедур щодо ключових форм учас-

ті громадськості у прийнятті й реалізації управлінських рі-

шень; функцій щодо організації взаємодії з громадськістю у 

посадових осіб місцевого самоврядування, можливості ство-

рення за рішенням органів місцевого самоврядування окремих 

посад чи підрозділів для координації взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства; 

розробки рекомендацій для органів місцевої виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування різних рівнів щодо 

локальних нормативно-правових актів, які регламентують 

участь громадськості у вирішенні місцевих проблем, щодо по-

ложень регіональних та місцевих стратегій та програм стосов-

но залучення потенціалу громадської активності. 

ІІ. Формування і залучення соціальних ресурсів гро-

мадських об'єднань у сфері забезпечення регіонального роз-

витку в умовах децентралізації за основними видами ресур-

сів. Для реалізації даного напряму необхідно: 

1. Соціокультурні та інформаційні  ресурси: 

замовлення, сприяння організації та проведенню дослі-

джень стану і динаміки розвитку громадянського суспільства 

та проявів громадської активності, а також ставлення населен-

ня до громадських об'єднань та їх участі в забезпеченні регіо-

нального розвитку як в Україні в цілому, так і в окремих регі-

онах, сприяння оприлюдненню і поширенню результатів таких 

досліджень; 

проведення в рамках реформи щодо децентралізації вла-

ди інформаційної кампанії щодо роз'яснення зростання ролі й 

відповідальності громадян та їх об'єднань за місцевий і регіо-

нальний розвиток у результаті перерозподілу повноважень, 

ресурсів та відповідальності, розповсюдження вітчизняного та 

зарубіжного досвіду громадської участі в підвищенні ефектив-

ності політики регіонального і місцевого розвитку; 

активізація роботи урядового інформаційно-комуніка-

ційного ресурсу «Громадянське суспільство і влада» за раху-

нок залучення інститутів громадянського суспільства до за-

безпечення його функціонування і додавання інформаційних 



 

133 

розділів щодо: комунікації та обміну досвідом діяльності (за 

широким колом питань, у тому числі стосовно взаємодії 

об’єднань громадян із центральними та місцевими органами 

виконавчої влади); публікації оголошень та інформації про пе-

рспективні соціальні проекти, актуальні проблеми розвитку 

громадянського суспільства, громадські обговорення проектів 

нормативно-правових актів тощо; розповсюдження набутого 

досвіду участі інститутів громадянського суспільства до за-

безпечення регіонального розвитку; 

забезпечення методологічної, методичної та інформацій-

но-комунікативної підтримки взаємодії центральних та місце-

вих органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-

вання з інститутами громадянського суспільства спільно з ін-

шими основними суб’єктами регіонального розвитку (в тому 

числі дослідження та адаптація до українських умов світового 

досвід участі громадських об'єднань у забезпеченні регіональ-

ного розвитку), розробка рекомендацій щодо доопрацювання 

проектів нормативно-правових актів, у тому числі щодо залу-

чення потенціалу інститутів громадянського суспільства. 

Зацікавленим сторонам слід виробити спільну стратегію 

щодо ефективного просування в соцмережах громадського ко-

нтенту. 

2.  Соціально-організаційні ресурси: 

відновлення на нових засадах роботи Координаційної 

ради з питань розвитку громадянського суспільства; 

забезпечення створення за сприяння органів місцевого 

самоврядування ресурсних центрів і центрів соціальних ініціа-

тив населення (як комунальних організацій, громадських стру-

ктур або у формі партнерських проектів) з метою виявлення, 

ініціювання, всебічної підтримки діяльності структур грома-

дянського суспільства на місцевому рівні, залучення їх ресур-

сів до забезпечення регіонального розвитку. 

3.  Людські ресурси: 

розробка та проведення тематичних науково-практичних 

семінарів і тренінгів для представників громадських об'єднань 
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та органів влади щодо організації узгодженої взаємодії з ме-

тою забезпечення регіонального розвитку; 

залучення кадрового потенціалу науково-дослідницьких 

установ (вищі навчальні заклади, установи НАН України та 

ін.) та експертних організацій до проведення відповідних нау-

ково-дослідних робіт із вивчення, адаптації та розробки дієвих 

механізмів розвитку, накопичення та залучення соціальних 

ресурсів до діяльності громадських об'єднань у сфері забезпе-

чення регіонального розвитку. 

4. Матеріальні ресурси: 

розробка та закріплення законодавчої системи стимулів 

для місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого са-

моврядування з метою реалізації разом із громадськими об'єд-

наннями проектів щодо забезпечення регіонального розвитку 

на засадах спільного фінансування; 

забезпечення можливості включення до проектів, що 

можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку, проектів громадських об'єднань (са-

мостійних або спільних з іншими суб’єктами регіонального 

розвитку), націлених на вирішення проблем забезпечення регі-

онального розвитку. 

Основним напрямом реалізації нижченаведених практич-

них рекомендацій є їх включення до планів заходів на 2016-

2018 роки щодо реалізації Національної стратегії сприяння  

розвитку громадянського суспільства, що розробляється Кабі-

нетом Міністрів України та затверджується його відповідним 

розпорядженням. 

З метою створення дієвої системи розвитку та залучення 

соціальних ресурсів інститутів громадянського суспільства до 

регіонального та місцевого розвитку в умовах децентралізації  

доцільно: 

1. Доопрацювати Національну стратегію сприяння роз-

витку громадянського суспільства за такими напрямами: 

доповнення переліку стратегічних напрямів діяльності 

таким як розробка та реалізація комунікативної стратегії взає-
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модії інститутів громадянського суспільства з іншими суб’єк-

тами соціального розвитку; 

формування переліку завдань щодо розробки і реалізації 

комунікативної стратегії з подальшим включенням конкретних 

заходів за цим напрямом до щорічних Планів заходів із реалі-

зації Стратегії; 

надання у Стратегії більшої уваги розвитку волонтерства 

та благодійництва як проявів громадської активності, врахо-

вуючи роль, яку саме ці форми громадської самоорганізації 

відіграють останнім часом; 

визначення як окремого пріоритету діяльності щодо гар-

монійної інтеграції та залучення потенціалу внутрішньо пере-

міщених осіб до приймаючих громад із подальшим включен-

ням до Плану дій з реалізації Стратегії відповідної системи 

завдань та заходів. 

2. Сприяти якомога швидшому ухваленню оновленого 

Закону України «Про органи самоорганізації» населення з ме-

тою надання цим структурам ознак інститутів громадянського 

суспільства та залучення їх до процесів місцевого самовряду-

вання як реальних суб’єктів. 

3. Доопрацювати Положення про Координаційну раду 

сприяння розвитку громадянського суспільства в напрямі за-

кріплення завдань щодо забезпечення ефективної комунікації 

ключових суб’єктів соціального розвитку (як однієї з ключо-

вих умов забезпечення їх ефективної взаємодії). 

4. Удосконалити нормативно-правове забезпечення учас-

ті інститутів громадянського суспільства шляхом обов’яз-

кового включення питань їх розвитку та залучення до переліку 

пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування на всіх рівнях (у межах їх компете-

нції). 

5. Закріпити на законодавчому рівні необхідність прове-

дення фахівцями Координаційної ради сприяння розвитку 

громадянського суспільства експертизи державних програм та 

стратегій, нормативно-правових актів, великих інвестиційних 

проектів й угод щодо їх відповідності вимогам і потребам роз-
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витку громадянського суспільства в Україні. Відповідно до 

висновків експертизи має прийматися рішення щодо необхід-

ності доопрацювання вищезгаданих документів, причому це 

рішення повинно мати обов’язковий, а не рекомендаційний 

характер. 

6. Створити за участі та підтримки Координаційної ради 

сприяння розвитку громадянського суспільства, Кабінету Мі-

ністрів України та за участі громадських організацій націона-

льний інформаційно-комунікаційний інтернет-портал для під-

тримки і розвитку громадянського суспільства з метою спри-

яння розвитку та залученню соціальних ресурсів інститутів 

громадянського суспільства до процесів регіонального та міс-

цевого розвитку. Основними функціями такого порталу мають 

стати: 

забезпечення оперативного інформування громадськості 

та об’єднань громадян про існуючу нормативно-правову базу 

їх діяльності та зміни в ній, за необхідності – надання комен-

тарів та роз’яснень відповідними фахівцями; 

забезпечення адресної розсилки всім зацікавленим суб’-

єктам щодо змін у законодавстві, перспективних соціальних 

проектів, конкурсів, грантів, результатів моніторингу і соціо-

логічних досліджень, анонсів важливих заходів у цій сфері 

тощо; 

комунікація та обмін досвідом діяльності між суб’єктами 

(за широким колом питань діяльності інститутів громадянсь-

кого суспільства у сфері регіонального та місцевого розвитку); 

публікація оголошень щодо перспективних соціальних 

проектів, гострих проблем, громадських обговорень проектів 

нормативно-правових актів та ін., спрямованих на вирішення 

питань соціальної безпеки суспільства; 

забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками 

взаємодії щодо розвитку інститутів громадянського суспільст-

ва та їх участі у вирішенні проблем на регіональному та місце-

вому рівнях; 

створення умов доступу до нормативно-правової бази, 

коментарів фахівців щодо її застосування та ін. 
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Також доцільним є створення аналогічних багатофункці-

ональних регіональних інтернет-порталів як базових інформа-

ційно-комунікативних площадок на рівні регіону – з метою 

організації конкретної взаємодії всіх соціальних суб’єктів ре-

гіонального рівня (доступ до нормативно-правової бази, мож-

ливості її доопрацювання, надання коментарів та роз’яснень 

відповідними фахівцями, комунікація та обмін досвідом діяль-

ності, публікація оголошень щодо тендерів, конкурсів, соціа-

льних проектів, громадських обговорень тощо). 

7. Протягом 2017-2018 рр. створити національну мережу 

регіональних інформаційно-комунікативних і ресурсно-моні-

торингових центрів як інструменту забезпечення ефективного 

та скоординованого залучення соціальних ресурсів інститутів 

громадянського суспільства до регіонального та місцевого роз-

витку. Вони мають створюватись та фінансуватись за участі 

всіх зацікавлених суб’єктів і діяти як незалежні ресурсно-ко-

мунікативні центри організації та координації взаємодії 

суб’єктів соціального розвитку. 

Основними функціями таких ресурсно-комунікативних 

центрів мають стати: 

забезпечення методологічної, методичної та інформацій-

но-комунікативної підтримки взаємодії регіональних і місце-

вих органів влади з інститутами громадянського суспільства 

щодо питань участі в регіональному та місцевому розвитку; 

моніторинг стану та динаміки участі інститутів грома-

дянського суспільства в розвитку відповідних регіонів (за ос-

новними показниками – участь у прийнятті та реалізації рі-

шень, кількість організацій та їх членів, кількість проектів, об-

сяги фінансування, кадрова забезпеченість та ін.); 

реалізація пілотних проектів з метою пошуку дієвих ме-

ханізмів залучення соціальних ресурсів інститутів громадян-

ського суспільства до регіонального та місцевого розвитку з 

подальшим узагальненням набутого досвіду та поширенням 

вдалих прикладів; 

розробка та проведення тематичних науково-практичних 

семінарів і тренінгів для представників влади, бізнесу та гро-
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мадських організацій щодо забезпечення узгодженої взаємодії 

при вирішенні питань регіонального та місцевого розвитку; 

проведення спільної з усіма основними суб’єктами регі-

онального та місцевого розвитку експертизи регіональних та 

місцевих нормативно-правових актів, стратегій, програм, угод 

щодо їх впливу на стан і динаміку розвитку, залучення ресур-

сів громадянського суспільства, розробка відповідних рекоме-

ндацій щодо їх доопрацювання; 

дослідження та адаптація до місцевих умов найкращих 

зразків світового досвіду розвитку, залучення ресурсів грома-

дянського суспільства до вирішення регіональних і місцевих 

проблем; 

розповсюдження набутого власного позитивного досвіду 

успішного залучення інститутів громадянського суспільства 

до процесів регіонального та місцевого розвитку. 

8. Забезпечити кадрову підтримку діяльності щодо роз-

витку та залучення соціальних ресурсів інститутів громадян-

ського суспільства, у тому числі шляхом підвищення кваліфі-

кації та набуття відповідних навичок працівниками органів 

державної влади та місцевого самоврядування, а також пред-

ставниками інститутів громадянського суспільства. 

9. Розробити систему моніторингових показників і за-

провадити систему моніторингу щодо наявності, стану та ди-

наміки соціальних ресурсів інститутів громадянського суспі-

льства, а також ступеня їх залучення до процесів регіонально-

го та місцевого розвитку (в контексті реалізації Національної 

Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства). Ре-

алізацію даного моніторингу покласти на мережу ресурсно-

комунікативних центрів, створивши всі необхідні для цього 

умови (нормативно-правове забезпечення, організаційна, кад-

рова та фінансова підтримка).  

10. Сприяти активізації міжнародного співробітництва у 

сфері розробки та впровадження механізмів розвитку соціаль-

них ресурсів громадянського суспільства та їх залучення до 

процесів регіонального та місцевого розвитку. 
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11. Забезпечити широке залучення кадрового потенціалу 

науково-дослідницьких установ (вищі навчальні заклади, 

установи НАН України та ін.) та громадських організацій до 

проведення відповідних науково-прикладних робіт із вивчен-

ня, адаптації та розробки дієвих механізмів залучення соціаль-

них ресурсів інститутів громадянського суспільства до місце-

вого та регіонального розвитку, а також до реалізації пілотних 

проектів і розробки відповідних нормативно-правових актів, 

стратегій та програм різного рівня. 

12. За ініціативи та підтримки Координаційної ради 

сприяння розвитку громадянського суспільства розробити па-

кет науково-методичних матеріалів щодо підготовки регіона-

льних та місцевих стратегій (програм) залучення інститутів 

громадянського суспільства до регіонального та місцевого роз-

витку. Доцільність розробки такого пакета документів полягає 

в необхідності подолання декларативності документів, що роз-

робляються на регіональному та місцевому рівнях, шляхом 

закріплення в цих матеріалах необхідних елементів відповід-

них стратегій (програми) та оптимального рівня їх деталізації, 

що є необхідною умовою переходу від декларацій до практич-

ної діяльності. 
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РОЗДІЛ 4. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ТА 

РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК 

ВАЖІЛЬ МОБІЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ 

 

 

4.1. Інституціоналізація соціальної відповідальності 

держави та регіональних органів влади 

 

Соціальна відповідальність в умовах зовнішніх і внут-

рішніх викликів, які постали перед Україною останнім часом, 

набуває великої актуальності. Особливо актуальним є питання 

пошуку та впровадження концептуальної бази організації вза-

ємодії різних суб’єктів соціального розвитку, яка б сприяла 

уникненню внутрішніх конфліктів та консолідації ресурсів су-

спільства у подоланні системної кризи. Реформа децентраліза-

ції, яка повільно набирає обертів у різних куточках нашої кра-

їни, – тільки стартова платформа для глибоких змін в україн-

ському суспільстві. Основне, більш складне завдання – навчи-

тися взаємодіяти з владою на засадах соціальної відповідаль-

ності. 

Посилення горизонтальних комунікацій в Україні обу-

мовить комфортне життя і полегшить розв’язання виникаючих 

проблем. Жоден представник влади не зможе зробити україн-

ські реалії більш пристосованими до потреб населення без ак-

тивної громадянської позиції мешканців і соціальної відпові-

дальності бізнесу. 

Завдання реформи децентралізації – це можливість наді-

лити територіальні громади повноваженнями для вирішення 

власних проблем. Нова адміністративна система, що форму-

ється, – це перший крок до нових суспільних відносин євро-

пейської якості. Разом з тим при реалізації реформи децентра-

лізації у територіальних громад виникає низка питань, а саме: 

чи дозволяє формат адміністративної реформи, що пе-

редбачає організаційні зміни в управлінні, змінювати зміст 
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прав і свобод громадянина, які є предметом сутнісних, а не 

функціональних відносин у суспільстві; 

чи зберігаються при новому розподілі повноважень зага-

льнодержавні права і гарантії людині, як це вимагає ООН і на-

ціональні зобов'язання України; 

наскільки коректно буде здійснено перерозподіл бюд-

жетних ресурсів на соціальні цілі, оскільки існує розрив між 

зобов'язаннями на місцях та їх фінансуванням; 

чи будуть до введення нової системи повноважень імп-

лементовані всі необхідні законодавчі та нормативно-правові 

акти, що регламентують відносини держави і громадян; 

чи будуть готові структурно і професійно до здійснення 

нових повноважень органи місцевого самоврядування; 

що виграє від перерозподілу функцій територіальна гро-

мада, чи успішніше вирішуватимуться проблеми бідності, де-

мографічної кризи, охорони здоров'я населення, нагромаджен-

ня людського потенціалу; 

чи будуть витрати перекриті економією від передачі пов-

новажень державних органів органам місцевого самовряду-

вання. 

Уникнення гострих протиріч та конфліктів і об’єднання 

зусиль у подоланні проблем, які постали перед сучасним укра-

їнським суспільством, можливі за наявності Концепції соціаль-

ної відповідальності, за допомогою якої стають реальними  

розробка та впровадження певних правил взаємодії соціальних 

суб’єктів. 

Визначальне функціональне призначення системи соціа-

льної відповідальності – продукувати вчинки і поведінку згід-

но із соціально значущими цінностями, принципами, нормами, 

що відповідають інтересам, ідеалам, завданням розвитку сус-

пільства і потребам саморозвитку особистості. Ідея соціальної 

відповідальності виникла в бізнес-спільноті, але сфера засто-

сування концепції соціальної відповідальності постійно роз-

ширюється, і зараз через її призму досліджується діяльність 

зростаючого кола суб'єктів соціального розвитку – органів 

державної та місцевої влади, громадських організацій, аж до 
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індивідуального рівня – повсякденних соціальних практик 

окремих людей. 

Децентралізація управління концепції соціальної відпо-

відальності передбачає розширення повноважень і відповіда-

льності органів місцевого самоврядування. Основне завдання 

держави полягає в тому, щоб надати місцевим громадам мож-

ливість самостійно вирішувати свої проблеми і контролювати 

якість надаваних публічних послуг. Даний підхід співвідно-

ситься з основними цінностями місцевого самоврядування – 

децентралізованим управлінням, демократією та ефективніс-

тю. Держава передає функції з надання публічних послуг не-

державним організаціям, залишаючи за собою функції контро-

лю і розробки  загальної стратегії. Така децентралізація дозво-

ляє забезпечити більшу гнучкість й ефективність управління, а 

також стимулює конкуренцію між постачальниками послуг, 

підвищення громадянської та соціальної відповідальності. 

Тенденція до розширення сфери застосування концепції 

соціальної відповідальності пояснюється, по-перше, її доведе-

ною ефективністю у сфері бізнесу, по-друге, зростаючим ро-

зумінням того, що для забезпечення сталого і збалансованого 

розвитку суспільства поведінка і взаємодія всіх його суб'єктів 

– від індивіда до держави (а не тільки бізнесу) ‒ має бути соці-

ально відповідальною.  

Одним із ключових моментів сучасних концепцій управ-

ління є децентралізація, яка передбачає передачу повноважень 

і відповідальності від центральної державної влади на нижні 

рівні управління й недержавному сектору [1, с. 81]. При цьому 

процес прийняття соціально значущих рішень і контроль за їх 

виконанням стають ближче і доступніше більшій частині гро-

мадян. Останніми роками децентралізація стала глобальним 

явищем. 

Виходячи з міжнародного досвіду провадження процесів 

децентралізації, важливо визначити коло ключових соціальних 

суб’єктів, перелік основних чинників, що впливають на їх по-

ведінку в контексті принципів соціальної відповідальності. 

Так, у літературі розрізняються кілька типів децентралізації: 
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адміністративна ‒ місцева влада підзвітна центральній 

владі; 

політична ‒ місцева влада теоретично незалежна від 

держави, наділена повноваженнями і відповідальністю; 

бюджетна ‒ пов'язана з передачею ресурсів, необхідних 

для здійснення переданої влади і відповідальності; 

ринкова ‒ забезпечує передачу функцій державних ін-

ститутів приватному сектору, включаючи планування та адмі-

ністрування [1, с. 82]. 

У кожної країни є свої особливості, причини, обґрунту-

вання, форми й ефекти децентралізації. Унікальними для кож-

ної країни є природа, генезис і еволюція відносин між центра-

льною і місцевою владою, які позначилися в них як базові сус-

пільні цінності, наприклад, громадянського суспільства у Ве-

ликобританії, державності в Німеччині, громадянськості у 

Франції. 

Британські реформи місцевого самоврядування відріз-

няються від німецьких поступовістю і більшою орієнтацією на 

громадянську участь, ніж на впровадження ринкових принци-

пів у процесі надання публічних послуг. Проте і в Німеччині, і 

в Британії держава звільняється від зайвої соціальної відпові-

дальності, передаючи більшість соціальних функцій на рівень 

місцевих громад. 

Фахівці виділяють англосаксонський (Великобританія, 

США, колишні англійські колонії); німецький (Німеччина, Ав-

стрія, Швейцарія); південно-європейський (Франція, Італія, 

Португалія, Іспанія); скандинавський (Швеція, Данія, Фінлян-

дія, Норвегія, іноді Нідерланди) типи державного і муніципа-

льного управління. 

Аналіз реформування державного управління в різний 

час і за різних обставин дозволив виділити 3 основні моделі 

децентралізації, які концептуально з'явилися і реалізовані в 

окремих країнах: «деволюція» в Англії, «деконцентрація» у 

Франції та «делегування» в Німеччині. Поняття «деволюція» 

використовується для позначення передачі права приймати 
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рішення в деяких сферах публічної політики субнаціональним 

рівням. 

Адміністративна децентралізація передбачає підзвітність 

місцевої влади перед вищими рівнями. Саме в такому варіанті 

вона визначається в Програмах ООН (UNDP). Адміністратив-

на децентралізація частіше асоціюється з деконцентрацією або 

делегуванням. Деконцентрація передбачає систему адміністра-

тивної відповідальності за управління підвідомчими територі-

ями, яку розроблено і здійснено за дорученням центральної 

влади. 

При делегуванні державна влада і повноваження деле-

гуються децентралізованій владі (тобто виборній, а не призна-

ченій «згори») і здійснюються від імені та в інтересах держа-

ви, тобто децентралізована влада в даному випадку стає під-

звітною державі. 

Децентралізація – це існування в місцевому масштабі 

виборної влади, відмінної від адміністративної влади держави, 

здійснення в рамках закону її повноважень та обов'язків, для 

чого вона має статус самоврядування під контролем держави. І 

в цьому сенсі децентралізація невіддільна від ідеї місцевого 

самоврядування та демократичних принципів. Але обсяг нада-

них повноважень є недостатнім, щоб визначати рівень децент-

ралізації в окремій країні, для цього необхідно враховувати і 

режим, у якому ці повноваження здійснюються та контролю-

ються державою. 

У сучасних умовах актуальними є питання інституціона-

лізації соціальної відповідальності всіх основних суб’єктів со-

ціально-економічного розвитку, розробки та впровадження 

відповідних механізмів, формування та реалізації нових підхо-

дів, які мали б забезпечити процеси децентралізації.  

Інституціоналізація є процесом формалізації соціальних 

відносин, переходу від неформальних відносин (об'єднань, 

угод, переговорів) і неорганізованої діяльності до створення 

організаційних структур з ієрархією влади, регламентацією 

відповідної діяльності, тих чи інших відносин, їх юридичної 

легалізації. Відповідно до даного трактування виділяють орга-
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нізаційний і нормативний напрями інституціоналізації соціа-

льної відповідальності підприємств, а також напрям форму-

вання національних моделей соціальної відповідальності. 

Соціальна відповідальність має організаційне закріплен-

ня шляхом створення установ і організацій, які поширюють 

принципи соціальної відповідальності. Процес інституціона-

льного оформлення соціальної відповідальності включає нор-

мативне закріплення на основі розробки та впровадження за-

конодавчих ініціатив, стандартів соціальної відповідальності, 

що передбачає підготовку соціальної звітності. 

Процес інституціоналізації на рівні окремих держав від-

бувається шляхом формування національних моделей соціаль-

ної відповідальності. Основною характеристикою всіх націо-

нальних моделей є вибір установ, що відіграють пріоритетну 

роль при формуванні комплексу заходів за участі бізнесу в 

житті суспільства. Соціальні вимоги до підприємств можуть 

надходити від офіційних або неофіційних громадських інсти-

тутів або самостійно визначатися представниками бізнес-

спільноти. У першому випадку відбувається регламентація 

участі бізнесу в суспільному житті за допомогою комерційно-

го, екологічного, трудового, податкового законодавства; у 

другому ‒ ступінь соціальної активності визначається підпри-

ємством самостійно. 

Аналіз аспектів здійснення соціальної відповідальності 

передбачає три рівні: перший – це економічна модель держави, 

другий – упровадження соціальної відповідальності в діяль-

ність підприємств, третій – модель корпоративного управлін-

ня. 

На першому рівні виділимо три економічні моделі дер-

жави: ліберально-ринкову, соціально-ринкову і командно-ад-

міністративну. Кожна з них характеризується власним розу-

мінням доцільності соціальної відповідальності та формує від-

повідний підхід до впровадження її принципів. На другому 

рівні розглядаються концептуальні підходи, що пояснюють 

сутність і доцільність соціальної активності підприємств. 
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Ліберально-ринкова модель є традиційною та одержала 

назву «концепції корпоративного егоїзму», згідно з якою ос-

новна мета бізнесу полягає в оптимальному використанні ная-

вних ресурсів для досягнення максимального прибутку, при 

цьому компанія має діяти в рамках чинного законодавства. 

Прихильники даної концепції виступають проти соціальної 

відповідальності в широкому розумінні, вважаючи, що подібна 

практика призводить до ослаблення основної функції бізнесу – 

одержання прибутку. 

Другий підхід базується на «Концепції корпоративного 

альтруїзму», яка вперше була сформована в США Комітетом з 

економічного розвитку. У його рекомендаціях зазначалося, що 

корпорації мають робити внесок у поліпшення якості життя 

суспільства. Відповідно до цієї позиції корпорація зобов'язана 

враховувати негативні аспекти своєї діяльності, вплив на еко-

логію і місцеве населення, а також має брати участь у вирі-

шенні проблем на загальнонаціональному рівні. 

За сутністю ці два підходи є абсолютно протилежними. 

Їх логічним продовженням стала «концепція розумного егоїз-

му», яка являє собою компромісний варіант поєднання двох 

попередніх підходів. Відповідно до неї підприємство має ви-

бирати такі напрями соціальної діяльності, які дозволять ви-

рішувати соціальні проблеми, а також у майбутньому поліп-

шити його економічні результати. Компанія, займаючи соціа-

льно відповідальну позицію, у подальшому одержує вигоду 

внаслідок зниження майбутніх ризиків. При цьому в довго-

строковій перспективі витрати на соціальні ініціативи доціль-

но розглядати як соціальні інвестиції. 

Більш звичайним є четвертий підхід ‒ «концепція під-

приємства – соціального гаранта», що відповідає командно-

адміністративній моделі економіки. Відповідно до цієї точки 

зору компанія має ряд громадських обов'язків і володіє об'єк-

тами соціальної інфраструктури. Ця концепція дістала свого 

розвитку в умовах, коли не існувало розвинутої системи соціа-

льних установ, і заходи щодо її формування були передані під-

приємствам.  
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На третьому рівні розглядається модель корпоративного 

управління компаніями, що характеризується обраними підхо-

дами до впровадження принципів соціальної відповідальності. 

«Концепція корпоративного егоїзму» стала основою для моде-

лі «компанії власників», згідно з якою персонал розглядається 

як продавець своєї робочої сили та одержує тільки заробітну 

плату. Усі соціальні потреби працівники мають задовольняти 

за рахунок заробітної плати, тому компанії не слід проводити 

соціальні заходи. Це функція держави, а підприємство бере 

участь у вирішенні соціальних проблем, утворюючи робочі 

місця, сплачуючи заробітну плату, задовольняючи потреби 

суспільства в якісних товарах і послугах, сплачуючи податки. 

«Концепція розумного егоїзму» дістала подальшого роз-

витку у вигляді моделі «компанії учасників», у рамках якої 

компанія сприймається як соціальна спільність, що в результа-

ті своєї діяльності змушена взаємодіяти з колом інших сторін 

(такими як власники, акціонери, інвестори, менеджери, найма-

ні працівники, органи влади, місцева громада, постачальники, 

споживачі), а соціальна відповідальність є підсумковим ре-

зультатом їх взаємодії. 

Вирішення питання інституціоналізації соціальної відпо-

відальності потребує відповідної комплексної стратегії, яка 

має бути спрямована на всіх ключових суб'єктів соціального 

розвитку та залучати їх до своєї реалізації. Дана стратегія має 

враховувати всі основні чинники, що впливають на поведінку 

цих суб’єктів, і передбачати роботу з кожним із них [2]. Крім 

того, принципово важливою вимогою до такої стратегії є її 

здатність ефективно працювати на регіональному рівні та вра-

ховувати специфіку регіонів. 

Процес інституціоналізації соціальної відповідальності з 

точки зору планування та реалізації діяльності в суспільстві 

доцільно структурувати за двома основними аспектами: 

1) ключові суб’єкти соціального розвитку суспільства, 

діяльність яких визначає стан соціальної відповідальності у 

суспільстві; 
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2) основні чинники, що впливають на поведінку суб’єк-

тів розвитку в контексті її відповідності принципам соціальної 

відповідальності. 

У контексті загальноприйнятого на цей момент трисек-

торального розподілу суспільства (публічний, комерційний та 

некомерційний) до основних суб'єктів розвитку суспільства 

доцільно віднести органи державної та місцевої влади, бізнес-

структури, структури громадянського суспільства. Як окремий 

(але вкрай важливий) рівень соціальної суб’єктності доцільно 

включити рівень індивіда з притаманними йому повсякденни-

ми соціальними практиками.  

На індивідуальному рівні соціальна відповідальність ви-

являється у: активній життєвій позиції; максимальному роз-

критті свого творчого потенціалу; раціональному споживанні, 

яке мінімізує згубний вплив людської життєдіяльності на до-

вкілля; турботливому ставленні до своєї родини, до свого і 

чужого здоров’я; дотриманні норм соціальної етики, принци-

пів гуманізму; свідомій передачі частини своїх доходів (у ви-

гляді податків та благодійних внесків) на суспільні витрати та 

ін. Така базова структура соціальних суб’єктів дозволить при 

розробці та реалізації стратегії більш ефективно використову-

вати вже наявні науково-методичні розробки та залучати дос-

від практичної діяльності, що здійснюється в рамках концеп-

цій державно-приватного партнерства, соціального партнерст-

ва, розвитку інститутів громадянського суспільства тощо. 

Аналіз досліджень щодо чинників, які впливають на ін-

ституціоналізацію соціально відповідальної поведінки вище-

наведених суб’єктів соціального розвитку, дає підстави ви-

окремити такі основні їх групи: 

1) організаційно-управлінське забезпечення; 

2) нормативно-правове забезпечення; 

3) науково-методичне забезпечення; 

4) система виховання та освіти; 

5) ціннісно-мотиваційні засади діяльності та взаємодії, 

що існують у суспільстві; 
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6) ресурсне, у тому числі фінансове, матеріально-техніч-

не та кадрове, забезпечення; 

7) інформаційно-комунікативне забезпечення, у тому чи-

слі соціальний маркетинг; 

8) традиції соціально відповідальної поведінки, наявні в 

суспільстві; 

9) стан окремих базових соціальних характеристик сус-

пільства (довіра, правова культура та ін.); 

10) існуючі санкції за порушення принципів, норм і пра-

вил соціально відповідальної поведінки та механізми їх реалі-

зації. 

Систематизація виокремлених груп уможливлює встано-

влення соціальної відповідальності кожного з ключових суб’-

єктів розвитку, який включатиме стан і динаміку впливу цих 

чинників на поведінку певного соціального суб’єкта. У свою 

чергу, цей аналіз стає вихідним пунктом розробки напрямів та 

змісту стратегії інституціоналізації соціально відповідальної 

поведінки даного суб’єкта. Окремо слід відзначити принципо-

ву важливість соціальної відповідальності в системі соціально-

трудових відносин. 

Розробка стратегії інституціоналізації соціальної відпо-

відальності передбачає реалізацію трьох основних етапів ро-

боти: аналітичний та проблемно-постановочний; визначення 

основних напрямів комплексної стратегії, постановка завдань; 

планування та організація практичної діяльності. Зміст цих 

етапів наведено на рис. 4.1. 

Аналітичний та проблемно-постановочний етап перед-

бачає оцінку поточного значення певного параметра, його ди-

наміки та впливу (позитивного або негативного) на соціально 

відповідальну поведінку відповідного суб'єкта. Результатом 

реалізації цього етапу є, зокрема, загальна картина стану осно-

вних чинників у розрізі кожного з ключових соціальних су-

б'єктів та впливу цих чинників на них. На основі отриманих 

результатів аналізу формулюються проблеми, пов'язані із ста-

ном того чи іншого чинника та його впливом на соціально від-

повідальну діяльність відповідного суб'єкта. Підсумком етапу 
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є структурований перелік проблем, які необхідно вирішувати у 

процесі розробки та реалізації стратегії (інакше кажучи – 

«проблемне поле» розробки стратегії).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис .4.1. Зміст основних етапів розробки комплексної стратегії 

інституціоналізації соціальної відповідальності в суспільстві 

 

Етап визначення основних напрямів комплексної стра-

тегії та постановки завдань. На цьому етапі, виходячи з ви-
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явлених проблем, по кожному чиннику та суб'єкту формулю-

ються відповідні напрями та завдання, які мають бути роз-

в’язані в рамках стратегії, визначаються форми і методи прак-

тичної діяльності, вирішуються питання взаємодії суб’єктів 

тощо. 

Етап планування та реалізації практичної діяльності. 

На цьому етапі на основі сформульованих основних напрямів 

стратегії інституціоналізації розробляються конкретні дії, за-

ходи щодо їх реалізації, вирішуються питання щодо суб’єктів, 

які мають їх реалізовувати, а також питання узгодженої взає-

модії цих суб’єктів та ресурсного забезпечення їх діяльності 

(фінансового, кадрового, інформаційно-комунікативного та 

ін.). 

У даний час бракує якісної достовірної інформації про 

стан та динаміку багатьох чинників – як у цілому, так і віднос-

но їх впливу на окремих суб’єктів. Тим не менш загальну оці-

нку ситуації можна виконати на основі вже наявних джерел 

інформації. 

Для аналізу ситуації та формулювання проблем викорис-

тано результати експертного опитування щодо діагностики 

стану і перспектив розвитку соціальної відповідальності в 

Україні, дані соціологічного моніторингу українського суспі-

льства, дані аналітичних звітів щодо стану корпоративної со-

ціальної відповідальності та благодійництва в Україні, стану і 

тенденцій розвитку громадянського суспільства, а також 

окремі публікації щодо методологічних засад пізнання та ста-

новлення соціальної економіки, проблем формування соціаль-

ної відповідальності особистості та розв’язання протиріч гло-

бального світу для посткризового соціоекономічного розвитку 

в аспекті переходу до ціннісної раціональності та соціальної 

відповідальності  [3-13]. 

Сформоване таким чином проблемне поле стратегії роз-

витку соціальної відповідальності, у свою чергу, стає основою 

для вирішення великого кола питань, пов’язаних із її розроб-

кою та реалізацією. Основними серед них є такі: 

1. Формування напрямів та завдань реалізації стратегії. 
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2. Забезпечення комплексності стратегії, що розробля-

ється (проблемне поле стратегії включає всіх основних 

суб’єктів та всі основні чинники, що впливають на соціальну 

відповідальність у суспільстві, ‒ це дозволяє забезпечити пов-

ноту стратегічного аналізу та планування, уникнути загрози, 

що якісь значущі суб’єкти або чинники будуть упущені). 

Кожна група чинників, що впливають на соціально від-

повідальну поведінку ключових соціальних суб’єктів, утворює 

певну сферу реалізації стратегії, діяльність у якій має реалізо-

вуватися у взаємодії всіх суб’єктів. На основі запропонованого 

підходу можна виокремити такий структурований за групами 

чинників перелік основних напрямів і завдань стратегії інсти-

туціоналізації соціальної відповідальності в Україні та її регіо-

нах.  

У сфері організаційно-управлінського забезпечення: 

розробка та впровадження загальнодержавних та регіо-

нальних механізмів активізації організаційного, кадрового, 

фінансового потенціалу ключових суб’єктів розвитку щодо 

становлення соціальної відповідальності в українському суспі-

льстві, а також стимулювання взаємодії цих суб’єктів між со-

бою з даних питань. При цьому регіональні механізми повинні 

враховувати економічну, соціокультурну та іншу специфіку 

конкретних регіонів, особливо тих, які  постраждали внаслідок 

збройного конфлікту на сході країни; 

формування механізмів стимулювання всіх суб’єктів со-

ціального розвитку до розробки та реалізації програм і страте-

гій, соціальних інвестицій, спрямованих на розвиток соціаль-

ної відповідальності; 

створення інфраструктури, що підтримує взаємодію 

суб’єктів та сприяє розповсюдженню набутого позитивного 

досвіду (регіональні ресурсно-методичні центри відповідної 

спрямованості, центри розвитку територіальних громад та ін.). 

Розробка та впровадження механізмів ресурсного (організа-

ційного, кадрового, фінансового та ін.) забезпечення діяльнос-

ті цієї інфраструктури; 
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розробка та реалізація пілотних проектів щодо пошуку 

оптимальних форм і методів діяльності та взаємодії суб’єктів, 

у тому числі шляхом адаптації провідного зарубіжного досві-

ду. Окрему увагу необхідно приділити регіонам, що постраж-

дали внаслідок військової агресії, бо там питання соціальної 

відповідальності сприймаються найбільш гостро. 

У сфері нормативно-правового забезпечення: 

розробка та затвердження державної стратегії (програми) 

інституціоналізації (становлення) соціальної відповідальності 

українського суспільства та відповідних регіональних страте-

гій, які б ураховували специфіку відповідних регіонів; 

удосконалення нормативно-правового забезпечення со-

ціальної відповідальності суб’єктів соціального розвитку на 

державному, регіональному та місцевому рівнях (у першу чер-

гу на основі більш чіткого та всеосяжного концептуального 

визначення принципів соціальної відповідальності та за раху-

нок розширення сфер діяльності суб’єктів, на які розповсюд-

жується дія цих принципів); 

розробка та затвердження для різних суб’єктів (з ураху-

ванням їх специфіки) типових внутрішніх нормативних доку-

ментів, що фіксують принципи, правила, норми, завдання з 

розвитку соціальної відповідальності; 

удосконалення нормативно-правових основ створення 

дієвих та прозорих механізмів взаємодії суб’єктів соціального 

розвитку в контексті соціальної відповідальності. Реалізація 

пілотних проектів щодо апробації таких механізмів (у тому 

числі щодо адаптації передового закордонного досвіду в цій 

сфері). 

У сфері науково-методичного забезпечення: 

реалізація державного замовлення на проведення масш-

табних наукових досліджень процесів інституціоналізації со-

ціальної відповідальності в Україні з обов’язковим досліджен-

ням відповідної регіональної специфіки; 

удосконалення концептуальної та науково-методичної 

бази організації діяльності ключових суб’єктів соціального 

розвитку, спрямованої на інституціоналізацію соціальної від-
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повідальності в суспільстві, зокрема, за такими напрямами: 

здійснення соціологічних досліджень; здійснення досліджень і 

реалізація пілотних проектів, спрямованих на адаптацію про-

відного світового досвіду у сфері становлення соціальної від-

повідальності різних суб’єктів; 

реалізація пілотних проектів, спрямованих на адаптацію 

до умов України прикладних методик вирішення соціальних 

проблем та організації взаємодії суб’єктів соціального розвит-

ку на основі принципів соціальної відповідальності. 

У сфері виховання та освіти: 

реалізація соціального замовлення на формування соціа-

льної відповідальності майбутніх спеціалістів, розробка та 

впровадження відповідних спеціалізованих курсів в учбових 

програмах ВНЗ, які їх готують; 

розробка та поетапне впровадження наскрізної системи 

заходів, спрямованих на виховання соціальної відповідальнос-

ті особистості на всіх етапах її становлення – від ДНЗ, через 

школу і до ВНЗ включно. Залучення до процесів розробки та 

впровадження цих заходів представників науки, культури, 

освіти, соціально-відповідального бізнесу, громадських та ре-

лігійних організацій; 

включення питань щодо становлення соціальної відпові-

дальності різних суб’єктів соціального розвитку до програм 

підготовки та підвищення кваліфікації їх співробітників. 

У сфері становлення ціннісно-мотиваційних засад діяль-

ності та взаємодії суб’єктів соціального розвитку: 
проведення широких досліджень реальних цінностей і 

мотивів поведінки різних суб’єктів соціального розвитку та 
ступеня їх відповідності принципам соціальної відповідально-
сті (з урахуванням специфіки цих суб’єктів). Результати цих 
досліджень потрібні для реальної оцінки та перспектив ство-
рення ціннісно-мотиваційного підґрунтя соціальної відповіда-
льності органів влади та їх співробітників, а також механізмів 
формування такого підґрунтя; 

розробка та впровадження механізмів активізації цінніс-
но-мотиваційного потенціалу становлення соціальної відпові-
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дальності різних суб’єктів соціального розвитку. Реалізація 
відповідних пілотних проектів з метою апробації таких меха-
нізмів із подальшим поширенням набутого позитивного досві-
ду. 

У сфері ресурсного (фінансового, кадрового, матеріаль-
но-технічного та ін.) забезпечення: 

розробка та впровадження механізмів участі різних 
суб’єктів у ресурсному забезпеченні діяльності, спрямованої 
на формування соціальної відповідальності в суспільстві, зо-
крема механізмів фінансового забезпечення цієї діяльності; 

розробка та впровадження механізмів кадрового забез-
печення діяльності суб’єктів соціального розвитку щодо ста-
новлення соціальної відповідальності; 

створення механізмів залучення потенціалу індивідуаль-
ної добровольчої діяльності громадян, розвиток волонтерства. 

У сфері інформаційно-комунікаційного забезпечення: 
розробка та реалізація за участі всіх суб’єктів інформа-

ційно-просвітницьких програм національного та регіонального 
масштабу, спрямованих на розвиток соціальної відповідально-
сті в суспільстві (зокрема, з метою підвищення поінформова-
ності громадян про принципи соціальної відповідальності, ро-
зуміння ними цих принципів і готовності їх дотримуватися); 

організація інформаційного супроводу соціальних про-
ектів, що реалізуються, з метою забезпечення їх підтримки су-
спільством та залучення додаткових ресурсів до їх реалізації; 

створення механізмів «зворотного зв’язку» між суб’єк-
тами соціального розвитку в контексті соціальної відповідаль-
ності (зокрема щодо розробки та реалізації стратегії інституці-
оналізації соціальної відповідальності в українському суспіль-
стві); 

створення за участі всіх суб’єктів необхідної інформа-
ційно-комунікативної інфраструктури (зокрема, загальнодо-
ступних баз даних та комунікативних «площадок» із соціаль-
ної відповідальності та соціально корисної діяльності суб’єктів 
соціального розвитку). 

У сфері відродження традицій соціально відповідальної 
поведінки: 
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дослідження національних традицій соціально відпові-
дальної поведінки різних суб’єктів соціального розвитку (як 
тих традицій, що існують в історичному досвіді, так і сучас-
них) та можливостей їх реалізації в сучасних умовах; 

розробка та впровадження механізмів залучення потен-
ціалу таких традицій (з урахуванням специфіки різних 
суб’єктів). 

У сфері становлення базових соціальних характеристик 
суспільства (довіра, правова культура та ін.): 

розробка та реалізація системи заходів, спрямованих на 
підвищення рівня взаємодовіри між суб'єктами соціального 
розвитку (бізнес, інститути громадянського суспільства, насе-
лення), з метою забезпечення ефективної комунікації та взає-
модії, а також задля створення умов залучення ресурсів цих 
суб’єктів до розробки та реалізації стратегії інституціоналіза-
ції соціальної відповідальності; 

розробка та реалізація системи заходів, спрямованих на 
підвищення правової культури в суспільстві. 

У сфері впровадження дієвих санкцій за порушення 
принципів, норм і правил соціально відповідальної поведінки та 
механізмів їх реалізації: 

завершення роботи над концептуальним визначенням та 
нормативно-правовим закріпленням принципів, норм і правил 
соціально відповідальної поведінки суб’єктів соціального роз-
витку (з урахуванням специфіки кожного з них) як необхідною 
умовою розробки санкцій за їх порушення, зокрема: 

проведення досліджень щодо впровадження адекватних, 
дієвих та прийнятних санкцій за порушення принципів, норм і 
правил соціально відповідальної поведінки різними соціаль-
ними суб’єктами (у формі пілотних проектів та соціальних ек-
спериментів); 

розробка, нормативне закріплення та впровадження сан-
кцій за порушення принципів, норм і правил соціально відпо-
відальної поведінки основними суб’єктами та механізмів їх 
реалізації. 

Запропонований підхід до визначення напрямів стратегії 
інституціоналізації соціальної відповідальності, за умови його 
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повної та послідовної реалізації, а також зазначені напрями 
даної стратегії дозволять забезпечити комплексність діяльнос-
ті щодо інституціоналізації такого складного і багатоаспектно-
го явища, яким є соціальна відповідальність суспільства, та 
досягти сталого системного результату в цьому напрямі. 

 

 

4.2. Модернізація суспільних відносин на засадах со-

ціальної відповідальності  
 
Соціальна відповідальність стає все більш популярним 

напрямом серед науковців та фахівців, які досліджують соціо-
економічні аспекти розвитку держави, модернізацію суспіль-
них відносин, економічні та соціальні підвалини українського 
соціуму. Неоднорідність соціальної структури сучасного сус-
пільства одночасно є і безперечною перевагою, і серйозним 
недоліком. Відмінності в підходах до вирішення тих або інших 
проблем, розвитку соціуму, які можна спостерігати у пред-
ставників соціальних груп й інститутів, дозволяють вибрати 
оптимальний шлях досягнення вищих цілей розвитку. Кожен 
інститут суспільства повинен розвиватися з урахуванням по-
треб інших інститутів, що визначаються та застосовуються як 
важелі й інструменти впливу на розвиток людини, суспільства 
та країни. Соціально відповідальна ринкова економіка – це та-
ка модель економіки, яка передбачає взаємодію суб'єктів гос-
подарської діяльності на принципах взаємної соціальної відпо-
відальності. У зв’язку з цим ідея формування «соціально від-
повідальної економіки» привертає увагу суспільства та набу-
ває особливої значущості, все частіше стає предметом обгово-
рення та дискусій не тільки в наукових колах, але і серед полі-
тиків [14].  

Прагнення до реалізації соціально відповідальних відно-
син у системі соціально-економічного і суспільного розвитку 
України сприяло формуванню значної кількості наукових 
шкіл. А це дало можливість визначити та застосувати засади 
соціоекономічного підходу, що обумовлює ефективність фун-
кціонування такої моделі. В Україні розробку теоретико-
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методологічних засад соціальної відповідальності започатку-
вав А. Колот [15], а найбільш фундаментальні розробки щодо 
соціальної відповідальності належать київській, донецькій, ха-
рківській, дніпропетровській науковим школам. У наукових 
працях представників цих шкіл розкриваються потреби забез-
печення і розвитку внутрішнього ресурсного потенціалу сус-
пільних і соціально-економічних відносин, що будуються на 
ціннісних і духовно-культурних регуляторах суспільного жит-
тя, необхідність утвердження системи соціально відповідаль-
них відносин як підстави і гарантії виживання України як дер-
жави, її спроможності надати відповіді на глобальні та внут-
рішні виклики часу.  

Благополуччя сучасного суспільства залежить від бага-
тьох чинників, до яких, передусім, треба віднести сталий роз-
виток економіки [16]. Розробка та впровадження моделі соціа-
льно відповідальної економіки, соціально відповідального су-
спільства і соціально відповідальної людини для України є 
життєвою необхідністю. Тоді як стан економіки практично 
будь-якої країни світу безпосередньо пов'язаний з тими проце-
сами, які мають місце в рамках такого соціального інституту, 
як підприємництво, що є одним із провідних суб'єктів модер-
нізації національного господарства, створення і розподілу еко-
номічного продукту, здійснення численних перспективних 
проектів. Така модель дозволяє забезпечити стабільність сис-
теми в умовах глибоких криз із найменшими для неї втратами, 
вона є підґрунтям високої конкурентоспроможності і держави, 
і економіки, і суб’єктів господарювання, і людини. 

Дискусії серед науковців щодо соціальної відповідально-

сті полягають в оцінці соціальної реальності у вигляді подій, 

що складаються з окремих актів вибору, обставин прийняття 

рішення з огляду на цінності, їх сутність, зміну орієнтацій, си-

стематизацію за місцем прояву, «матеріалістичними» та «пост-

матеріалістичними» ознаками. Пряме відношення до ціннос-

тей обов’язку та прийнятності має соціальна відповідальність, 

яка стоїть у колі традиційних цінностей (безпека, порядок, 

обов’язок, дисципліна, слухняність тощо) [17]. Соціальна від-

повідальність має ознаки міждисциплінарності, бо є категорі-
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єю і філософії, і права, і економіки, і психології [18-25]. Саме 

така внутрішня єдність обумовлює дослідження проблем соці-

альної відповідальності в контексті моралі, цінності культури, 

виховання, довіри, правової свідомості, традицій та релігійних 

цінностей. За цим вона є спорідненою з соціоекономікою. 

Перетворення соціальної відповідальності для українсь-

кого суспільства на цінність є надзвичайно важливим. Ця тра-

нсформація обумовила б і геополітичні, і національні здобут-

ки, і переваги, які б стали джерелом для виходу країни з сис-

темної кризи. Будь-яка сучасна держава, незалежно від соціа-

льно-політичної системи, панівної ідеології та особливостей 

існуючих економічних відносин має бути орієнтована на про-

грес у господарстві, науці, зміцнення національної безпеки і 

обороноздатності, а зрештою, на збереження незалежності, 

підвищення добробуту громадян, повне розкриття закладеного 

в кожному з них потенціалу. Тільки у випадку усвідомленої, а 

не примусової участі економічних агентів у вирішенні про-

блем суспільства співпраця принесе користь обом взаємодію-

чим сторонам, дозволить бізнесу стати гуманнішим, а суспіль-

ству перейти на якісно новий ступінь розвитку.  

Новим та необхідним у сучасних дослідженнях будь-

якого соціального явища є соціоекономічні підходи, які поля-

гають у визначенні емоційного стану окремої особи та суспі-

льства загалом, а також виявленні рівня задоволення людиною 

тієї ситуації, що оцінюється з виокремленням чинників, які її 

обумовлюють. Тому формуванню та реалізації пріоритетів для 

різних рівнів державного управління на всіх етапах розробки 

політики з особливою роллю людини сприяють зваженість пе-

решкод, що спричиняють високий рівень невдоволення. 

Можливість оцінити перешкоди становленню соціальної 

відповідальності визначена результатами експертного опиту-

вання, проведеного фахівцями ІЕП НАН України [3]. Питан-

ням соціальної відповідальності людини і суспільства приді-

лялась найбільша увага, оскільки вони виступають головними 

суб’єктами держави, задля яких існує і функціонує система 

державного управління. Тому вкрай негативне враження фор-
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мують відповіді 85,4% експертів про те, що в Україні в системі 

суспільних відносин переважає безвідповідальність. Кожна 

людина позиціонує себе в суспільстві таким чином, щоб з по-

зицій суспільних оцінок вона почувалася високо оціненою і 

задоволеною. Якщо б у суспільстві цінувалася високовідпові-

дальна людина, то кожна особа прагнула б до цього. Невтіш-

ними були відповіді на запитання «Чи престижно в нашому 

суспільстві бути соціально відповідальною людиною?»: лише 

19% відповіли «так», а 65,2% експертів висловили думку, що 

це не має значення для більшості людей. Негативне ставлення 

до престижності соціально відповідальної людини висловили 

14,6%. 
Причини, які перешкоджають популярності та іміджу 

соціальної відповідальності, пояснюють таку ситуацію. На пе-
рше місце серед найголовніших важелів впливу на формуван-
ня соціальної відповідальності в українському суспільстві 
62,0% експертів поставили систему духовно-морального вихо-
вання, освіту і родину. Дійсно, яка поведінка в сім’ї, як ста-
виться близьке оточення до сімейних, трудових, суспільних 
обов’язків, так і закладаються у свідомість дитини правила по-
ведінки, якими вона керується в житті. Суспільство через ду-
ховно-моральні чинники та систему освіти має можливість 
впливати на свідомість людини щодо позитивного ставлення 
до соціальної відповідальності та її реалізації у всіх сферах 
життя. Але ці форми не залучені для формування соціальної 
відповідальності. 

Соціальна відповідальність у суспільстві залежить від 
національного характеру (ментальності), традицій та історич-
ного досвіду (53,2%), але зовнішній вплив на цю складову со-
ціальної відповідальності є мінімальним. Важливим для членів 
суспільства є ставлення органів влади до їх поведінки, 44,9% 
експертів вважають, що при  схваленні та стимулюванні соціа-
льно відповідальної поведінки з боку органів влади формуван-
ня соціальної відповідальності було б значно ефективнішим. 

Бездіяльність органів державної влади до формування 
соціальної відповідальності разом із чинною системою соціа-
льних відносин, де вона не посідає почесного місця і не куль-
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тивується, створюють несприятливі умови та низькі можливо-
сті для її престижності в українському суспільстві. Соціально 
відповідальною людиною бути непрестижно ‒ так вважають 
54,4% експертів через те, що соціальна відповідальність окре-
мих суб’єктів не змінить загальної картини безвідповідальнос-
ті. На думку 45,6% опитаних, соціально відповідальні дії не 
вважаються важливими і потрібними, соціальна відповідаль-
ність є незатребуваною, а цінності, що становлять основу соці-
альної відповідальності, ‒ неактуальні (36,7%). 

Причини, що призвели до ігнорування соціальної відпо-
відальності, мають причинно-наслідковий характер і за ре-
зультатами опитування полягають у такому: 

 % 

ігнорування правових і соціальних норм, укорінення 

неправової поведінки 56,3 

загальна недовіра в системі суспільних відносин 55,7 

падіння престижу чесної праці, прагнення до успіху 

будь-якими засобами без зусиль 51,3 

ціннісна дезорієнтація особистості 50,6 

поширення соціальних захворювань і аморальної 

поведінки 44,9 

 

Найбільш показовим важелем впливу на загальний стан 

соціальної відповідальності є емоційний стан та задоволеність 

людини, яка трансформується через моральність та цінності у 

суспільні відносини, їх відповідність потребам національного 

розвитку. Первісними кроками у формуванні умов та можли-

востей для укріплення соціальної поведінки є подолання пе-

решкод становленню соціальної відповідальності особистості. 

За оцінками експертів такими перешкодами є:  

 % 

Відсутність спрямованості культури виховання в 

родині, інститутах суспільства на соціально відпові-

дальну поведінку 74,7 

Соціальна несправедливість, високий рівень і нарос-

тання майнової диференціації в суспільстві при ни- 72,8 
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зькому рівні та якості життя населення 

Низький рівень духовно-моральної культури влад-

ної еліти, суспільства і бізнесу 52,5 

Особистісні, духовно-моральні, соціально-психоло-

гічні якості конкретної людини, відсутність розу-

міння того, що змінити світ можна тільки змінивши 

самого себе 51,3 

 

Розвитку соціальної відповідальності особистості сприя-

тиме соціальна поведінка перших осіб держави (74,7%), куль-

тура виховання в родині, школі, ВНЗ, спрямована на соціально 

відповідальну поведінку (71,5%), правова регламентація сти-

мулювання і підтримки соціально відповідальної поведінки 

(47,5%), упевненість у своєму майбутньому і майбутньому ро-

дини (47,5%). 

Якість соціального управління здатна прискорити подо-

лання визначених перешкод, які укорінилися у свідомості, по-

ведінці та виявляються у негативних емоціях, життєвих стра-

тегіях, цільових орієнтаціях тощо. Критеріями досягнення для 

укріплення та прояву соціально відповідальної поведінки лю-

дини, на думку експертів, є такі:    
 % 
Відповідальність перед собою, членами родини, ко-
лективом і суспільством 86,7 
Дотримання правових і соціальних норм 57,6 
Соціально відповідальна поведінка 41,8 
Чесність, обов’язковість, надійність 31,6 
Сумлінне ставлення до роботи, обов’язків, доруче-
ної справи 31,6 

 

Значну цінність мають вільні відповіді експертів. Вони є 

завданням науки щодо подальшого опрацювання додаткових 

напрямів формування соціальної відповідальності людини у:  

постійному особистому розвитку; високому професіоналізмі, 

якості працівника; готовності брати на себе відповідальність за 

сім’ю, місто, регіон, країну; адекватній поведінці, не завданні 
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шкоди, допомозі слабким, милосерді; бажанні відрізнитися, 

формуванні позитивного особистісного іміджу, розумному 

егоїзмі тощо. 

Досягнення соціальної відповідальності суспільства має 

базуватися на властивостях людей, які на суспільному рівні пе-

ретворюються на якісні його характеристики, що визначають 

напрями подолання перешкод та становлення соціальної відпо-

відальності суспільства. За оцінками експертів, першочергови-

ми для подолання перешкод становленню соціальної відповіда-

льності суспільства мають стати такі негативні явища:  

% 

Духовно-моральна деградація, девальвація ціннос-

тей і настанов 70,3 

Низький рівень громадянської активності, розвитку 

громадського суспільства і демократичних інститу-

тів 52,5 

Низький рівень духовно-моральної культури влад-

ної еліти 51,3 

Низький рівень правової свідомості, низька цін-

ність дотримання правових норм 45,6 

Індивідуалізація суспільних відносин, зниження 

соціальної інтеграції, суспільної довіри 42,4 

 

Визначені перешкоди є і причиною, і наслідком недос-

коналості суспільних відносин, обумовлених соціально-куль-

турними, духовно-моральними, правовими, соціальними та 

організаційно-управлінськими чинниками. Тільки на засадах 

міждісциплінарності можливо знайти правильні стратегічні 

напрями та заходи для реалізації на різних рівнях державного 

управління з метою подолання визначених перешкод. 

Особливу роль у формуванні соціальної відповідальності 

відіграє держава, оскільки вона створює умови та можливості 

через важелі, інструменти і механізми для соціальної відпові-

дальності особи, суспільства та бізнесу. Тому подолання пе-

решкод становленню соціальної відповідальності держави 

сприятиме всій багаторівневій системі соціальної відповідаль-
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ності у знаходженні оптимальних шляхів її укріплення та реа-

лізації. Основними перешкодами становленню соціальної від-

повідальності в державі, за оцінками експертів, є такі: 

 % 

 % 

Домінування особистих інтересів і лобіювання інте-

ресів бізнес-структур у системі державного і регіо-

нального управління 73,4 

Низький рівень духовно-моральної культури влад-

ної еліти 63,3 

Концептуальна несформованість і нереалізованість 

принципів соціальної держави 46,3 

Нерозвиненість системи громадського контролю за 

діяльністю органів влади 43,7 

 

Відповіді експертів є вражаючими за своєю правдивістю, 

достовірністю та реальністю. Зрощування бізнесу і влади кон-

статують 73,4% опитаних. Це явище засуджується, з ним бо-

риться переважна більшість країн світу, але в Україні воно са-

ме «в розквіті». Не випадково останні події в державі підтвер-

дили нестерпність такого стану громадянами, які серед моти-

вів протестних акцій акцентували увагу на корупції, а одним із 

заходів боротьби запровадили люстрацію. 
Експерти констатують низький рівень духовно-мораль-

ної культури владної еліти. Серед перешкод соціальній відпо-
відальності держави її відзначили 63,3%, українського суспі-
льства – 51,3%, людини – 52,5%. З урахуванням того, що при-
клад перших осіб держави є стимулом для ініціювання у лю-
дей та суспільства соціальної відповідальності, залишаються 
два шляхи для зміни ситуації у цій сфері. Перший має спрямо-
вуватися на діяльність щодо досягнення високого рівня духов-
но-моральної культури владної еліти, а другий ‒ замінити вла-
дну еліту, яка має низький духовно-культурний рівень, на та-
ку, що має гідний рівень духовно-моральної культури. 

Близько половини опитаних (46,3%) серед вагомих пе-
решкод соціальній відповідальності держави визначили кон-
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цептуальну несформованість та нереалізованість принципів 
соціальної держави. Значною перешкодою для формування 
соціальної відповідальності держави є нерозвиненість громад-
ського контролю за діяльністю органів влади, що констатувало 
43,7% опитаних. Події останніх років яскраво це підтвердили. 
Висунуті громадянським суспільством вимоги до органів дер-
жавної влади не були чітко і змістовно сформульовані, невдо-
волення суспільними відносинами не мало конкретного харак-
теру. Саме через нерозвиненість системи громадського конт-
ролю залишилися незатребуваними вимоги до влади, а її зміна 
не принесла очікуваних результатів. У той же час корупція по-
чала більш інтенсивно розвиватися навіть у сфері дії воєнного 
конфлікту (хабарі за можливість пересування, перетину кор-
дону, отримання пенсії за карткою тощо). 

Найбільший розвиток запровадження соціальної відповіда-
льності в Україні простежується щодо бізнесу. На сучасному 
етапі в умовах переходу до постіндустріального і інформаційного 
суспільства підприємництво значно змінюється. Буденними ста-
ють раніше абсолютно не характерні для нього риси. Так, спів-
відношення відповідальності перед суспільством та очікування-
ми акціонерів, співробітників, споживачів свідчить про сформо-
ване розуміння необхідності участі у вирішенні соціальних пи-
тань. При цьому слід зазначити, що саме свобода вибору здійс-
нюваних дій є важливим показником можливості успішної реалі-
зації потенціалу бізнесу щодо сприяння розвитку суспільства. 
Мотивацією до цього стало багато чинників. Серед них найбіль-
шою мірою вплинули на даний процес такі: підвищення рівня 
конкурентоспроможності виробництва і персоналу; підвищення 
внутрішнього та зовнішнього іміджу компанії, зростання вартос-
ті бренду компаній, обсягів продажів і прибутковості, поліпшен-
ня відносин компанії з партнерами, місцевими органами влади і 
місцевим співтовариством; підвищення рівня довіри між партне-
рами по бізнесу тощо. Підписання Україною Глобального дого-
вору та прагнення виконання зобов’язань за ним також позитив-
но вплинуло на розвиток соціальної відповідальності бізнесу. 
Але можливості розвитку соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні далеко не вичерпані. На думку експертів, необхідно зня-
ти перешкоди на цьому шляху, якими є:  
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      % 
Зрощування інтересів влади і бізнесу 64,6 
Домінування цілей економічної вигоди 63,3 
Висока частка тіньового бізнесу 38,6 
Відстороненість бізнес структур від соціальних про-

блем життя українського суспільства і несформова-

ність стандартів участі в ній 35,4 
Відсутність традицій суспільно відповідальної пове-

дінки підприємців 32,9 
Низький рівень духовно-моральної культури владної 

еліти 30,4 

 
На ефективність бізнесу впливають зовнішні та внутріш-

ні чинники. Підприємницькі структури мають перебувати у 

дружньому соціальному оточенні. Від суспільства потрібна 

готовність споживати товари і послуги, що виробляються, біз-

несу ж потрібна свобода маневру, захист від корупції та орга-

нізованої злочинності. Усе це можливо лише в суспільстві з 

високим рівнем життя і розвитку людського потенціалу, зрі-

лому громадянському суспільстві із сильною державною вла-

дою і широко представленими соціальними інститутами. Опи-

тування експертів влучно поставило «діагноз» системі соціа-

льних відносин в Україні, де превалюють корупція, тінізація та 

економічна вигода всупереч принципам соціоекономіки, що 

базуються на духовності й моральності. Як в оцінках пере-

шкод соціальній відповідальності держави, так і в соціальній 

відповідальності бізнесу перше місце посіло зрощування інте-

ресів влади і бізнесу (64,4%). Природно, що визначене зрощу-

вання інтересів разом із домінуванням цілей економічної виго-

ди (63,3%) не сприятимуть сполученню соціальної справедли-

вості та економічної ефективності, що обумовлює певні про-

тиріччя з позицій соціоекономіки. І знову серед перешкод по-

силенню соціальної відповідальності бізнесу експертами ви-

значено низький рівень духовно-моральної культури владної 

еліти (30,4%), що є яскравим прикладом необхідності викори-
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стання важелів соціоекономічної науки для усвідомлення та 

мінімізації даної перешкоди становленню соціальної відпові-

дальності суспільства, держави, бізнесу. Адже перше місце 

серед приводів до цього експерти визначили приклади залу-

чення до відповідальності посадових осіб (41,8%). Це було не-

сподівано, але вірно, якщо врахувати сформовану часом сві-

домість за умов процвітання корупції, а також ментальністю, 

коли першочерговими для дій є не самовдосконалення, а поси-

лання на недоліки когось. Але не враховувати думку експер-

тів, яка відтворює думки більшості людей в Україні, це озна-

чає повторювати помилки і зберігати та накопичувати ризики, 

які призводять до соціальної та політичної кризи з усіма озна-

ками перетворення на гуманітарну катастрофу. 

На друге місце серед привидів для того, щоб соціальна 

відповідальність стала нормою життя, експерти поставили 

зміцнення релігійних цінностей і віри (30,4%). Українська на-

ція завжди відрізнялась набожністю та вірою, і ці традиції збе-

реглися сьогодні. На пряме запитання щодо ролі релігійних 

цінностей 19% експертів відповіли, що вони є основою фор-

мування соціально відповідальної поведінки, а 63,3% також 

підтвердили, що саме релігійні цінності та віра відіграють пе-

вну роль при формуванні соціально відповідальної поведінки. 

Сумарно позитивну роль релігії відзначили 83,2% респонден-

тів. 

Лише 7% серед опитаних мають песимістичні погляди 

щодо соціальної відповідальності та стверджують, що нічого 

не допоможе перетворити соціальну відповідальність на норму 

життя. 

Найбільший вплив на розвиток соціальної відповідаль-

ності в Україні мають внутрішні спонукальні мотиви людини. 

Саме встановлення їх пріоритетності для реалізації у стратегі-

ях розвитку було поставлено за мету. Спонукальні мотиви для 

ініціювання та розвитку соціальної відповідальності в Україні, 

на думку експертів, полягають у такому:  
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 % 

Невідворотність відповідальності за порушення пра-

вових і моральних норм незалежно від статусу 52,5 

Переоцінка системи цінностей, спрямована на підви-

щення внутрішньої культури, дотримання прав, до-

мовленостей, норм, вимог 47,5 

Консолідація зусиль бізнесу, держави і науки щодо 

виконання соціально значущих для суспільства про-

блем 43,7 

Оцінка трудової, підприємницької, управлінської дія-

льності з позицій соціальних інтересів суспільства 39,9 

Формування в суспільстві етики відповідальності за 

благополуччя майбутніх поколінь 38,6 

Розвиток демократичних основ суспільства 36,1 

Підвищення довіри й ефективності взаємодії бізнесу, 

суспільства та держави, розвиток державно-приват-

ного партнерства 31,6 

Упровадження міжнародних стандартів соціальної 

відповідальності 26,6 

 

Спрямованість думок експертів не була пов’язана із  со-

ціоекономічним зрізом, а дослідження не мало на меті цей 

контекст. Але думки експертів свідчать, що принципи соціо-

економіки діють, а цей науковий напрям має сенс. Адже по-

слідовність відповідей експертів, їх ментальні особливості 

сприйняття ситуації та реакції на неї, а також емоційний 

сплеск через незадоволення спонукають до певних каральних 

дій та невідворотності відповідальності за порушення право-

вих і моральних норм, а головне, щоб це покарання здійсни-

лось незалежно від статусу. Це головні складові соціоеко-

номіки. Цінності є ключовим елементом формування соціаль-

но відповідальної поведінки, але сучасна ситуація в Україні 

потребує переоцінки системи цінностей, спрямування її на 

внутрішню культуру права, домовленості, норми, вимоги 

(47,5%). Таку саму роль відвели експерти і соціальному парт-
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нерству між бізнесом, державою і наукою (43,7%). Популяр-

ність соціальних інтересів суспільства широко культивувалась 

за радянських часів, а в даний час індивідуалізм невиправдано 

витісняє їх значущість. Однак 39,9% експертів вважають, що 

спонукальним мотивом до соціальної відповідальності буде 

оцінка трудової, підприємницької, управлінської діяльності з 

позицій соціальних інтересів суспільства. Кожна з подальших 

відповідей експертів спрямована на культивування етики від-

повідальності за благополуччя майбутніх поколінь, розвиток 

демократизації, підвищення рівня довіри тощо. 

Отже, соціальна відповідальність у контексті застосу-

вання основ соціоекономіки для її формування та розвитку ба-

зується на зміні цілераціональності вбік ціннісної раціональ-

ності, потребує розвитку цінностей (честь, гідність, обов’яз-

ковість, надійність, совість), культивує національні та сімейні 

цінності, запобігає ризикам і небезпекам, сприяє підвищенню 

духовно-морального рівня, обумовлює зростання довіри і роз-

виток соціального партнерства. 

Пошук оптимістичних сценаріїв розвитку країни у будь-

яких скрутних ситуаціях обумовлює інноваційні, нетрадиційні 

рішення, реалізація яких дає очікувані результати. При пошу-

ках шляхів надання гідних відповідей на глобальні виклики 

необхідно мати власну геополітичну місію, бути творцем гло-

бальних змін, а не лише реагувати на них, а головне – знайти 

гідне місце на міжнародній арені. Україна спроможна до цих 

перетворень. Досвід подолання національних викликів, які за-

раз переживає країна, дозволяє усвідомити значущість духов-

но-культурного потенціалу, зробити правильний вибір цінніс-

них орієнтацій, віднайти гармонійні засоби досягнення соціа-

льної справедливості у сполученні з економічною ефективніс-

тю, що, у чергу, розкриє потенційні можливості української 

нації до згуртованості, довіри та відповідальності. 
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4.3. Соціальна відповідальність громадянського сус-

пільства як суб’єкта перетворень в Україні 

 

Громадянське суспільство як система відносин та інсти-

туцій може ефективно функціонувати тільки за умов правової 

держави. Разом з тим аналіз розвитку громадянського суспіль-

ства в Україні свідчить про наявність таким проблем: 

збереження тенденцій до непрозорості та закритості в ді-

яльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;  

недостатнє налагодження ефективного діалогу з громад-

ськістю; 

недосконалість чинного законодавства, яке створює ба-

р'єри для формування та діяльності інститутів громадянського 

суспільства;  

неефективна реалізація механізмів участі громадськості 

у формуванні та здійсненні державної політики;  

відсутність податкового стимулювання діяльності інсти-

туцій громадянського суспільства й доступу до державної фі-

нансової та вітчизняної благодійної підтримки;  

невикористання потенціалу інститутів громадянського 

суспільства щодо надання соціальних послуг населенню;   

недостатній рівень інституційної, фінансової та кадрової 

спроможності розвитку громадянського суспільства. 

Пріоритетними напрямами державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні, виходячи із 

зазначених перешкод, є такі:  

встановлення максимальної відкритості, прозорості та 

підзвітності суспільству органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування;  

зростання соціального капіталу для підвищення рівня 

взаємодовіри та взаємодії в суспільстві;  

створення сприятливих умов для формування та функці-

онування інститутів громадянського суспільства, а також за-

безпечення їх участі у реалізації державної, регіональної полі-

тики шляхом ефективного представництва інтересів громадян 

в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, про-
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ведення регулярних консультацій із громадськістю щодо най-

важливіших питань життя суспільства і держави;  

запровадження громадського контролю за діяльністю ор-

ганів виконавчої влади, місцевого самоврядування, посилення 

впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття 

управлінських рішень та їх реалізацію;  

сприяння благодійній, волонтерській діяльності, іншим 

формам громадської активності та громадської культури тощо. 

Європейські стандарти та критерії невід’ємних прав і 

свобод людини, громадянського суспільства формувалися в 

державах розвиненої демократії протягом багатьох десятиліть, 

вони відпрацьовані та зафіксовані в офіційних документах. 

Так, право на свободу зборів та об’єднання задекларовано у 

ст. 11 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, яка була прийнята ще у 1950 р. [26]. Радою Європи у 

2002 р. було прийнято «Фундаментальні принципи щодо ста-

тусу неурядових організацій у Європі», де вперше системати-

зовано основні європейські стандарти у цій сфері суспільного 

буття [27]. 

Найбільш повний перелік стандартів щодо розвитку 

громадянського суспільства, загальновизнаних європейськими 

державами, міститься у «Рекомендаціях Комітету Міністрів 

Ради Європи державам-членам стосовно правового статусу 

неурядових організацій у Європі № СМ / Rec (2007) 14». Цей 

документ прийнято Комітетом Міністрів Ради Європи 

10 жовтня 2007 р. на 1006-му засіданні заступників міністрів. 

Його дієвість спирається на ст. 15 Статуту Ради Європи [28].  

Адаптація українського законодавства до європейських 

стандартів є тривалим процесом, за останнє десятиліття прой-

дено шлях від Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

21.11.2007 р. № 1035-р «Про схвалення Концепції сприяння 

органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільс-

тва» [29] до Указів Президента України від 24.03.2012 р. 

№ 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння роз-

витку громадянського суспільства в Україні» [30] та від 
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26.02.2016 р. № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянсь-

кого суспільства в Україні» [31]. 

Національну стратегію сприяння розвитку громадян-

ського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затверджену 

Указом Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016, пе-

редбачається реалізувати за такими стратегічними напрямами 

[31]: 

створення сприятливих умов для формування та інсти-

туційного розвитку організацій громадянського суспільства; 

забезпечення ефективних процедур участі громадськості 

у процесі формування та реалізації державної, регіональної 

політики, вирішення питань місцевого значення; 

стимулювання участі організацій громадянського суспі-

льства в соціально-економічному розвитку України; 

створення сприятливих умов для міжсекторальної спів-

праці. 

Отже, громадянське суспільство як суб'єкт соціальних 

перетворень перебуває на стадії свого становлення, ще не ви-

роблені практики конструктивних легітимних дій активної ча-

стини населення і їх лідерів щодо орієнтації на загальне благо 

суспільства й людини. Не дотримуються необхідні вимоги со-

ціальної, політичної культури, особливо гостро постають пи-

тання громадської відповідальності за результати своїх дій як з 

боку лідерів, так і з боку безпосередніх учасників акцій грома-

дянської активності. Але без усвідомлення своєї відповідаль-

ності за процеси, що відбуваються в країні, за досягнення го-

ловної мети – збереження життя і здоров'я людини, розкриття 

її потенціалу, а також за зміцнення України як незалежної си-

льної самодостатньої держави становлення й розвиток грома-

дянського суспільства неможливі.  

Виникає необхідність встановлення сутності соціальної 

відповідальності інститутів громадянського суспільства та її 

взаємозв'язку із соціальною відповідальністю людини – гро-

мадянина країни. Соціальна відповідальність інститутів гро-

мадянського суспільства безпосередньо залежить від соціаль-

ної відповідальності суб'єктів громадянської активності, в ос-
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нові якої – усвідомлене ставлення суб'єкта громадянської ак-

тивності до вимог соціальної реальності, громадянського обо-

в'язку, соціальних завдань, норм і цінностей, розуміння на-

слідків здійснюваної діяльності для самої людини, а також для 

соціальних груп, держави, людства в цілому. Із цього випли-

ває, що соціальна відповідальність особистості є першоосно-

вою багатьох процесів, які відбуваються в різних структурах й 

інститутах суспільства, держави, влади, бізнесу та всіх інших 

суб'єктів соціальної взаємодії. Розвиненість цієї якості змушує 

людину здійснити серію життєвих, соціальних, професійних 

виборів та осмислити їх наслідки, результати прийнятих рі-

шень і соціально значущих дій (чи бездіяльності), а також ура-

ховувати те, що такі дії піддаються виключно внутрішньому 

контролю з боку самої особистості та є справою її совісті. Не 

випадково основу цінностей громадянського суспільства ста-

новлять уявлення про норми індивідуального існування через: 

вимоги забезпечення особистої безпеки; принцип рівності ко-

жного члена суспільства перед законом; право громадян на 

приватну власність; право громадян на приватне життя; ви-

знання індивідуальних відмінностей, повага до іншої людини 

[15, с. 83-97].  

Реалізація цих норм у суспільстві має орієнтуватися на 

закріплення цінностей і навичок високої моральної та правової 

культури, умовою розвитку якої є не просто декларація ідеалів 

гуманізму, а високий рівень громадянської свідомості та роз-

винутих суспільних інститутів.  

Отже, основою соціальної відповідальності громадянсь-

кого суспільства є відповідальність кожного соціального су-

б'єкта суспільних відносин, кожної окремої людини за свої дії. 

Тому зусилля інститутів громадянського суспільства мають 

бути спрямовані на поліпшення ситуації у сферах їх дії, інфо-

рмаційну роботу з громадянами, надання юридичної, правової, 

соціальної та іншої допомоги, просвітницьку роботу з насе-

ленням щодо підвищення політичної та громадянської культу-

ри, соціальної відповідальності, використання лише таких спо-
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собів досягнення статутних цілей, які не завдають шкоди лю-

дям, природі, суспільству.  

Соціальна відповідальність громадянського суспільства є 

полісуб’єктною. Якщо розглядати зріз суб'єкт-об'єктних відно-

син, то слід зазначити, що тут громадянські об'єднання висту-

пають і як суб'єкт, здатний діяти, приймати рішення та втілю-

вати їх, і як об'єкт, вбудований у систему державних відносин. 

Фахівці Центру моніторингу демократичних процесів «Кво-

рум» розкривають відносини між громадянським суспільством 

і державою крізь призму системи «зворотного зв'язку» – між 

правлячою елітою і населенням. Зворотний зв'язок не дозволяє 

цій еліті перетворити населення на аморфну масу і змушує цю 

еліту дотримуватися хоча б якихось морально-етичних норм. 

Основним же «інтересом» правлячої еліти в неправовій держа-

ві виступає досягнення максимального невтручання населення 

у справи управління.  

Громадянське суспільство може забезпечувати ефектив-

ний зворотний зв'язок населення і держави за умов, коли воно 

є консолідованим, дієвим і відповідальним, коли держава фун-

кціонує у правовому форматі, а встановлені права, правила, 

норми і закони, прийняті в державі, визнані й реалізуються. І 

саме в такому форматі організації громадянського суспільства 

є суб'єктами незалежними від держави, не належать до сектору 

державних фінансів і не діють з метою отримання прибутку. 

До складу громадянського суспільства входять різнорідні вер-

стви і групи населення, які відрізняються різноманіттям цінно-

стей, уявлень, настанов, потреб та інтересів. З цих позицій со-

ціальний діалог, громадянський мир і відповідальність за його 

збереження виступають обов'язковою умовою функціонування 

полісуб'єктного громадянського суспільства, а наявність спі-

льних цінностей та інтересів, цінностей загального блага, які 

консолідують соціальні групи та об'єднання, свідчитимуть про 

ступінь його розвиненості та дієвості.  

Колективна соціальна відповідальність громадян визна-

чається критеріями сформованого консолідованого громадян-

ського суспільства за умови становлення ефективної системи 
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соціальних, економічних, культурних і політичних інститутів, 

які здатні забезпечити зростання можливостей вільної саморе-

алізації особистості, надійний захист прав громадян, безпеку 

кожного, різноманітних спільнот, інтересів суспільства і краї-

ни в цілому. Соціально відповідальне громадянське суспільст-

во покликане бути на висоті тих викликів глобального і лока-

льного масштабу, які постають перед країною, усвідомити 

справжній сенс того, що відбувається, не допустити перерос-

тання невдоволення системою влади у руйнування і забезпе-

чити пошук шляхів успішного розвитку країни, подолати во-

рожнечу та протиборство, коли ідейно-політичні пристрасті 

виявляються важливішими за цінності людського життя і долі 

країни в цілому. У цьому контексті українське суспільство не є 

консолідованим, оскільки у своїй соціокультурній основі несе 

в собі різні соціокультурні, світоглядні погляди, об'єднуючи 

різні картини світу, сформовані в масовій свідомості населен-

ня. Це значно перешкоджає формуванню розвиненого самодо-

статнього громадянського суспільства в Україні та разом з тим 

накладає на нього додаткову відповідальність за власне існу-

вання і подальший розвиток як суб'єкта перетворень, реаліза-

цію прав і свобод громадян країни, повноцінність і життєздат-

ність державного управління.  

Сплеск громадянської активності населення України під 

час Революції гідності мав ряд причин і внутрішніх механізмів 

виникнення. Консолідуючим началом, яке об'єднало і активі-

зувало діяльність громадянського суспільства в Україні, ви-

ступило невдоволення існуючою системою влади при тому, 

що подальшої програми консолідованих дій не було, як не бу-

ло і стратегії розвитку України на довгострокову перспективу. 

Історія становлення громадянського суспільства в Україні ба-

гато в чому пояснює такий стан. Держава довгий час виступа-

ло здебільшого основним ініціатором формування суспільних 

інститутів, і це накладало відбиток на всі відносини ‒ госпо-

дарські, соціальні, культурні, не кажучи вже про політичні. 

Самостійна активність «знизу» не віталася й обмежувалася, що 

стало причиною слабкої сформованості горизонтальних зв'яз-
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ків, в основі яких ‒ формування громадянських об'єднань за 

інтересами. Одночасно відбувалося посилення ролі вертикаль-

них взаємозв'язків, спускання «зверху» «замовлення» на збі-

льшення кількості громадських об'єднань з метою забезпечен-

ня відповідності за формальними ознаками європейським ста-

ндартам. Яскравим тому свідченням є факт незалученості пе-

реважної частини населення до структур громадського суспі-

льства – при тому, що кількість громадянських об'єднань зрос-

тає, а фактична участь населення в таких організаціях не збі-

льшується, стабільно низьким залишається рівень довіри до 

них (не більше 4%). Дані соціологічного моніторингу Інститу-

ту соціології НАН України [32, с. 98-106] дають унікальну 

можливість відстежити становлення такого важливого явища в 

житті українського суспільства, як феномен громадянськості, в 

основі якого – усвідомлення громадянами своїх прав і обов'яз-

ків, прийняття відповідальності на себе за їх реалізацію через 

активізацію діяльності, це особиста громадянська відповідаль-

ність людини за себе, своє життя в суспільстві як громадянина 

країни. Саме громадянськість стимулюватиме соціальну від-

повідальність інститутів громадянського суспільства, інститу-

тів держави та влади. Переважна більшість населення України 

на період проведення опитування виявляла низьку громадян-

сько-політичну активність, вкрай низькими були показники 

особистої відповідальності громадян за стан справ у країні та 

місці проживання. 

Такі результати громадської думки відображають неви-

сокий ступінь розвиненості громадянського суспільства в 

Україні. Проте люди, які займають активну громадянську по-

зицію, зосереджують у собі ресурс змін, за рахунок чого здатні 

значною мірою вплинути на існуючу систему відносин, діяль-

ність інститутів як громадянського суспільства, так і інститу-

тів влади й держави. Українські соціологи окреслили умовний 

портрет тих громадян країни, які здатні до прояву своєї грома-

дянської відповідальності. Це ті, які чітко ідентифікують себе 

з певною політичною течією; мають вищу освіту; достатньо 
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забезпечені в матеріальному плані; мало задоволені системою 

відносин у родині; як правило, молоді й активні. 

Поступово у свідомості населення формується позитив-

ний образ ролі та місця громадських об'єднань у системі сус-

пільних відносин, вкорінюється думка, що такі об'єднання ма-

ють розширюватися за рахунок залученості самих громадян до 

їх діяльності для вирішення соціальних проблем, які безпосе-

редньо стосуються громадян. Головною перешкодою, яка за-

важає прояву громадянської активності людини, є невіра у 

власні можливості захистити свої права й інтереси, взяти від-

повідальність щодо їх реалізації особисто на себе, а також не-

довіра до діяльності самих громадських організацій і об'єд-

нань.  

Громадське суспільство все більше показує готовність 

брати на себе відповідальність за ситуацію в країні. Його 

представники все більш відповідально і компетентно підхо-

дять до питання свого виживання і за рахунок власної актив-

ності отримують додаткові переваги – розширюють соціальні 

контакти, домагаються своїх прав на отримання певних соціа-

льних благ і пільг, тобто відбувається більш швидка соціаль-

но-економічна адаптація до раптових різких змін соціального 

середовища. Навички громадянської активності в умовах не-

стабільності виступають як додатковий соціальний ресурс, 

який реалізується громадянами. У цьому процесі посилюється 

безпосередній взаємозв'язок людини з інститутами держави та 

інститутами громадянського суспільства одночасно. Таким 

чином, несучи відповідальність за самого і себе і членів своєї 

сім'ї, людина своєю активною громадянською позицією акти-

візує і інститути громадянського суспільства, і інститути дер-

жави, використовуючи відповідні норми моделі соціальної по-

ведінки.  

Простежується спроможність громадянського суспільст-

ва у вирішенні гострих проблем, що постають перед країною 

та регіонами. Мотиви виходу на Майдан певною мірою є при-

чиною тривалих економічних, соціальних і політичних про-
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блем, відсутності суб'єкт-суб'єктних відносин у системі дер-

жавного управління.  

Оцінити становлення і зміцнення громадянського суспі-

льства як суб'єкта соціальних відносин можливо через зміну 

змісту і характеру вимог людей, які висуваються в акціях про-

тесту. За результатами соціологічного опитування, проведено-

го в грудні 2013 р., людей до протестних дій спонукало: жорс-

токе побиття демонстрантів на Майдані 30.11.2013 р., репресії 

(70%), відмова від підписання Договору про асоціацію з Євро-

союзом (54%), прагнення змінити життя в Україні (50%), пра-

гнення змінити владу в країні (39%), згортання демократії, за-

гроза диктатури (19%), загроза вступу України в Митний сою-

зу і повернення до Росії (17%), солідарність зі своїми друзями, 

колегами, родичами, які теж на Майдані (6%), заклики лідерів 

опозиції (5%), бажання помститися владі за все, що робиться в 

країні (5%). Зміст вимог протестантів щодо зміни життя в 

Україні з різних причин є доказом гострих потреб у розвитку 

громадянського суспільства та вирішення проблем, протиріч, 

не доводячи до крайніх форм протистояння.  

Подальші перспективи розвитку громадянського суспі-

льства з урахуванням набутого досвіду на Майдані ти реаліза-

цію цивільно-політичних практик конкретизують і визначають 

результати здійснених досліджень. Так, у лютому 2014 р. Фо-

ндом «Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва» було проведе-

но експертне опитування представників громадських об'єднань 

(73 експерти), пов'язаних із Майданом [33, с. 226]. Лідери гро-

мадських організацій визначили переваги та недоліки грома-

дянського суспільства в Україні. До позитивних рис прояву 

громадянського суспільства експерти віднесли: громадянську 

активність людей (53%), набуття навичок і технологій самоор-

ганізації (51%), відчуття можливостей та сили людей (48%), 

зростання в суспільстві людських зв'язків, солідарності, взаєм-

ної довіри (48% ), готовність громадян віддати власні гроші на 

те, що вони вважають важливим (45%), висування вимог до 

політиків, які можуть змінити якість політики (32%), зарод-
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ження нових громадянських рухів, організацій, висування но-

вих лідерів (19%).  

Позитивні сторони становлення громадянського суспіль-

ства обумовлюють подолання перешкод його розвитку, таких 

як невизначеність технологій взаємодії громадянського суспі-

льства з політичним середовищем (43%), відсутність перспек-

тивних програм трансформацій суспільства (36%). Сильні ак-

ції протесту не підкріплюються умінням протестуючих запро-

понувати конструктивні рішення щодо зміни ситуації на кра-

ще. Доцільно враховувати і ментальні риси, наприклад, не-

вміння домовлятися (32%). Значною перешкодою до зміц-

нення громадянського суспільства є тісний зв'язок громадсь-

ких об'єднань із населенням ‒ про його відсутність зазначила 

майже третина опитаних експертів (32%). Прискорити процес 

формування громадянського суспільства покликані відповідні 

аналітичні та дослідницькі центри. Але, на думку третини екс-

пертів (29%), відстороненість і ненаціленість таких структур 

допомагати громадським об'єднанням, забезпечувати організа-

цію їх діяльності є суттєвою перешкодою прискорення проце-

сів формування громадянського суспільства.  

Доленосним для країни є питання подолання розколу 

між сходом і заходом України. Але громадянське суспільство 

не бере до уваги цю проблему. Цей недолік констатує кожен 

третій опитаний (28%). Наслідки бездіяльності у формуванні 

консолідації між сходом і заходом призвели до значних суспі-

льних втрат. Інститути громадянського суспільства показали 

свою нездатність побачити і попередити негативні наслідки 

невиправданого розколу між регіонами. Ці політичні штучні 

роздування неіснуючого розколу перешкоджають добрим, щи-

рим, людським відносинам між жителями сходу і заходу, які 

на особистому рівні готові прийти на допомогу один одному, 

мають спільні інтереси та прагнення щодо майбутнього Украї-

ни.  

Зазначені недоліки українського громадянського суспі-

льства є наслідком невміння громадських об'єднань працювати 
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з людьми. Так вважають самі представники цих громадських 

об'єднань (22%), які брали участь в експертному опитуванні. 

Такі процеси виявляють специфіку становлення українського 

громадянського суспільства, крізь призму яких має розгляда-

тися і його соціальна відповідальність.  

Отже, існуюча ситуація свідчить про те, що Україна має 

дуже високий потенціал громадянської активності, згуртова-

ності, патріотизму, людяності, добра і взаємодопомоги, а отже, 

значний соціальний капітал. Прикладом тому виступає потуж-

ний волонтерський рух, який конкретно реагує на вирішення 

проблем окремого громадянина країни, що сприяє пом’як-

шенню політичної кризи і збройного конфлікту в країні. Сьо-

годні формується запит на те, щоб громадянська активність 

набувала цивілізованого характеру, відбувалася в рамках полі-

тичної культури, коректності та правового поля.  

Перетворення громадянського суспільства на повноправ-

ного суб'єкта соціальних перетворень визначає його посилену 

роль і відповідальність щодо перспектив розвитку і самої лю-

дини – громадянина, держави, країни та її регіонів. Зрілість, 

стійкість і впливовість цього суб'єкта можуть внести істотні 

зміни в систему суспільних відносин, змінити розстановку сил 

на полі «основних гравців» – влади, бізнесу, держави, а також 

внести  корективи у «правила гри» між ними на засадах соціа-

льного діалогу, формування та реалізації національних інте-

ресів. Для цього необхідно виявляти існуючі перешкоди і ба-

р'єри розвитку зрілого громадянського суспільства, будувати 

політику відносин між суб'єктами у форматі попередження 

виникнення нових соціальних ризиків і небезпек. 

Для підвищення ефективності соціальної відповідально-

сті громадянського суспільства та зміцнення його економічно-

го потенціалу доцільним є:  

розробка та реалізація механізмів податкового стимулю-

вання діяльності інститутів громадянського суспільства шля-

хом запровадження європейських стандартів у визначенні по-

даткового режиму для них;  
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удосконалення порядку залучення інститутів громадян-

ського суспільства до надання соціальних послуг за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів;  

сприяння впровадженню механізмів соціального замов-

лення з урахуванням кращого вітчизняного та європейського 

досвіду;  

запровадження єдиної методики визначення пріоритетів 

державної фінансової підтримки інститутів громадянського 

суспільства, а також порядку розподілу коштів для державної 

фінансової підтримки програм і проектів інститутів громадян-

ського суспільства на конкурсній основі;  

забезпечення державного моніторингу та оцінки проек-

тів і заходів, здійснюваних інститутами громадянського суспі-

льства за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на 

основі публічного відпрацювання критеріїв такої оцінки;  

запровадження обов'язкового планування в державному 

бюджеті України видатків на державну фінансову підтримку 

інституцій громадянського суспільства тощо.  

 

 

4.4. Залучення ресурсного потенціалу громадянського 

суспільства до забезпечення соціальної безпеки України 

 

Сьогодні українське суспільство зіткнулося з найбіль-

шими викликами з моменту набуття Україною незалежності. 

Гостра системна криза, в якій перебуває країна, спричинила 

хвилю громадянської самоорганізації – від подій на Майдані, 

Революції гідності до необхідності протистояти військовій аг-

ресії на сході України. Під загрозою опинилось саме існування 

України як незалежної держави. У той же час усі ці драматичні 

події сприяли згуртуванню і становленню української полі-

тичної нації та засвідчили великий потенціал громадянської 

самоорганізації в українському суспільстві. 

В існуючій ситуації під загрозою в першу чергу опини-

лася соціальна безпека українського суспільства – як стан за-
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хищеності соціальних інтересів особи і суспільства від загроз 

національній безпеці. Очевидно, що неможливість захистити 

навіть базові потреби й інтереси громадян створює соціальне 

напруження та, як наслідок, реальну загрозу керованості внут-

рішніх процесів у державі та можливостям подолання глибокої 

системної кризи в Україні.  

Забезпечення соціальної безпеки українського суспільст-

ва (яка є складовою загальнонаціональної безпеки) має стати 

центральним концептом, навколо якого має структуруватися 

діяльність усіх гілок влади на всіх її рівнях, бо саме гаранту-

вання як мінімум базового рівня соціальної безпеки є необхід-

ною передумовою реалізації всіх інших реформ. Зрозуміло, що 

в контексті управлінської діяльності соціальна безпека має 

включати також відповідні механізми (організаційно-управлін-

ські, правові, економічні, інформаційно-комунікативні, фінан-

сові, кадрові), здатні забезпечити соціальну безпеку, залучати 

та ефективно використовувати необхідні для цього ресурси. 

З урахуванням того, що протягом найближчих років 

українському суспільству доведеться долати кризові явища 

фактично в усіх сферах суспільного життя та жити в умовах 

жорсткої економії, впровадження ефективних механізмів залу-

чення різноманітних (насамперед людських) ресурсів на неко-

мерційній основі стає вкрай актуальним. А такі ресурси в краї-

ні є – про це переконливо засвідчили події 2013-2014 рр. За 

умови створення відповідних інституційних механізмів роз-

витку ресурсів та їх залучення вони можуть стати важливою 

складовою загального механізму забезпечення соціальної без-

пеки українського суспільства. Громадянське суспільство має 

розглядатися саме як цінний ресурсу подолання кризи та реа-

лізації реформ. Проблема полягає в тому, що, по-перше, ці ін-

ституційні механізми на даний момент є нерозвиненими; по-

друге, в існуючому вигляді вони не відповідають тій ситуації, 

в який опинилось українське суспільство, та викликам, які по-

стали перед Україною.  
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Існуюча в Україні система забезпечення національної 

безпеки виокремлює соціальну безпеку серед її складових, але 

ні в переліку загроз соціальної безпеки, ні в основних напря-

мах її забезпечення не зафіксована роль громадянського суспі-

льства, ні його завдання, ні механізми його взаємодії з іншими 

суб’єктами суспільних відносин. Так, Закон України «Про ос-

нови національної безпеки України» [37] включає до переліку 

суб’єктів забезпечення національної безпеки громадян та 

об’єднання громадян (ст. 4); серед пріоритетів національних 

інтересів відзначено розвиток громадянського суспільства, йо-

го демократичних інститутів (ст. 6). У той же час у переліку 

загроз національним інтересам і національній безпеці України 

(ст. 7), переліку основних напрямів державної політики з пи-

тань національної безпеки інститути громадянського суспільс-

тва в явній формі не згадуються (навіть коли йдеться про соці-

ально-гуманітарну сферу). 

Подібна ситуація склалася і зі Стратегією національної 

безпеки України «Україна у світі, що змінюється» [47], де се-

ред нагальних завдань політики національної безпеки (п. 2.2) 

розвиток громадянського суспільства відсутній; серед переліку 

загроз національній безпеці недостатня розвиненість інститу-

тів громадянського суспільства та їх слабка участь у процесах 

соціального розвитку й управління також не згадуються (п. 3). 

Відповідно перелік ключових завдань політики національної 

безпеки (п. 4.3) також не містить завдань, безпосередньо спря-

мованих на розвиток громадянського суспільства та залучення 

його потенціалу до забезпечення національної (у тому числі 

соціальної) безпеки. 

Навіть нещодавно затверджена Указом Президента 

України «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [48], з 

одного боку, містить концептуальне положення, згідно з яким 

«головною передумовою реалізації Стратегії є суспільний до-

говір між владою, бізнесом та громадянським суспільством» 

(ст. 5), але в той же час розвиток та участь інститутів грома-

дянського суспільства відсутні і в Дорожній карті та першо-
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чергових пріоритетах реалізації Стратегії (ст. 3), і серед стра-

тегічних індикаторів реалізації Стратегії (ст. 4). При цьому 

сфера відповідальності громадянського суспільства формулю-

ється як контроль влади, життя відповідно до принципів гідно-

сті й неухильне дотримання Конституції та законів України 

(ст. 5). Ураховуючи, яку роль інститути громадянського суспі-

льства (громадські організації та добровольчі/волонтерські ру-

хи) відіграли та продовжують відігравати у подіях останнього 

року (від Революції гідності до підтримки українських війсь-

кових на сході України), звуження їх сфери відповідальності 

лише до контролю влади є необґрунтованим і недалекогляд-

ним, не сприяє залученню їх потенціалу до забезпечення наці-

ональної (зокрема соціальної) безпеки держави. 

Показовою є також доволі незначна увага, яку було при-

ділено потенціалу громадянського суспільства в рамках Аналі-

тичної доповіді Національного інституту стратегічних дослі-

джень до позачергового Послання Президента України до 

Верховної Ради України [33]. Як і в Стратегії сталого розвитку 

«Україна ‒ 2020», акцент зроблено на контролюючій функції 

інститутів громадянського суспільства. Зокрема, у сфері бо-

ротьби з корупцією відзначається, що неурядові організації 

мають бути залучені не лише до розробки, але і до реалізації 

Антикорупційної стратегії, що забезпечить суспільну підтрим-

ку антикорупційних заходів влади; дослідження та оцінки 

НДО мають ураховуватися під час моніторингу ефективності 

антикорупційної політики та при її коригуванні. У той же час 

недостатньою мірою розкрито потенціал громадянського сус-

пільства в процесах децентралізації влади та розвитку місце-

вого самоврядування. У розділі доповіді, присвяченому спосо-

бам подолання соціальної кризи, фактично не приділяється 

уваги інститутам громадянського суспільства та їх потенціалу, 

тобто громадянське суспільство традиційно не розглядається 

як реальний суб’єкт, що має значний потенціал участі в соціа-

льних перетвореннях. 
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Таким чином, на рівні нормативно-правової бази забез-

печення національної безпеки має місце декларування пріори-

тетності розвитку громадянського суспільства, яке в подаль-

ших положеннях цих нормативно-правових документів не на-

буває необхідного розвитку і конкретизації. Існуюча норма-

тивно-правова база потребує суттєвого доопрацювання в на-

прямі створення правових засад і механізмів реального (а не 

декларативного) залучення потенціалу інститутів громадянсь-

кого суспільства до забезпечення національної безпеки. 

Діюча Стратегія державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні [30] не вирішує вищеза-

значених проблем, бо, по-перше, розроблялася поза контекс-

том питань залучення потенціалу громадянського суспільства 

до забезпечення соціальної безпеки; по-друге, не враховує ра-

дикальних змін, які відбулися в українському суспільстві про-

тягом останнього часу. 

У сфері наукових досліджень соціальної безпеки також 

залишається багато невирішених питань. Так, незважаючи на 

широке застосування в дослідженнях і практичній діяльності 

поняття «соціальна безпека», його змістовне наповнення ще не 

є остаточно визначеним [38]. Також окремим питанням, що 

потребує вирішення, залишається розробка та впровадження 

механізму забезпечення соціальної безпеки суспільства як на 

національному, так і на регіональному та місцевому рівнях. 

Так, Н.В. Коленда визначає механізм забезпечення соціальної 

безпеки як цілісну систему, «функціонування якої спрямоване 

на перешкоджання виникненню, послаблення або подолання 

загроз соціальній безпеці та підвищення її рівня шляхом впли-

ву органів державної влади, місцевого самоврядування, гро-

мадських організацій та самих громадян на соціальні процеси 

в суспільстві, що пов’язано з використанням ряду методів, за-

ходів, інструментів і важелів з урахуванням загальноприйня-

тих принципів і критеріїв» [39, с. 142]. У структурі цього ме-

ханізму автор виокремлює методи (економічні, організаційні, 

правові), ресурсне забезпечення (фінансове, нормативно-пра-
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вове, інформаційне, кадрове), а також такі складові, як прин-

ципи, інститути, заходи, інструменти, важелі впливу 

[39, с. 142]. У цілому погоджуючись із таким визначенням, не 

можна не відзначити його певну статичність та загальний ха-

рактер: фактично воно являє собою структурований перелік 

складових даного механізму.  

Реальне змістовне наповнення такого загального розу-

міння механізму забезпечення соціальної безпеки та доведення 

його до рівня практики можливе лише в контексті складових 

соціальної безпеки. Перспективну з точки зору використання в 

практичній діяльності змістовну структуру соціальної безпеки 

найбільш вдало запропоновано в роботах [41; 43; 45]. Зокрема, 

виокремлюються три макроструктурні складові соціальної 

безпеки: соціальна безпека держави, суспільства і людини. Ці 

складові тісно пов’язані та суттєво впливають одна на одну. 

Вони є похідними від визначених у законодавстві України про 

національну безпеку її об’єктів, де виокремлюються держава з 

її конституційним устроєм, суверенітетом, територіальною ці-

лісністю та недоторканністю; суспільство з його духовними, 

морально-етичними  культурними, історичними, інтелектуаль-

ними та матеріальними цінностями, інформаційним і навко-

лишнім природним середовищем; людина і громадянин з їх 

конституційними правами та свободами.  

Аналіз сутності та змісту соціальної безпеки держави, 

суспільства, людини свідчить, що в забезпеченні переважної 

більшості з них українське громадянське суспільство має пев-

ний потенціал та певний навіть досвід діяльності. Подальшу 

розробку механізмів залучення потенціалу інститутів грома-

дянського суспільства доцільно здійснювати в контексті ви-

щенаведених складових соціальної безпеки, що дозволить: 

оцінити ресурсний потенціал інститутів громадянського 

суспільства в забезпеченні соціальної безпеки держави, суспі-

льства, людини; 

розробити дієві механізми залучення потенціалу інститу-

тів громадянського суспільства за участі відповідних органів 
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державного управління та установ, що відповідають за ту чи 

іншу сферу соціальної безпеки. 

В Україні з урахуванням досвіду громадської самоорга-

нізації вже об’єктивно склалися достатні передумови для роз-

гортання діяльності із залучення ресурсного потенціалу гро-

мадянського суспільства до забезпечення соціальної безпеки. 

Зокрема, наявна доволі велика кількість інститутів грома-

дянського суспільства (об’єднань громадян, волонтерських 

рухів), до складу яких входять у тому числі висококваліфіко-

вані фахівці в тих чи інших галузях. Зростає підтримка діяль-

ності громадського сектору з боку бізнесу та громадян (у пер-

шу чергу в контексті захисту територіальної цілісності держа-

ви, допомоги вимушеним переселенцям із тимчасово окупова-

них територій). Також на концептуальному рівні створені не-

обхідні нормативно-правові засади розвитку громадянського 

суспільства. 

Однак існують і значні перешкоди на шляху розвитку 

українського громадянського суспільства та залучення його 

потенціалу до забезпечення соціальної безпеки, серед яких до-

слідники відзначають такі [46, с. 90-91]: 

слабка участь громадських об’єднань у формуванні, 

прийнятті та контролі за реалізацією державної політики, ух-

валенні стратегічних і поточних управлінських рішень; 

нерозвинені та недієві форми взаємодії органів держав-

ної влади та громадських об’єднань; 

низька активність та ініціативність інститутів громадян-

ського суспільства в організації консультацій з органами дер-

жавної влади та при їх проведенні; 

недостатній рівень навичок та знань у представників 

громадянського суспільства при проведенні громадських екс-

пертиз; 

необґрунтованість та неналежна якість оформлення про-

позицій інститутів громадянського суспільства щодо визна-

чення позицій, потреб, інтересів у переважній більшості 

управлінських рішень; 
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використання органами державної влади інститутів гро-

мадянського суспільства для формального представництва 

лише на етапі проведення консультацій; 

відстоювання інститутами громадянського суспільства 

вузького кола питань, які обмежуються груповими інтересами, 

а не суспільно значущими проблемами; 

низька ресурсна (фінансова, організаційна, кадрова, ін-

формаційна, науково-методична, матеріально-технічна) забез-

печеність інститутів громадянського суспільства; 

низький рівень фахових знань, дефіцит освіти, навичок і 

знань сторін щодо здійснення взаємодії державної влади та 

інститутів громадянського суспільства. 

На думку експертів, проблеми і перешкоди розвитку ук-

раїнського громадянського суспільства полягають у такому 

[40]: 

невиробленість технології взаємодії громадянського сус-

пільства з політичним середовищем; 

відсутність стабільних структурних зв’язків між органі-

заціями; 

відсутність перспективних програм трансформації суспі-

льства; 

фактична відсутність у складі громадянського суспільст-

ва такої важливої складової, як профспілки; 

брак серйозної роботи громадянського суспільства в на-

прямі зменшення розколу між сходом і заходом України; 

слабкий зв’язок громадських організацій із населенням; 

нездатність громадських організацій домовлятися між 

собою. 

Цілком очевидно, що розробка та впровадження дієвих 

нормативно-правових, організаційно-управлінських та інших 

механізмів залучення інститутів громадянського суспільства 

до забезпечення соціальної безпеки (за її основними складо-

вими) та використання їх ресурсів потребує, зокрема, ціле-

спрямованої роботи з подолання вищенаведених проблем та 

перешкод. 
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Отже, ключовим завданням системи державного управ-

ління у сфері розвитку громадянського суспільства та залу-

чення його ресурсів до забезпечення соціальної безпеки є ко-

ординація та всебічна підтримка соціально значущої самоор-

ганізованої діяльності громадян. У загальному вигляді це за-

вдання може бути сформульоване як створення дієвих механіз-

мів інституціоналізації взаємодії громадянського суспільства, 

влади та бізнесу у сфері забезпечення соціальної безпеки (но-

рмативно-правових, організаційно-управлінських, фінансових, 

консультативно-методичних та інших – спрямованих на залу-

чення потенціалу громадської самоорганізації та різноманіт-

них інститутів громадянського суспільства до забезпечення 

соціальної безпеки). У свою чергу, для вирішення даного за-

вдання необхідно вести роботу за такими ключовими напря-

мами: 

створення відповідної інфраструктури взаємодії грома-

дянського суспільства і держави у сфері забезпечення соціаль-

ної безпеки; 

удосконалення нормативно-правового забезпечення дія-

льності інститутів громадянського суспільства, зокрема у сфе-

рі забезпечення соціальної безпеки; 

забезпечення науково-методичної та інформаційно-кому-

нікативної підтримки практичної діяльності в цій сфері. 

З метою створення інфраструктури взаємодії громадян-

ського суспільства і держави у сфері забезпечення соціальної 

безпеки доцільною є реалізація таких заходів: 

1. Створити при Раді національної безпеки та оборони 

України спеціалізовану постійно діючу робочу групу за обо-

в’язкової участі представників громадських організацій, воло-

нтерських рухів та інших об’єднань громадян, діяльність яких 

спрямована на вирішення проблем, що загрожують соціальній 

безпеці українського суспільства, як на державному, так і на 

регіональному та місцевому рівнях. Метою діяльності цієї 

групи має стати організаційна, консультативна, інформаційно-

комунікативна, науково-методична, кадрова та інша підтримка 
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діяльності Ради національної безпеки та оборони України з 

питань взаємодії з інститутами громадянським суспільства та 

залучення їх потенціалу до забезпечення національної безпеки 

України, у першу чергу – соціальної безпеки суспільства. Се-

ред завдань і відповідних повноважень цієї робочої групи до-

цільно виокремити такі: 

координація взаємодії інститутів громадянського суспі-

льства з органами влади щодо залучення потенціалу громадсь-

кої активності до забезпечення національної (та, зокрема, соці-

альної) безпеки українського суспільства; 

розробка рекомендацій для органів влади різного рівня 

щодо прийняття законодавчих актів, розробки та реалізації 

управлінських рішень, а також участь у розробці відповідних 

національних, регіональних та місцевих стратегій, програм 

щодо залучення потенціалу громадської активності до проце-

сів забезпечення соціальної безпеки суспільства; 

замовлення, сприяння організації та підтримка дослід-

жень стану і динаміки розвитку громадянського суспільства, 

проявів громадської активності як в Україні в цілому, так і в 

окремих регіонах; 

експертиза законопроектів, національних, регіональних і 

місцевих стратегій, програм розвитку щодо їх відповідності 

вимогам розвитку й участі громадянського суспільства у про-

цесах їх розробки та реалізації; 

участь у розробці державної та регіональної соціальної 

політики, розробка в рамках національної, регіональних та мі-

сцевих стратегій і програм соціального розвитку системи за-

ходів, спрямованих на нагромадження та використання потен-

ціалу громадської участі й інститутів громадянського суспіль-

ства. 

2. Створити за підтримки Ради національної безпеки та 

оборони України, Кабінету Міністрів України та за участі гро-

мадських організацій національний інформаційно-комуніка-

тивний портал для розвитку громадянського суспільства і за-

безпечення його участі у вирішенні питань суспільного роз-
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витку та безпеки. Основними функціями такого порталу мають 

стати: 

забезпечення оперативного інформування громадськості 

та об’єднань громадян щодо існуючої нормативно-правової 

бази їх діяльності та змін у ній (зокрема у сфері соціальної 

безпеки), за необхідності надання коментарів і роз’яснень від-

повідними фахівцями; 

комунікація та обмін досвідом діяльності (за широким 

колом питань, у тому числі з питань взаємодії об’єднань гро-

мадян з органами державного управління); 

публікація оголошень щодо перспективних соціальних 

проектів, гострих проблем, громадських обговорень проектів 

нормативно-правових актів та ін., спрямованих на вирішення 

питань соціальної безпеки суспільства; 

забезпечення зворотного зв’язку між усіма учасниками 

діяльності щодо забезпечення соціальної безпеки; 

створення умов доступу до нормативно-правової бази, 

коментарі фахівців щодо її застосування та ін. 

3. Створити національну мережу регіональних ресурсно-

моніторингових центрів як інструменту забезпечення ефектив-

ного та скоординованого залучення потенціалу громадянсько-

го суспільства до забезпечення соціальної безпеки на регіона-

льному та місцевому рівнях. До основних функцій таких ре-

сурсно-моніторингових центрів можуть бути віднесені: 

реалізація пілотних проектів з метою пошуку дієвих ме-

ханізмів залучення інститутів громадянського суспільства до 

вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням соціальної 

безпеки суспільства; 

запровадження моніторингу стану та динаміки соціаль-

ної безпеки відповідних регіонів (за основними її складовими 

та напрямами забезпечення), завчасне виявлення існуючих за-

гроз; 

забезпечення методологічної, методичної та інформацій-

но-комунікативної підтримки взаємодії регіональних і місце-

вих органів влади з інститутами громадянського суспільства та 
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громадськістю щодо забезпечення соціальної безпеки на регі-

ональному та місцевому рівнях; 

розробка та проведення тематичних науково-практичних 

семінарів і тренінгів для представників влади, бізнесу та гро-

мадських організацій щодо забезпечення узгодженої взаємодії 

при вирішенні питань соціальної безпеки (за основними її 

складовими і напрямами забезпечення); 

спільна з усіма основними суб’єктами (влада, бізнес, 

третій сектор) експертиза регіональних та місцевих норматив-

но-правових актів, стратегій, програм, угод щодо їх впливу на 

стан і динаміку соціальної безпеки на місцевому та регіональ-

ному рівнях, розробка відповідних рекомендацій щодо їх до-

опрацювання, у тому числі щодо залучення потенціалу інсти-

тутів громадянського суспільства; 

розповсюдження набутого досвіду залучення інститутів 

громадянського суспільства до забезпечення соціальної безпе-

ки. 

4. Створити Фонд підтримки громадської самоорганізації 

у сфері соціальної безпеки. Фонд доцільно створити за участі 

держави, бізнесу та громадських організацій. Основне завдан-

ня Фонду – фінансова підтримка діяльності інфраструктури 

розвитку громадянського суспільства та залучення його поте-

нціалу до забезпечення соціальної безпеки (ресурсно-моні-

торингові центри, інтернет-портал), а також фінансування пер-

спективних соціальних проектів, які спрямовані на забезпе-

чення соціальної безпеки тареалізуються інститутами грома-

дянського суспільства (як самостійно, так і спільно з органами 

влади та бізнесом). 

Другий напрям ‒ удосконалення нормативно-правового 

забезпечення діяльності інститутів громадянського суспільст-

ва – має включати такі заходи: 

1. Розробити оновлену з урахуванням існуючої ситуації 

стратегію забезпечення соціальної безпеки України за всіма її 

ключовими складовими та напрямами забезпечення. Основ-

ною метою цієї стратегії має стати створення й інституціоналі-
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зація системи механізмів забезпечення соціальної безпеки сус-

пільства, включаючи питання створення та функціонування 

відповідної інфраструктури, нормативно-правового, організа-

ційно-управлінського та фінансового забезпечення. Обов’яз-

ковим суб’єктом  розробки та реалізації стратегії має стати 

громадянське суспільство, а обов’язковим елементом ‒ напря-

ми і заходи щодо розвитку інститутів громадянського суспіль-

ства та залучення їх потенціалу до забезпечення соціальної 

безпеки. 

2. Закріпити на законодавчому рівні необхідність прове-

дення експертизи державних програм і стратегій, нормативно-

правових актів, великих інвестиційних проектів та угод щодо 

їх відповідності вимогам забезпечення соціальної безпеки сус-

пільства. Відповідно до висновків експертизи має прийматися 

рішення щодо необхідності доопрацювання вищезгаданих до-

кументів. 

3. Удосконалити нормативно-правові механізми обов’яз-

кового включення питань соціальної безпеки (за її основними 

складовими та напрямами забезпечення) до переліку пріори-

тетних напрямів діяльності органів державної влади та місце-

вого самоврядування на всіх рівнях (у межах їх компетенції). 

Третій напрям ‒ науково-методичну та інформаційно-

комунікативну підтримку діяльності інститутів громадянсько-

го суспільства у сфері забезпечення соціальної безпеки – про-

понується реалізовувати за допомогою таких заходів: 

1. Розробити систему показників для моніторингу участі 

інститутів громадянського суспільства в забезпеченні соціаль-

ної безпеки, результатів цієї участі за основними складовими 

соціальної безпеки, а також проблем, що перешкоджають за-

лученню потенціалу громадянського суспільства до вирішення 

питань соціальної безпеки. 

2. Активізувати міжнародне співробітництво у сфері роз-

робки та впровадження механізмів забезпечення соціальної 

безпеки суспільства за її основними складовими, у тому числі 
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механізмів участі інститутів громадянського суспільства в цих 

процесах. 

3. Дослідити та адаптувати до українських умов світовий 

досвід участі інститутів громадянського суспільства в забезпе-

ченні соціальної безпеки з метою подальшої розробки і впро-

вадження ефективних механізмів залучення потенціалу не-

державного сектору до вирішення проблем, пов’язаних із за-

безпеченням соціальної безпеки українського суспільства. 

4. Залучати кадровий потенціал науково-дослідницьких 

установ (вищі навчальні заклади, установи НАН України та 

ін.) та громадських організацій до проведення відповідних на-

уково-прикладних робіт із вивчення, адаптації та розробки ді-

євих механізмів залучення потенціалу інститутів громадянсь-

кого суспільства до забезпечення соціальної безпеки, а також 

до реалізації пілотних проектів і розробки відповідних норма-

тивно-правових актів, стратегій та програм різного рівня. 

5. Розробити пакет науково-методичних матеріалів щодо 

підготовки стратегій (програм) забезпечення соціальної безпе-

ки, у тому числі шляхом залучення потенціалу інститутів гро-

мадянського суспільства. Практичне значення такого пакета 

документів полягає в необхідності забезпечити оптимальний 

рівень деталізації стратегій (програм), а також зафіксувати по-

трібні елементи стратегії (програми) забезпечення соціальної 

безпеки суспільства на різних рівнях (національному, регіона-

льному, місцевому). 

6. Сприяти активізації участі інститутів громадянського 

суспільства в забезпеченні соціальної безпеки через організа-

цію та проведення круглих столів, конференцій та інших захо-

дів, спрямованих на залучення їх потенціалу до вирішення 

проблем соціальної безпеки суспільства. Відповідні заходи на 

регіональному рівні доцільно організовувати на базі ресурсно-

моніторингових центрів, про які зазначено вище. 

Викладені рекомендації містять основні напрями і зміст 

діяльності із залучення потенціалу громадської самоорганізації 

та інститутів громадянського суспільства до забезпечення со-
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ціальної безпеки. Їх практична реалізація, з одного боку, спри-

ятиме розвитку громадянського суспільства в Україні, а з ін-

шого – дозволить більш ефективно долати загрози, які вини-

кають у сфері гарантування соціальної безпеки українського 

суспільства за рахунок залучення ресурсів його громадянсько-

го сектору. 
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РОЗДІЛ 5. ОБҐРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ  

НАГРОМАДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО  

КАПІТАЛУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ 

 

5.1. Децентралізація як умова сучасного демократич-

ного розвитку України, її правові та соціоментальні засади 

 

Виклики, що постали перед Україною, зумовлені знач-

ною мірою недосконалою моделлю її територіальної орга-

нізації управління і посилюються наслідками глибокої полі-

тичної та економічної кризи 2014-2016 р. Тривалий час 

проблеми, пов’язані з недосконалістю адміністративно-

територіального устрою України та організації публічної 

влади, наростали. Сучасне бачення вирішення питання їх 

реформування реалізується в концепції децентралізації, яка 

почала впроваджуватися в Україні. Під децентралізацією 

здебільшого розуміють процес передачі владних повноважень 

від центральних органів державної влади органам місцевого 

самоврядування з метою забезпечення більшої ефективності 

функціонування органів управління, підвищення якості 

надання суспільних послуг населенню. Необхідність децент-

ралізації  в Україні була усвідомлена ще в середині першого 

десятиріччя ХХІ ст. Як відзначають фахівці з державного 

управління, перша спроба здійснити реформу на засадах де-

централізації в 2005 р. виявилася невдалою, що обумовлено 

такими причинами: недостатня розробка концептуальних ос-

нов реформи; недостатньо чітка ідентифікація її ризиків та за-

гроз; відсутність інституцій для здійснення реформи; стислий 

час підготовки та проведення реформи; обмежене коло залу-

чених фахівців; недостатня роз’яснювальна робота щодо за-

пропонованих реформою змін [1].   

Обґрунтування необхідності децентралізації, її сутності, 

шляхів та механізмів її імплементації, аналіз досвіду децент-

ралізації в розвинених країнах здійснюється багатьма вітчиз-
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няними науковцями, державними і громадськими  діячами, 

серед яких слід відзначити Ю. Ганущака, А. Ткачука, А. Рома-

нюка, О. Бориславську, І. Заверуху, А. Школик, а також багато 

інших. Разом з тим і теоретичні, і практичні проблеми децент-

ралізації потребують глибшого дослідження, оскільки більше 

десяти років процес задекларованого реформування системи 

влади в Україні «пробуксовував». Одна з причин цього поля-

гає в недостатній розробленості її концептуальних засад, які б 

дозволяли враховувати культурні, соціальні, економічні, при-

родні та інші особливості українського суспільства, виявляти 

ключові ресурси та розробляти дієві механізми їх залучення й 

використання для її забезпечення. У межах даної проблемати-

ки найменш дослідженим є людський капітал територіальних 

громад як головний соціальний ресурс децентралізації. Тому 

важливим є аналіз соціально-ментальних чинників децентралі-

зації, визначення ролі людського капіталу у формуванні спро-

можних територіальних громад. 

Інформаційною базою дослідження є закони та інші нор-

мативно-правові акти України та країн ЄС щодо реформуван-

ня адміністративно-територіального устрою; публікації (у то-

му числі у ЗМІ) вітчизняних та зарубіжних учених, політиків, 

громадських діячів з питань децентралізації; дані Державної 

статистичної служби та результати соціологічних опитувань (у 

тому числі використано результати соціологічного моніторин-

гу «Українське суспільство: моніторинг соціальних змін»1, 

який, починаючи з 1994 р. на регулярній основі здійснює Ін-

ститут соціології НАН України), що уможливлює оцінку сту-

пеня демократичних перетворень в Україні та готовність сус-

пільства до реформи вертикалі публічної влади згідно з прин-

ципами децентралізації. 

Децентралізація є умовою сучасного демократичного  

розвитку країни. Останнім часом в Україні відбулися певні 

                                           
1 Вибіркова сукупність кожного опитування в середньому стано-

вить 1800 осіб і репрезентує населення України віком понад 18 років. 

Базова частина запитань анкети  періодично повторюється. 
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зрушення в розумінні владою, політичною елітою та суспільс-

твом необхідності зміни вектора розвитку українського суспі-

льства і методів його забезпечення. Висунення концепції де-

централізації є принципово важливим, оскільки раніше голов-

ною метою декларувалося зростання ВВП, і саме зростання 

темпів приросту цього показника пропонувалося вважати  оці-

нкою успішності того чи іншого уряду. Постановка такої мети 

засновувалася на найпростішому прогнозі динаміки виробниц-

тва в умовах збереження кон’юнктури на ринку ресурсів. Кі-

лькісний підхід, на відміну від якісного, переважав і в числен-

них програмах, стратегіях розвитку вітчизняної економіки та 

суспільства, розроблених як на найближчу, так і на перспекти-

ву 15-20 років, і трактувався як завдання, у першу чергу, не 

якісного розвитку, а кількісного зростання. 

Курс на децентралізацію, прийнятий останнім часом, 

означає відмову від пасивного дотримання тенденцій, які 

склалися в управлінні, економіці, соціальній політиці, бюджет-

ному процесі. Концепція децентралізації випливає з необхід-

ності активного впливу на ці процеси на всіх гілках публічної 

влади, важливості суттєвого делегування владних повнова-

жень на нижчі рівні, що має переломне значення в системі са-

моврядування, орієнтоване на якісні зрушення в економіці та 

суспільстві. 

Необхідність децентралізації в Україні обумовлена полі-

тичними, економічними та соціальними чинниками. Надмірна 

концентрація повноважень і ресурсів центральною владою 

призвела до низької дієздатності та безвідповідальності місце-

вих органів влади, корупції, неефективності прийнятих рішень 

та слабкого рівня їх виконання. Соціологічний моніторинг 

2013 р. виявив, що 76,5% населення не мало жодної можливо-

сті контролювати діяльність владних структур [2]. Громадяни 

України фактично не мали впливу на вирішення справ на міс-

цевому і регіональному рівнях. У листопаді 2014 р. лише 9% 

українців були задоволені своєю здатністю впливати на рі-

шення місцевої влади у своїх поселеннях, тоді як 74% висло-

вили своє незадоволення з цього приводу. Більш ніж половина 
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громадян були також незадоволені діяльністю місцевих дер-

жавних адміністрацій, місцевих рад і місцевих голів [3]. 

Соціологічний моніторинг упродовж усього періоду опи-

тувань фіксує низький рівень довіри місцевим органам влади: 

зовсім або переважно не довіряли у 2002 р. 55% опитаних, у 

2010 р. – 48, у 2013 р – 70%. Опитування 2015 р. встановило, 

що зовсім не довіряє 25,2% опитаних, переважно не довіряє – 

30,9, а переважно довіряє лише 18,3, цілковиту довіру висло-

вили 0,8% (14 із 1802 респондентів) [4, с. 460]. В умовах низь-

кої довіри лише мала частка населення зверталася до них за 

допомогою у вирішенні своїх проблем (табл. 5.1).  
 

Таблиця 5.1 

Розподіл відповідей на запитання «Чи зверталися  Ви за 

останні 12 місяців до місцевої держадміністрації щодо 

розв’язання Ваших особистих проблем та якою мірою  

Ви задоволені їх розв’язанням?», % [4, с. 445] 
Відповідь 2002  2005  2008  2010  2012 2014 2016 

Не зверталися  90,1 83,0 81,0 83,7 83,3 84,6 81,6 

Зверталися, але 

безрезультатно  6,1 11,9 10,7 10,3 9,6 8,4 7,9 

Зверталися і отри-

мали допомогу  3,4 4,9 8,2 5,9 6,9 6,9 10,3 

Не відповіли  0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
 

Отже, відносини з місцевою владою мав приблизно ко-

жен десятий з опитаних, а отримували допомогу від 40 до 70% 

з тих, хто звертався по неї. 

В Україні спостерігається надзвичайна нерівномірність 

соціально-економічного розвитку територій як наслідок кон-

центрації влади, ресурсів, капіталу, інвестицій на територіях, 

наближених до центру. Так, у 2014 та 2016 рр. капітальні інве-

стиції на одну особу склали: у Волинській області – 2361 і 

6144 грн відповідно, у Запорізькій – 3974 та 6324, Хмельниць-

кій – 3175 та 7091, Київській – 11416 та 19340, у м. Києві – 

23910 та 36974 грн, що свідчить про розбіжність між перифе-

рією та центром  у десять разів. Аналогічним є рівень дифере-
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нціації промислового виробництва на одну особу: у Волинсь-

кій області – у 2014 р. 12832 грн і в 2016 р. 22440 грн, у Запо-

різькій – 53128 та 87566 відповідно, Хмельницькій – 12898 та 

26335, Київській – 39097 і 56093, м. Києві – 122074 та 133532 

грн [5, с. 171, 271-275]. Це обумовлює суттєву диференціацію 

валового регіонального продукту та наявних доходів населен-

ня. Серед регіонів у 2015 р. ВРП на душу населення був най-

нижчим у Чернівецькій області – 20338 грн, найвищим – у 

м. Києві – 155904 грн [5, с. 18].  

Наближення до центральної влади дає бізнесу певні по-

літичні й економічні дивіденди, можливість швидше та прос-

тіше вирішувати ділові питання і проблеми. Надмірна центра-

лізація фактично блокує економічний розвиток інших терито-

рій, і навіть промислові регіони в таких умовах не мають змо-

ги перетворитися на потужні ділові центри, що призводить до 

неможливості також і соціального розвитку нецентральних 

територій. І це пов’язано не лише з дефіцитом ресурсів на роз-

виток соціальної інфраструктури, особливо для сільської міс-

цевості (що є хронічною проблемою для України), а також із 

процесами зменшення людського потенціалу. Найбільш осві-

чена, активна та креативна частина населення (здебільшого 

люди молодого та середнього віку) мігрує в ті місцевості, де є 

більші перспективи працевлаштування, кар’єрного зростання, 

отримання гідної заробітної плати, можливості культурного 

розвитку для себе та своїх дітей. Це призводить до обезлюд-

нення сіл, селищ, невеликих містечок, закриття в них шкіл, 

лікарняних закладів, клубів, різноманітних підприємств та 

установ побутового і соціального обслуговування. Тобто від-

бувається деградація соціальної інфраструктури, що знову ж 

таки стимулює подальший відплив населення. 

В умовах надмірної централізації посилюється відмежу-

вання населення від влади, яке практично не має інструментів 

впливу на рішення, що приймає центральна влада, та є факти-

чно відстороненим від управління на місцевому рівні. Тому 

децентралізація на сучасному етапі суспільного розвитку є од-
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ним із засобів не лише підвищення ефективності функціону-

вання публічної влади, але і залучення до виконання управлін-

ських функцій широких верств населення. Для кожної  демо-

кратичної держави необхідне розмежування компетенції орга-

нів державної влади, визначення оптимального рівня концент-

рації владних повноважень для кожної інституційної ланки в 

системі адміністрації з метою максимального наближення пов-

новажень та публічних послуг до населення. У рамках децент-

ралізації більшість завдань і функцій передається з рівня 

центральних органів на нижчий рівень і стає власним завдан-

ням та повноваженням органів нижчого рівня. Значна питома 

вага адміністративної діяльності покладається на місцеві орга-

ни влади або інші уповноважені державою суб’єкти. Така де-

централізація влади в державі сприяє розвитку демократії, 

адже відбувається розширення впливу територіальних громад, 

соціальних груп та громадськості в цілому на справи публіч-

ного значення. Демократична держава завжди прагне залучити 

громадськість до здійснення публічних функцій урядування з 

метою оптимального задоволення різнобічних потреб людини 

та народу загалом [6]. 

У концепції децентралізації реалізується новий підхід до 

розподілу та реалізації владних і адміністративних функцій, 

який  передбачає відхід від ієрархічної системи управління й 

організації державних органів управління, забезпечує високий 

рівень самостійності місцевих органів влади та залучення до 

управління низки інших суб’єктів. Фахівці з державного 

управління відзначають, що на сьогодні урядування, а отже 

управління, може та має здійснюватися не лише посадовцями 

органів публічної адміністрації (виконавчої влади і місцевого 

самоврядування), але і ширшим колом суб’єктів, які представ-

ляють громадянське суспільство і так само наділені функціями 

та повноваженнями щодо самоврядування. Це можуть бути 

бізнесові об’єднання, профспілки, громадські організації, різ-

номанітні групи активістів, які мають можливість більшою чи 

меншою мірою впливати на процес прийняття рішень і їх 
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упровадження. Залучення до процесів самоврядування додат-

кових суб’єктів, незалежних від держави, і є децентралізацією 

влади [6, с. 13-14]. 

Оцінюючи значення децентралізації, дослідники здебіль-

шого звертають увагу на вдосконалення механізму урядування 

на місцевому рівні (коли рішення відповідають очікуванням з 

боку громадськості та при широкому її залученні, відбувається 

спрощення системи і процедури прийняття рішення, її прозо-

рість та відкритість, мінімізація бюрократизму; забезпечується 

підвищення відповідальності щодо прийняття та виконання 

рішень тощо). Це сприяє кращому задоволенню потреб місце-

вого населення в публічних послугах. Однак досвід європей-

ських країн свідчить, що децентралізація дає імпульс еконо-

мічній ініціативі, сприяє підтримці підприємництва, розвитку 

виробництва та забезпечує вирівнювання соціально-економіч-

ного розвитку регіонів і територій [7].  

Аналізуючи процеси та проблеми децентралізації, необ-

хідно усвідомити, що, по-перше, концепція децентралізації в 

сучасних реаліях за своєю сутністю є антикризовою концепці-

єю, по-друге, саме вона є визнаною у світі основою конститу-

ційного оновлення влади практично у всіх сферах життєдіяль-

ності суспільства. Органи місцевого самоврядування визнані 

однією з головних підвалин будь-якої демократичної влади. 

Підтримка децентралізації та реформи місцевого самовряду-

вання  є одним із ключових пріоритетів стратегії співробітниц-

тва ЄС з Україною. Саме концепція децентралізації містить 

головні принципи, покладені в основу розробки та реалізації 

європейського напряму політики розвитку.  

Успішна реалізація засад децентралізації системи самов-

рядування у практиці більшості держав Європейського Союзу 

створила підґрунтя для підвищення ефективності державного 

управління у сфері господарської діяльності, залучення та ви-

користання ресурсів, надання соціальних послуг, що забезпе-

чило підвищення добробуту, якості життя населення всіх ад-

міністративних одиниць. 
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Більшість населення України розуміє необхідність рефо-

рмування системи публічної влади, причому ненасильницьким 

шляхом. Згідно з опитуванням, проведеним науковцями Інсти-

туту соціології НАН України у 2015 р., 68,3% респондентів 

вважають, що слід поступово поліпшувати наше суспільство 

шляхом реформ, 11,5% підтримують тезу радикальної зміни 

всієї організації суспільства насильницьким шляхом і лише 

9,2% висловилися за збереження його сучасної організації [8].  

Слід відзначити, що проголошений в Україні курс на де-

централізацію є поки що тільки принциповою установкою, яка 

залишає відкритими численні питання про шляхи і методи її 

реалізації, необхідні умови та стимули, об’єктивні та 

суб’єктивні обмеження і можливості їх подолання. Концепт 

децентралізації та місцевого самоврядування формується укра-

їнським суспільством поступово і є ще далеко не завершеним, 

являючи собою значною мірою світоглядну ідеологію, що пе-

редбачає наближення до відповідної парадигми соціально-

економічного розвитку.  

Опитування  населення 2015 р. показало, що в усіх регі-

онах більшою чи меншою мірою підтримували децентраліза-

цію (табл. 5.2), однак вона ще не стала домінуючою концепці-

єю. Більше третини населення підтримувала нинішній устрій, 

чимала частина населення сходу, особливо Донбасу, виступала 

за федеративний устрій (9-12%) та повне відокремлення від 

України (1,5 і 4,8%). 

Дані табл. 5.2 вказують на необхідність комплексної та 

глибокої роботи щодо роз’яснення населенню сутності й пере-

ваг децентралізації як процесу наближення публічної влади до 

громадян і можливостей їх залучення до самоврядування. У 

суспільстві має бути утверджена думка про необхідність пере-

будови всієї суспільної системи, без чого неможливо буде дій-

сно розгорнути децентралізацію в повному масштабі. Як на-

слідок, буде неможливо зробити Україну справжньою сучас-

ною розвинутою європейською країною. Для успіху децентра-

лізації потрібні подальша глибока демократизація політичної  

системи, у тому числі виборчого процесу, широке залучення 
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до управління представників громадянського суспільства, ак-

тивізація людського потенціалу, що є необхідною умовою для 

адекватного вимогам децентралізації перетворення суспільст-

ва. 

 

Таблиця 5.2 

Розподіл респондентів за їх думкою щодо 

територіального устрою України (2015 р.), % [9] 
Регіон, у якому Ви проживаєте, 

має бути: 
Захід Центр Південь Схід Донбас 

У складі унітарної України з нині 

існуючими повноваженнями  37,2 43,4 30,2 30,3 22,9 

У складі унітарної України з роз-

ширеними повноваженнями  53,5 43,2 52,6 53,0 44,0 

У складі федеративної України у 

статусі автономії  3,5 3,9 5,7 9,1 12,0 

Вийти зі складу України і стати 

незалежною державою  1,3 1,1 1,6 1,7 0,0 

Вийти зі складу України та при-

єднатися до іншої держави  0,8 0,5 0,5 1,5 4,8 

Важко відповісти  3,7 7,9 9,4 4,4 16,3 

 

Таким чином, децентралізація, динаміка її процесів (тем-

пи, масштаби, глибина) в сучасних умовах перетворюється на 

критичний фактор зміни всієї моделі розвитку сучасного укра-

їнського суспільства. Альтернативою такому розвитку може 

стати подальша деградація влади, економіки, падіння життєво-

го рівня населення, що може призвести до соціального вибуху 

з руйнівними наслідками. 

 

Правові засади та концептуальне бачення децентралі-

зації в Україні 

В Україні закладено правові засади місцевого самовря-

дування (МС). Розділ ХІ Конституції України «Місцеве самов-

рядування» визначає його основи, а в ст. 140 даного розділу 

задекларовано право територіальних громад на місцеве самов-

рядування. Визначено, що місцеве самоврядування здійсню-

ється територіальною громадою в порядку, встановленому за-
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коном, як безпосередньо, так і через органи місцевого самов-

рядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі орга-

ни. У 1997 р. ухвалено Закон України «Про місцеве самовря-

дування в Україні» [10]. У ст. 2 цього Закону визначено, що 

місцеве самоврядування в Україні − це гарантоване державою 

право та реальна здатність територіальної громади − жителів 

села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів 

кількох сіл, селища, міста − самостійно або під відповідаль-

ність органів та посадових осіб місцевого самоврядування ви-

рішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України. Однак це положення залишилося деклараці-

єю, оскільки місцевим органам влади та громадам не було де-

леговано вагомих повноважень щодо самоврядування на їх 

територіях та не було надано необхідних фінансових ресурсів. 

Тому в реальності роль територіальних громад та місцевих ор-

ганів влади у процесах самоврядування на низовому рівні була 

незначною, оскільки основні владні повноваження акумулю-

валися в центрі. 

У Конституції України закладено механізми, які викрив-

люють зміст децентралізації, що несе загрозу знецінення самої 

її ідеї. Зокрема, в наданому тлумаченні повноважень громади 

не дотримується принцип субсидіарності, що має бути покла-

дений в основу розмежування компетенції між ланками управ-

ління, адже зміст компетенції визначається через її встанов-

лення в конституційний спосіб. У науковій теорії цей принцип  

відомий як теорема децентралізації Вотса: якщо в тери-

торіальних утвореннях існує можливість для надання певного 

суспільного блага і його граничні витрати дорівнюють 

середнім витратам його виробництва в кожному з утворень 

незалежно від того, надається воно централізованим чи 

децентралізованим шляхом, то надання цього блага місцевими 

органами самоврядування в кількості, що відповідає реаль-

ному попиту, завжди буде більш ефективним, ніж його 

надання центральним урядом у фіксованому обсязі (на 

постійному рівні) [11]. Цей постулат також підтверджений 

П. Самуельсоном, який зазначає, що в цілому місцеві органи 
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самоврядування беруть відповідальність за «місцеві суспільні 

блага», ті види діяльності, які більшою мірою стосуються 

місцевих жителів, а центральний уряд приймає рішення про 

так звані «національні суспільні блага», які забезпечують 

вигоди для всіх громадян країни [12].  

Проте від часу прийняття Конституції України та базо-

вих нормативно-правових актів функції місцевого самовряду-

вання фактично здійснювалися лише на рівні територіальних 

громад міст обласного значення 2, оскільки органи місцевого 

самоврядування переважної більшості територіальних громад, 

через їх надмірну подрібненість та надзвичайно слабку ресур-

сну (матеріально-фінансову) базу, виявилися неспроможними 

виконувати надані їм повноваження. Дані щодо територіаль-

ного устрою України (табл. 5.3) свідчать, що на початок 

2015 р. в Україні нараховувалося 460 міст, більшість із яких 

мали свої райони; 885 селищ міського типу та 28,4 тис. сільсь-

ких населених пунктів, причому у більш ніж половини з них 

не було сільських рад. На початок 2017 р. ці показники не змі-

нилися, окрім сільських населених пунктів, яких стало менше 

на 11 сіл. Фахівці відзначають, що до початку реформи де-

централізації в Україні нараховувалося 11,5 тис. громад, з яких 

10,2 тис. були сільськими та 47% з них мали менше 1 тис.  ме-

шканців [14]. Оскільки відбувається зменшення чисельності 

населення, то чисельність громад, особливо у сільській місце-

вості та малих містах, також зменшується. Так, за останні два 

роки чисельність постійного населення України зменшилася 

майже на 345 тис. чол. [15, с. 15]. 

                                           
2
 Реально функції самоврядування здійснюються в 176 містах об-

ласного значення. Їх бюджети включені в державний бюджет як само-

стійна бюджетна позиція. Решта бюджетів територіальних громад зале-

жить від бюджетів відповідного районного рівня, яких в Україні налічу-

ється 490. Більше 10% малих міст навіть не мають органів місцевого 

самоврядування (дані включають АР Крим та окуповану частину Дон-

басу) [13].  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Таблиця 5.3 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць  

у 1991-2017 рр. 1 

Рік 
Ра-

йони 

Міста 

Райо-

ни  

у 

містах 

Сели-

ща 

місь-

кого 

типу 

Сіль-

ські 

ради 

Сільські 

населені  

пункти 
усього 

з них міста спеці-

ального статусу,  

республіканського  

(АР Крим), облас-

ного значення 

1991 481 436 149 120 925 9 211 28 845 

2000 490 448 170 121 894 10 253 28 739 

2010 490 459 179 118 885 10 278 28 471 

2015 490 460 184 111 885 10 279 28 388 

2016 490 460 187 111 885 х 28 385 

2017 490 460 189 111 885 х 28337 
1 Складено за даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України 

(станом на 01 січня) [15]. 

 

Пріоритетним міжнародним документом у сфері децент-

ралізації є Європейська хартія місцевого самоврядування (від-

крита для підписання з 1985 р.) [16], яку 15.07.1997 р. було ра-

тифіковано Верховною Радою України [17]. Після набуття 

чинності у 1998 р. Хартія стала частиною національного зако-

нодавства України. Документ визначає найважливіші принци-

пи, що є основоположними для формування європейської, де-

мократичної моделі влади на субнаціональних територіальних 

рівнях, серед яких базовими є такі: законодавче закріплення 

місцевого самоврядування (ст. 2); віднесення до суб’єктів 

здійснення місцевого самоврядування як територіальних гро-

мад, так і органів місцевого самоврядування – за умови обран-

ня їх представницьких органів таємним голосуванням на осно-

ві прямого, рівного, загального виборчого права; у суттєвому 

обсязі повноважень органів місцевого самоврядування та їх 

здійснення виключно в межах законодавства держави в інте-

ресах місцевого населення (територіальної громади) (ст. 3); 

автономності та субсидіарності, повноважності (тобто органам 

місцевого самоврядування мають бути надані вагомі повнова-

ження щодо управління розвитком територій) місцевого само-
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врядування та його адаптованості до місцевих умов (ст. 4); са-

мостійності органів місцевого самоврядування у визначенні 

власних внутрішніх адміністративних структур з урахуванням 

місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного 

управління (ч. 1 ст. 6); гарантованості права органів місцевого 

самоврядування на власні фінансові ресурси, формування 

принаймні частини ресурсів за рахунок місцевих податків та 

зборів, розмір яких самостійно встановлюється органами міс-

цевого самоврядування в межах закону (ст. 9).  

Система органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, створена в Україні, є потенційно конфлікт-

ною. Сьогодні існує ціла низка ліній конфлікту у місцевій вла-

ді, спровокованих недосконалістю українського законодавства 

та відсутністю політичної культури. Проблему конфліктності 

можна вирішити лише за умови чіткого розподілу повнова-

жень між органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, що неможливо без оптимізації адміністратив-

но-територіального устрою України та утворення на новій те-

риторіальній основі громад, спроможних вирішувати всі пи-

тання місцевого значення, аби органи виконавчої влади були 

звільнені від виконання невластивих їм функцій.  

З 1997 по 2014 р. здійснювалися спроби реформування 

територіально-адміністративного та бюджетного устрою Укра-

їни в напрямі децентралізації, однак вони не мали значних ре-

зультатів. Найбільш активно ці спроби реформування відбува-

лися у 2005 р., коли Постановою Кабінету Міністрів України 

від 06.05.2005 р. № 324 «Про заходи щодо виконання Програ-

ми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» 

передбачалося внесення змін до Конституції та підготовка 

проекту закону «Про адміністративно-територіальний устрій 

України» [18]. Однак концептуальна неопрацьованість питан-

ня  реформування, політична неузгодженість даного процесу 

та неефективне кадрове й інформаційне забезпечення обумо-

вили провал реформи, про що зазначено вище.  

У подальшому періоді здійснювалася розробка методич-

них підходів та організаційно-правових засад для реального 
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реформування місцевого самоврядування та децентралізації 

урядування. Актуальність та гострота проблеми потребували 

нових рішень, на що були спрямовані: Розпорядження КМУ 

від 14.05.2008 р. № 714-р «Про утвердження міжвідомчої гру-

пи з питань реформування адміністративно-територіального 

устрою та місцевого самоврядування»; Постанова КМУ від 

02.04.2009 р. № 309 «Про утвердження ради з питань регіона-

льного розвитку та місцевого самоврядування» [18, с. 69-70]. 

О. Ганущак вважає, що кульмінацією цього процесу слід вва-

жати затвердження урядом Концепції реформування місцевого 

самоврядування (Постанова КМУ № 900 від 29.07.2009 р.). [1].  

У процесі підготовки цієї реформи було розроблено методичні 

підходи до формування нового територіального устрою Украї-

ни та об’єднаних громад. Однак неодноразові намагання за-

провадження процесів децентралізації наштовхувалися на 

спротив та зазнавали невдачі. Це обумовлено конфліктністю 

між районними, обласними радами та відповідними місцевими 

державними адміністраціями, спричинені чинниками систем-

ного законодавчого характеру, а також дією політичних сил та 

груп інтересів щодо розподілу владних повноважень.  

В Україні дотепер відсутня інституціонально-суб’єктна 

забезпеченість ідеї децентралізації, тобто немає достатньо ма-

сових організованих соціальних сил, які б могли спонукати 

владні, провладні та бізнесові еліти до зміни типу авторитари-

зму з консервативного на реформаторський. Тому вирішальну 

роль у цьому мають відіграти владні структури. Навряд чи 

можна стверджувати, що сьогодні в Україні можна здійснити 

децентралізацію, тобто перебудувати систему влади, без авто-

ритарного примусу. Це пов’язано передусім з тим, що внаслі-

док глибокої вкоріненості антидемократичної орієнтації полі-

тичних і бізнесових еліт та їх свавілля покласти початок ре-

формуванню можна лише за умови досягнення в політичній 

сфері переваги сил прихильників реформ, набуття ними мож-

ливостей адміністративного примусу з реформаторською ме-

тою. Це передбачає формування в політичній системі країни 
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впливового реформаторського руху. У 2014 р. Україна отри-

мала такий шанс унаслідок зміни влади. 

Найбільш активно процеси децентралізації та розвитку 

місцевого самоврядування розпочалися у 2014 р. Розпоряд-

женням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р 

схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні [20], прийнято 

низку базових нормативно-правових актів, які створюють пра-

вові та фінансові засади діяльності територіальних громад й 

органів місцевого самоврядування. Розпорядженням КМУ від 

18.06.2014 р. № 591-р затверджено План заходів щодо реаліза-

ції Концепції реформування місцевого самоврядування та те-

риторіальної організації влади в Україні, в якому ставиться 

завдання внесення відповідних змін до Конституції України, 

Бюджетного та Податкового кодексів України в частині децен-

тралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової ос-

нови місцевого самоврядування, розробки законів або внесен-

ня необхідних змін до чинних нормативних актів, розробки та 

затвердження в установленому порядку державних стандартів 

(нормативів) якості адміністративних, соціальних та інших 

послуг, що надаються населенню у відповідних сферах тощо.  

Для забезпечення процесів децентралізації за останні роки ух-

валено низку важливих законів, серед яких Закон України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» [21], 

який дає змогу формувати дієздатний первинний (базовий) рі-

вень суб’єктів місцевого самоврядування – громаду (що поча-

ло втілюватися в життя). Завдяки імплементації цього закону 

уряд планував зменшити загальну кількість громад з 11,5 до 

1,5 тис. 3 Згодом парламент ухвалив закон, що дозволив гро-

мадам втілювати спільні проекти, а також співробітничати між 

                                           
3
 Згідно зі словами Г. Зубка, заступника міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: 

див. інтерв’ю «Громадському радіо», 6 жовтня 2015 р., доступне  

за посиланням: http://hromadskeradio.org/terytoriya/gennadiy-zubko-

koordynaciynu-radu-centralnogo-ofisupidtrymky-reform-ocholyt-lyudyna-z-

yevropy 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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собою з тим, щоб отримати більше повноважень і коштів [22]. 

Незважаючи на формування правової основи реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади, 

процес децентралізації в Україні відбувається повільно та має 

низку недоліків. 

Як відзначає голова Комітету економістів України 

А. Новак, наприкінці 2017 р. відбулося нівелювання реформи 

децентралізації, яка звелася лише до зміни адміністративних 

меж громад, надання місцевій владі більших повноважень, але 

за відсутності збільшення власних доходів структура дохідної 

частини зведеного бюджету залишилася незмінною: як і рані-

ше, 80% доходів (податків) надходить безпосередньо до 

центрального бюджету, і лише 20% доходів (податків) зали-

шаються всім місцевим бюджетам разом, а потім фактично в 

ручному режимі з центрального бюджету роздаються гроші на 

місця. Така система міжбюджетних відносин функціонує всі 

роки незалежності − це головне, що треба змінити відповідною 

бюджетною реформою [23]. 

Необхідною умовою успішного здійснення реформи де-

централізації є поява серед владної еліти послідовних рефор-

маторів, які несуть відповідальність за країну і готові здійсню-

вати глибокі реформи, виходячи на ризик конфлікту з консер-

вативними і популістськими прошарками еліти. При цьому 

слід мати на увазі, що більшість правлячої еліти може чинити 

сильний опір, оскільки у процесі зміни суспільної системи во-

на втратить життєво важливі для неї привілеї, і на цей опір 

треба буде відповідати як компромісними  пропозиціями, так і 

прямим примусом. Важливим для виправданості такого підхо-

ду є, по-перше, стимулювання реформаторами руху суспільст-

ва до демократичної організації суспільного життя; по-друге, 

здійснення владою і суспільством заходів, які б перешкоджали 

переродженню самих реформаторів; по-третє, реформаторам 

необхідно забезпечити управління процесами, що виникають 

при децентралізації для запобігання їх можливому деструкти-

вному характеру. Для того щоб організатори децентралізації 

мали таку можливість, потрібна підтримка «знизу», яка вже 
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почалася з неприйняття суспільством існуючої асоціальної си-

стеми і розуміння суспільством необхідності альтернативного 

розвитку. Успіх може принести тільки спілка ініціатив рефор-

маторів при владі й реформаторських суспільних рухів, у про-

цесі яких складатимуться засади громадянського суспільства.  

Слід відзначити, що при реформуванні територіального 

устрою та розвитку самоврядування важливою є ментальна 

основа децентралізації. У результаті соціальної самоорганіза-

ції територіальної громади має відбутися поступова її інститу-

ціоналізація як суб’єкта самоврядування та саморозвитку. Ін-

ституціоналізація територіальної громади може здійснюватися 

як природний, еволюційний процес, як це відбувалось у краї-

нах Європи і Північної Америки через становлення й розвиток 

відносно стійких локальних соціальних структур і відповідної 

цьому процесу системи правової регуляції. Ознаками такої ін-

ституціоналізації територіальної громади є залученість її влас-

них (перш за все людських) ресурсів до процесів розвитку і 

висока ефективність їх використання, а також солідарність 

жителів, тобто їх готовність до спільних дій, спрямованих як 

на захист власних інтересів, так і інтересів спільноти в цілому. 

Ця модель автономної громади громадянського типу (асоціа-

тивної) з властивими їй механізмами соціальної самоорганіза-

ції населення склалася на основі багатоукладних форм власно-

сті, великої кількості груп інтересів і відповідно диференційо-

ваної соціальної структури територіальної громади. Така ін-

ституціональна модель вже проявила свою ефективність в усіх 

розвинених країнах Заходу і стала взірцевою для українських 

реформаторів. Реалізація цієї моделі дозволяє в більшості за-

хідних країн  від 70 до 85% потреб громадян задовольняти за 

місцем їх проживання [24, с. 322]. Це спонукає українську 

владу, не очікуючи, поки природним чином виникне власний 

механізм самоорганізації і самовідтворення на основі внутріш-

ніх ресурсів громади, прискорити процес інституціоналізації  

шляхом форсованого впровадження, майже вчинення (інфорс-

менту) цієї успішної західної інституційної моделі. У Концеп-

ції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
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організації влади закладено принципи, притаманні саме цій 

моделі: субсидіарності, місцевого економічного розвитку, со-

ціального партнерства, партисипативної демократії та ін. Об-

ґрунтовано також доцільність використання властивих їй соці-

ально-організаційних структур (форм), способів і засобів са-

моорганізованої діяльності членів громади. 

Деякі дослідники обстоюють позицію щодо неефектив-

ності, навіть безрезультативності такого інфорсменту «запози-

ченої» інституційної моделі територіальної громади тим, що 

трансформація місцевої спільноти з об’єкта управління в 

суб’єкт самоврядування і саморозвитку має відбуватися тільки 

на засадах власної ментальності, власної системи цінностей. 

Спроби ж вирішити проблеми її адаптації до умов України 

шляхом перенесення відповідних інститутів західних країн з 

одного інституціонального середовища в інше, тобто шляхом 

копіювання їх формальної структури, не принесли і не могли 

принести успіху. На їх думку, шлях, яким територіальна гро-

мада отримує статус первинного суб’єкта місцевого самовря-

дування, заснований на чужій для української ментальності 

англосаксонській «общинній» моделі, яка характерна для роз-

винених протестантських країн Заходу з децентралізованою 

системою влади. Вважається, що такий шлях реформування 

публічної влади є спробою  найскоріше відмовитися від нібито 

«єдино можливої» радянської моделі організації влади, засно-

ваної на принципі «демократичного» централізму, та скоріше 

інтегруватися в ЄС [25; 26].  

При такому, не заснованому на економічній ефективнос-

ті, а скоріше «політичному», виборі західної моделі місцевого 

самоврядування не враховується та обставина, що український 

народ є дуже далеким від західного менталітету, тому робить-

ся висновок про непридатність взагалі обраної моделі терито-

ріальної громади. Цей висновок базується на тому, що росій-

ський і український народи розглядаються в нерозривній єдно-

сті (православні, «східнохристиянські»), а історична пам’ять 

Росії не містить стійких демократичних форм організації сус-

пільного життя. Ще в 20-х роках минулого століття видатний 
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російський філософ М. Бердяєв стверджував, що всі форми 

адміністративно-політичного устрою пройшли (в революційні 

часи) перед російським народом, а він, «як завжди, обрав собі 

царя і державу» [27]. І в наш час відомий російський учений 

Ю. Пивоваров вважає, що ключова характеристика політичної 

культури Росії − це «владоцентричність». Вона є головною ді-

ючою особою історичного процесу, під час якого лише змінює 

свої назви: цар, імператор, генсек, президент [28]. Результати 

соціологічного опитування, проведеного Аналітичним 

центром Ю. Левади напередодні президентських виборів 

2007 р. [29], та подальший політичний розвиток Росії підтвер-

джують цю тезу. Тобто єдиновладдя, як базова характеристика 

образу влади, є соціальним запитом з боку населення Росії, як і 

подальше укріплення вертикалі влади (підтримано 72% опита-

них) [30].  

Російськими соціологами обґрунтовано, що, на відміну 

від західноєвропейської, російська людина відрізняється пе-

редусім пріоритетом інтересів суспільства, виразником яких 

виступає держава, над інтересами особистості. Особиста сво-

бода і демократичні форми організації суспільного життя хоч і 

є важливими для значної частини росіян, однак не є вирішаль-

ними. У розумінні росіян не ті чи інші групи індивідів повинні 

в боротьбі одного з іншим відстоювати свої інтереси, а саме 

держава, беручи до уваги інтереси різних суб’єктів, на підставі 

суспільного консенсусу повинна здійснювати політику, спря-

мовану на благо народу як єдиної спільності [31]. Основа всієї 

цієї системи відносин, легітимності державної влади і готов-

ності громадян виконувати вимоги влади − це їх «покірність», 

що в цілому вкладається в систему патерналістських відносин 

у їх патрон-клієнтській формі. Отже, російські вчені вже бага-

то років відстоюють свою виокремлену форму громади, засно-

вану на століттях фактично рабовласницького ладу. 

Окремі українські вчені ототожнюють українську люди-

ну з російською, наполягаючи на однаковості культур, її неза-

хідній ментальності, відсутності таких передумов, як визнання 

пріоритету прав і свобод, самодостатньої особистості, інших 



226 

цінностей західного суспільства тощо [32]. Такі погляди хоч і 

мають деякі підстави, однак не є достатньо обґрунтованими. 

Тим більше, що самі українці відмежовують себе від російсь-

кої культури. На питання, до якої культури ви себе, в першу 

чергу, відносите, 84% опитаних відповіли, що до української, і 

лише 8,4% віднесли себе до російської [8].  

Значна кількість вітчизняних дослідників вказує на на-

явність таких рис українського народу, які притаманні євро-

пейцям: повага особистості, волелюбність, індивідуалізм, схи-

льність до демократичних форм правління. В. Гаврилюк від-

значає, що геополітичне становище українських земель, їх роз-

ташування між заходом і сходом зумовило двоїстість україн-

ської ментальності. Їй притаманне поєднання індивідуалізму, 

характерного для західної орієнтації, та східної чуттєвості, 

емоційності. Специфіка землеробства породжує індивідуалізм 

як одну з найтиповіших рис українського характеру. Украї-

нець прагне підтримувати свій мікросвіт та відмежовуватися 

від іншого ворожого суспільства. Елементами індивідуалізму є 

незалежне існування, самодостатність і можливість обмежува-

ти себе [34]. Дослідники підкреслюють відсутність в українсь-

кого народу такої риси, як владоцентричність. У монографії 

О. Донченка та Ю. Романенка підкреслюється, що українство 

не сприймало будь-яких автократичних і деспотичних форм 

правління. М’яка природа ніби закладала фундамент для воле-

любності, спонтанності, автентичної емоційності та здорового 

індивідуалізму [35, с. 208]. 

О. Бондаренко підкреслює, що в духовній історії України 

люди завжди були носіями вільного духу, з яких ніхто не ба-

жав бути глядачем світової драми, а тільки її діючим актором. 

Ця стихія вільної самодіяльності особистості, що протистояла 

варварству степових набігів, живила і республіку козаків, і во-

льницю бурсаків, і вдачу «мандрових дияків», і ініціативу го-

родян у містах, яким було надано Магдебурзьке право. В укра-

їнському козацтві знаходять свій вираз і національна вдача, і 

буяння вільної індивідуальності, особистісного завоювання 

світу, що є архетипічним для менталітету українського народу. 



 

227 

Певні елементи усвідомлення цінності особистості були навіть 

з юридичного боку присутні вже в Ярославовій Правді (яка 

встановлювала штраф за образу жінки і не застосовувала у 

правовому розумінні смертної кари чи тілесних покарань). У 

руслі розвитку ідей представницької влади перебувала і кон-

ституція Пилипа Орлика, і демократичний федералізм кирило-

мефодіївців («Книга буття українського народу» та дисертація 

М. Гулака «Юридичний побут поморських слов’ян»). До цього 

слід додати традиційну для України ХVI-ХVII ст. практику 

самоврядування міст і виборного призначення на церковні по-

сади [36]. Науковці до одного з основних складників генетич-

ного коду українського народу відносять так звані самоврядні 

потенції української ментальності, що знайшло висвітлення в 

публікації [37]. Йдеться про здатність навіть за найнесприят-

ливіших умов знаходити різноманітні індивідуальні та громад-

ські форми раціонального господарювання; бажання свободи, 

вільної самодіяльності особистості («знати не хотіла ні царя, ні 

пана», за М. Костомаровим); досить високий ступінь громад-

сько-політичної самоорганізації українського народу (почина-

ючи з вічових часів і далі); витворення в Україні унікальної 

народної правової свідомості, яка особливо за сприятливих 

часів стверджувала право конкретної людини на свободу, зем-

лю, власність, працю, вільне господарювання (вічова законо-

творчість, копні суди, братське судочинство, трансформація 

магістратських судів убік звичаєвого права, національно своє-

рідний характер земства тощо); здатність до громадсько- полі-

тичної творчості «знизу», потенційну громадсько-політичну 

творчу енергію українського народу та ін. 

Таким чином, в Україні існує соціоментальне підґрунтя 

для формування демократичної форми територіально-адміні-

стративного устрою. Однак до західної ком’юніті (community), 

а скоріше до подібної їй вітчизняної форми самоврядування, 

українцям треба буде пройти величезну дистанцію та подолати 

суттєві перешкоди, у тому числі на ментальному рівні, обумо-

влені як наслідками радянської епохи, так і окремими рисами 

власного архетипу. 
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Звичка до вертикальної ієрархії, яка впродовж десятиліть 

насаджувалась у суспільстві комуністичного зразку, блокує і в 

сучасній Україні паростки громадянського суспільства навіть 

на локальному рівні, де влада не настільки була схильна пере-

шкоджати його розвитку. Тривале перебування українського 

народу в жорстких рамках тоталітарного суспільства обумови-

ло формування рис «радянської» ментальності, які не сприя-

ють самоврядуванню: пасивність особи – відсутність волі до 

поліпшення життя власними силами; комплекс меншовартості 

– відчуття власної неспроможності через некомпетентність та 

непрофесіоналізм, зворотним боком чого є невмотивована ам-

біційність і хамство; патерналізм – очікування від влади роз-

в’язання власних проблем [38]. Такі риси притаманні переваж-

но старшому поколінню і є гальмом на шляху становлення са-

моврядування. 

Специфічною рисою ментальності українського народу 

науковці вважають виразне анархістсько-бунтарське начало у 

ставленні до громадських інституцій і державницьких струк-

тур [36]. Це може вилитися у несприйняття окремими верст-

вами населення форм та механізмів децентралізації, опір і про-

тистояння реформам місцевого самоврядування як населення, 

так і представників діючих органів самоврядування, які мо-

жуть втратити владні повноваження та ресурси. Тому тут осо-

бливо важливою є роз’яснювальна робота, формування право-

вої та державотворчої культури. 

Подолання цих негативних для процесу демократизації 

рис українського менталітету потребує часу. Однак не можна 

відкидати того факту, що розвиток української і російської 

ментальності триває в протилежних напрямах. Це відбувається 

внаслідок як певних політичних протистоянь, так і наполегли-

вої співпраці із європейськими та північноамериканськими 

урядовими та неурядовими організаціями. Події останніх років 

показали, що український народ має значний потенціал грома-

дянської активності та самоорганізованості. 
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5.2. Територіальна громада – базова ланка процесу 
децентралізації 

  
Для забезпечення реального народовладдя й ефективного 

самоврядування на низовому рівні суспільної організації жит-
тєдіяльності важливо сформувати дієздатні громади та їх орга-
ни управління. Для України це велика проблема, оскільки бага-
то населених пунктів у сільській місцевості є малочисельними, 
а місцеві ради − недієздатними. За оприлюдненими даними Ю. 
Ганущака, в Україні 8% рад мало населення від 200 до 500 чол., 
а 32% − від 500 до 1000 [1, с. 15]. Автор відзначає, що половина 
сільрад не мала дошкільних закладів, лише третина мала амбу-
латорії чи поліклініки, 7% сільрад не мають клубів. При цьому 
спостерігається неухильне обміління поселенських мереж, від-
далених від центрів економічної діяльності. У зоні прискореної 
деградації перебувають сільські ради на відстані понад 14 км 
від районного центру, тобто більша їх частина. Органи місцевої 
влади (сільські ради) в таких поселеннях не здатні до ефектив-
ного самоврядування, оскільки в них немає ані фінансових, ані 
людських ресурсів. На сьогодні ця гілка місцевої влади не задо-
вольняє потреби суспільства не тільки внаслідок ресурсної не-
спроможності переважної більшості органів місцевого самовря-
дування здійснювати власні й делеговані повноваження, але і 
через нерозвиненість форм прямого народовладдя. 

Закон України «Про добровільне об’єднання територіа-
льних громад» спрямований на формування таких територіа-
льних громад, які здатні до самостійного самоврядування та 
надання повноцінних і якісних публічних послуг. Законом ви-
значено, що об’єднана територіальна громада створюється на 
добровільній основі в межах однієї області. При прийнятті рі-
шень щодо добровільного об’єднання територіальних громад 
беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та 
інші чинники, що впливають на соціально-економічний розви-
ток об’єднаної територіальної громади. Таким чином, терито-
ріальна громада стає базовим структурним елементом терито-
ріальної організації суспільства. 

Кабінет Міністрів України у квітні 2015 р. затвердив Ме-
тодику формування спроможних територіальних громад [39]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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У цій методиці введено термін «спроможна територіальна 
громада» – це територіальні громади сіл (селищ, міст), які в 
результаті добровільного об'єднання здатні самостійно або че-
рез відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити 
належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, куль-
тури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-кому-
нального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фі-
нансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповід-
ної адміністративно-територіальної одиниці. Формування 
спроможних територіальних громад здійснюється шляхом:  
розробки облдержадміністрацією проекту перспективного пла-
ну; схвалення проекту перспективного плану обласною радою; 
затвердження перспективних планів Кабінетом Міністрів 
України; добровільного об'єднання територіальних громад; 
формування органів місцевого самоврядування спроможних 
територіальних громад. 

Законодавство щодо формування об’єднаних територі-
альних громад удосконалюється. У 2017 р. ухвалено Закон 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
добровільного приєднання територіальних громад» (№ 1851-
VIII), де більш чітко визначено порядок добровільного приєд-
нання до територіальних громад, а також Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей 
добровільного об’єднання територіальних громад, розташова-
них на територіях суміжних районів» (№ 1923-VIII), що більш 
чітко визначає процедуру такого об’єднання.  

Слід відзначити, що об’єднання громад (переважно у 
сільській місцевості) є досить складним процесом, оскільки по-
селення територіально розмежовані, мають погану систему ко-
мунікацій, свої інтереси та власних лідерів, традиції тощо. Згід-
но з результатами обстеження домогосподарств сільської місце-
вості у 2015 р. [40] 23% з них вказали на відсутнє регулярне 
щоденне транспортне сполучення з іншим населеним пунктом 
із більш розвиненою інфраструктурою, що є суттєвою переш-
кодою на шляху об’єднання населення в територіальні громади. 

Однак об’єднані територіальні громади (ОТГ) створю-
ються, і в окремих регіонах цей процес триває швидкими тем-
пами (табл. 5.4).  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Таблиця 5.4 
Формування об’єднаних територіальних громад  

за 2015-2017 рр. [63;104] 

Область 

Кількість  рад до реформи 
Об’єднання територіальних  

громад 

місь-
кі 

се-
лищ-

ні 

сіль-
ські 

всьо
го 

перпек-
тивний  
план на 
2015-
2018 
рр. 

створе-
но у 

2015-
2016 
рр. 

створе-
но у 

2017 р. 

Усього 
за 2015-

2017 
рр. 

Вінницька 18 28 661 707 57 21 13 34 

Волинська 11 22 379 412 74 15 25 40 

Дніпропетров-
ська 20 40 288 348 90 34 22 56 

Донецька*    289 39 6 3 9 

Житомирська 12 40 579 631 55 32 13 46 

Закарпатська 11 19 307 337 0 3 3 6 

Запорізька 14 22 263 299 67 16 20 36 

Івано-
Франківська 15 24 477 516 58 11 12 23 

Кіровоградська 12 27 376 415 53 5 8 13 

Київська 26 30 605 661 29 2 7 9 

Луганська* 10 25 159 194 25 3 5 8 

Львівська 44 34 633 711 72 22 13 35 

Миколаївська 10 17 287 314 40 19 9 28 

Одеська 19 32 439 490 34 11 14 25 

Полтавська 15 21 467 503 54 18 21 39 

Рівненська 11 16 338 2365 66 18 7 25 

Сумська 15 20 376 411 53 14 14 28 

Тернопільська 18 17 580 615 40 36 4 40 

Харківська 17 60 381 458 58 4 8 12 

Херсонська    298 49 12 14 26 

Хмельницька 13 24 568 605 53 26 13 39 

Черкаська 16 15 525 556 56 6 20 26 

Чернівецька 11 8 252 271 34 16 10 26 

Чернігівська 16 28 525 569 50 16 21 38 
* Без урахування окупованих територій. 

 
Найбільшу кількість територіальних громад створено у 

Дніпроперовській (56), Житомирській (46), Волинській і Тер-
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нопільській (по 40), Хмельницькій і Полтавській (по 39) обла-
стях. У той же час у багатьох областях створено невелику кі-
лькість ОТГ: у Донецькій, Закарпатській, Київській, Лугансь-
кій – менше 10, а в Харківській – 12. У багатьох областях 
створення ОТГ відстає від перспективного плану. 

Такий стан речей свідчить про наявність об’єктивних і 

суб’єктивних труднощів у формуванні ОТГ. З одного боку – 

відсутність досвіду подібного реформування в Україні, з іншо-

го – недостатнє розуміння громадянами та владними структу-

рами на місцях важливості цієї реформи, а також низький рі-

вень довіри населення до будь-яких реформ, що започаткову-

ються центральною владою. Тому Президент України підкрес-

лив доцільність проведення широкої роз’яснювальної роботи 

із сутності децентралізації: «Має бути відповідна роз’яс-

нювальна література, в областях проведено широкі заходи, 

щоб люди мали можливість переконатися, що ні в якому разі 

його не обдурюють, що децентралізація – це наближення вла-

ди до людей, передача значного фінансового ресурсу територі-

альним громадам, можливість і більшої відповідальності вла-

ди» [71]. Однак об’єднання є лише початком справи форму-

вання дієздатних громад, тому необхідно забезпечити пере-

творення їх на єдиний соціальний організм, здатний до ефек-

тивної взаємодії та реалізації функцій самоврядування. 

Як і будь-яка соціальна система, ОТГ складається із су-

купності локальних суб’єктів, що діють і взаємодіють на її те-

риторії, представляють інтереси різних соціальних груп і ма-

ють складні взаємовідносини між собою та різними інсти-

туціональними структурами, які можуть бути різновекторними 

та конфліктними. Дієздатна громада має бути цілісною, само-

врядною (у межах наданих їй повноважень) соціальною сис-

темою, схильною до самоорганізації. Для формування такої 

громади необхідно налагодити ефективні механізми соціальної 

взаємодії 4. Ця взаємодія передбачає спільність інтересів, нала-

                                           
4 Процеси і механізми соціальної взаємодії досліджено у працях 

класиків соціології М. Вебера, Г. Зіммеля, Ф. Тьоніса, вітчизняних до-
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годження зв’язків, залучення і використання внутрішніх ре-

сурсів громади, у першу чергу людських, з метою найкращого 

задоволення потреб усієї громади. 

Узагальнення наукових джерел дозволило виокремити 

такі основні ознаки спроможної територіальної громади: 

спільність території (ця ознака виступає як одна з основ 

системи соціальних зв’язків і відносин, що формуються у гро-

маді); 

наявність соціальної взаємодії між соціальними суб’єк-

тами, що діють на її території; 

здатність задовольняти потреби своїх членів; 

наявність у членів громади стійкої ідентифікації з нею;  

наявність спільних інтересів, які формують певні типи 

територіальної поведінки окремих верств населення.  

В Україні є науково-методичні розробки щодо форму-

вання дієздатної територіальної громади. У публікаціях 

Ю. Ганущака, О. Врублевського обґрунтовується необхідність 

формування нових територіальних громад, визначається мож-

ливий розподіл повноважень і методичні підходи до моделю-

вання громад [1; 19; 25]. 

Саме територіальна громада та місцеве самоврядування 

нині здатні на успішне застосування у практиці нової парадиг-

ми управління на засадах децентралізації. Досвід розвинених 

демократичних країн, передусім ЄС, свідчить, що саме на рі-

вень громади делегуються повноваження, які стосуються ор-

ганізації життєдіяльності населення та забезпечення комфорт-

ності умов життя. Так, наприклад, до компетенції органів міс-

цевого самоврядування Італії (рівень комуни) належать: допо-

мога громаді та окремим її мешканцям; забезпечення послуг, 

пов’язаних із підтримкою шкіл (харчування, шкільні автобуси, 

допомога); дошкільне виховання; культура (підтримка музеїв, 

виставок, культурних заходів, театру); територіальне плану-

                                                                                           
слідників Ю. Привалова, Ю. Саєнко, М. Шульги та ін. Окремо слід від-

значити дослідження чиказької школи соціології (Л. Вірт, Л. Парк та ін.) 

соціально-територіальних спільнот великих міст.  
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вання та підтримка в належному стані доріг місцевого значен-

ня; управління місцевим транспортом; будівництво житла; під-

готовка планів розвитку торгівлі; реєстрація актів цивільного 

стану; захист довкілля та переробка побутових відходів; охо-

рона громадського порядку адміністративною поліцією; реєст-

рація земельних ділянок; планування, програмування та регу-

лювання комерційної діяльності; управління промисловими та 

торговими зонами; надання публічних послуг, визначених як 

місцеві. 

Закріплені також функції органів місцевого самовряду-

вання у сферах, які є відповідальністю держави: забезпечення 

проведення виборів; реєстрація актів цивільного стану; органі-

зація військового обліку; ведення статистичної звітності [6].  

У Польщі на рівень ґміни передано такі повноваження: 

землеустрій; управління нерухомістю; охорона довкілля; водне 

господарство; житлова і технічна інфраструктура; місцевий 

транспорт; соціальна допомога; охорона здоров’я; освіта;  ку-

льтура й охорона пам’яток архітектури; спорт і активний від-

починок; проведення ярмарків, діяльність ринків і торговель-

них центрів; озеленення; діяльність цвинтарів на рівні ґміни; 

запобігання повеням, громадський порядок і безпека громадян, 

пожежна безпека [81]. 

В Україні для успішної реалізації реформи необхідно 

здійснити розподіл повноважень між усіма суб’єктами само-

врядування. Акцент у розподілі повноважень має ставитися на 

відповідності завдань, які має виконувати той чи інший орган, 

та на фінансовому ресурсі, яким він повинен мати. У проекті 

Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади)» (ст. 143) визначено, що терито-

ріальна громада безпосередньо або через органи місцевого са-

моврядування громади відповідно до закону: 1) управляє май-

ном, що є в комунальній власності; 2) затверджує бюджет від-

повідної громади і контролює його виконання; 3) затверджує 

програми соціально-економічного та культурного розвитку і 

контролює їх виконання; 5) забезпечує реалізацію результатів 

місцевих референдумів; 6) утворює, реорганізує та ліквідує 
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комунальні підприємства, організації та установи, а також 

здійснює контроль за їх діяльністю; 7) вирішує інші питання 

місцевого значення, віднесені законом до її компетенції [91]. У 

Конституції пропонується повноваження громади викласти в 

надто узагальненому вигляді, тому в інших нормативних актах 

їх потрібно конкретизувати. Окрім того, в даному проекті чіт-

ко не розмежовано повноваження між різними рівнями місце-

вого самоврядування – громад, районів, регіонів.  

Зарубіжні фахівці з децентралізації поки що з обережніс-

тю оцінюють реформу. Так, куратор фіскальної децентраліза-

ції в Польщі В. Місьонг відзначає, що «нині важко сказати, чи 

є створена українським урядом модель вдалою, адже чіткого 

розподілу завдань досі немає» [93]. Він вважає, що головне − 

не створено структури органів виконавчої влади в одиницях 

самоврядування та не розподілено завдань. Поки цього не бу-

де, зрозуміти, як запрацює вся система на місцях, неможливо.  

Вітчизняні фахівці також відзначають відсутність зако-

нодавчих норм, які б чітко розмежовували компетенції органів 

об’єднаних громад і звичайних громад, що створює перешкоди 

для належного функціонування нових рад, особливо якщо 

обидва типи громад співіснують у межах одного району чи 

області. Такі законодавчі прогалини багато в чому є результа-

том нелогічного способу здійснення реформи децентралізації в 

країні. У той час як децентралізація фінансових ресурсів вже 

реалізується повним ходом, повноцінний перерозподіл повно-

важень від органів державної влади до органів місцевого са-

моврядування може відбутися лише після ухвалення змін до 

Конституції, які чекають розгляду у другому читанні [14]. 

 

 

5.3. Людський капітал територіальних громад як го-

ловний соціальний ресурс децентралізації 

 

Для забезпечення ефективного розподілу повноважень 

на всіх рівнях публічної влади необхідно здійснити політичну, 

адміністративну, судову реформи, реформу фінансової систе-
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ми. Також фахівці відзначають, що суспільство має бути гото-

ве творити і сприймати модель децентралізації [6]. У даному 

контексті важливим є формування людського капіталу терито-

ріальних громад, спроможного до самоврядування. 

Головним соціальним ресурсом децентралізації виступає 

людина в різноманітних формах її персоніфікації: як член те-

риторіальної громади, як виборний представник місцевого са-

моврядування, як фахівець у виконавчих органах влади, як  

підприємець, як член громадської організації та ін. Примно-

ження людського капіталу (знань, здібностей, професійних 

компетенцій, ділової та соціальної активності тощо) є необхід-

ною базовою умовою  створення дієвих механізмів самовряду-

вання на всіх рівнях управління та має вирішальне значення 

для місцевого рівня. 

Концепцією реформування місцевого самоврядування і 

територіальної організації влади в Україні визначається значна 

роль людського фактора у здійсненні цієї реформи, а саме ма-

ксимальне залучення населення до прийняття управлінських 

рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя. Згід-

но з Концепцією це досягається шляхом запровадження ефек-

тивних механізмів участі громадськості в розробці органами 

місцевого самоврядування важливих управлінських рішень на 

засадах громадянської активності. 

При цьому для здійснення децентралізації в Україні, за-

безпечення, збереження та розвитку людського капіталу важ-

ливим є не лише якість освітньо-професійних і культурних ха-

рактеристик. Однією з найважливіших компонент є наявність і 

розвиненість громадянських цінностей − громадянська (не 

підданська) ідентичність, самодостатність, ініціативність, орі-

єнтація на саморозвиток,  прихильність до демократичної ор-

ганізації суспільства, особиста відповідальність за свою долю. 

Інакше жодні законодавчо-правові аспекти створення умов для 

безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевої 

спільноти не принесуть результату.  

Слід відзначити діалектичну єдність процесів децентра-

лізації та формування людського потенціалу громад. З одного 
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боку, саме розвиненість сучасних характеристик територіаль-

ної людської спільноти (високий рівень освіченості, культури, 

активність, підтримка демократичних цінностей тощо) є базо-

вою умовою побудови самоврядування на основі принципів 

децентралізації, з іншого − сама система децентралізації влад-

них повноважень зумовлює залучення до публічного управ-

ління широкі верстви населення та сприяє зростанню його які-

сних рис.  

Відомий французький соціолог А. Токвіль так виразив 

найбільш суттєве значення децентралізації як для людини, так 

і для всього суспільства: «Децентралізація містить не тільки 

цінність адміністрування, але і громадянський вимір, оскільки 

вона збільшує можливості для громадян бути долученими до 

публічних справ; вона привчає їх до реалізації своїх свобод. А 

з осереддя таких місцевих, активних і вимогливих свобод на-

роджується найбільш ефективна противага центральній владі, 

навіть якщо вона має підтримку знеособленої колективної во-

лі» [41]. Громадські інститути, вважав А. Токвіль, відіграють 

для встановлення незалежності ту саму роль, що і початкові 

школи для науки; вони відкривають народу шлях до свободи і 

вчать його користуватися цією свободою. 

У децентралізованій системі управління територіальна 

громада з об’єкта управління перетворюється на суб’єкт. Роль 

суб’єкта на місцевому рівні можуть виконувати: адміністрати-

вний апарат, колективи і територіальна спільнота в цілому, 

клієнтели (соціальні мережі), групи інтересів. Це також може 

бути політично ангажоване населення (учасники масових ак-

цій і рухів), впливові політичні партії, об’єднання підприємців 

тощо, окремі індивіди (харизматичні лідери) − залежно від іс-

нуючого політичного режиму, типу політичної культури, на-

явності громадянського суспільства (НДО, суспільно-політич-

ні, релігійні, професійні рухи).  

Із радянського минулого Україна успадкувала безсуб’-

єктне територіальне утворення – радянську модель місцевого 

самоврядування. У рамках цієї моделі не мала місця самоорга-

нізована діяльність громадян за місцем проживання. Система 
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місцевої влади розбудовувалася в СРСР за принципами тоталі-

тарної держави, що передбачало активне державне втручання 

в економічне, політичне, соціальне життя на місцях. Єдиним 

реальним суб’єктом економічної, соціальної та регіональної 

політики фактично була держава, тобто центральна влада, яка 

успадкувала конструкції російської імперії – самодержавство і 

кріпацтво (за радянських часів вони просто отримали інші на-

зви). Громада не могла стати реальним суб’єктом у тоталітар-

ній антидемократичній державі, яким був СРСР із перших ро-

ків його існування, вона залишалася тільки об’єктом для цент-

ральної влади.  

Ключовою ознакою, що характеризує суб’єктність тери-

торіальної громади, а також основним змістом процесу соціа-

льної організації стає здатність до взаємодії її різних локаль-

них суб’єктів, що дозволяє залучати й ефективно використо-

вувати внутрішні ресурси, перш за все її людський потенціал − 

соціальну енергію, креативність, ініціативу, громадянську ак-

тивність членів громади [24]. Неспроможність членів громад 

до солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав та інте-

ресів, до участі та співпраці з органами місцевого самовряду-

вання і місцевими органами виконавчої влади є головною пе-

решкодою на шляху реформи. Становлення територіальних 

громад як основного суб’єкта самоврядування має забезпечити 

тільки процес самоорганізації її населення. Це і є головний ре-

сурс реформаторського руху на місцевому рівні. Таким чином, 

залучення й ефективне використання  людських ресурсів гро-

мади підвищують її самодостатність і відповідно ступінь 

суб’єктності. Однак, на думку українських дослідників, незва-

жаючи на всі докладені зусилля, головна мета реформи – ста-

новлення територіальної громади як реального суб’єкта місце-

вого самоврядування − усе ще не досягнута, а є тільки декла-

рацією про наміри [42]. Серед причин цього, у першу чергу, 

слід назвати високий ступінь відчуженості бюрократії (чинов-

ників) усіх рівнів від суспільства, непідконтрольність суспіль-

ству органів державної влади (центральної, регіональної і міс-

цевої). На місцевому рівні це можна визнати як монополізацію 
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місцевого управління місцевою адміністрацією. У Концепції 

даний фактор визначено як проблемний разом з іншими про-

блемами правового та інституційного характеру, такими як 

корпоратизація органів місцевого самоврядування, закритість і 

непрозорість їх діяльності, високий рівень корупції, що приз-

водить до зниження ефективності використання ресурсів 

громади. 

Становлення територіальної громади як реального су-

б’єкта місцевого самоврядування значною мірою залежить від 

якісних характеристик його людського капіталу, передусім 

освітніх і вікових (табл. 5.5).  

 

Таблиця 5.5 

Вікові та освітні характеристики населення 

міських і сільських поселень станом  

на початок 2015 р. [15; 102] 

Показник 
Міські  

поселення 

Сільські  

Поселення 

Населення, тис чол. 29434,3 13325,3 

Частка населення віком, %: 

0-14 років 14,4 16,5 

14-35 років 30,4 29,0 

35-60 років 34,1 31,4 

60 і вище 21,2 23,1 

Чисельність економічно активного 

населення, тис. чол. 

12430,4  

(42,2% до всього 

населення) 

5667,5  

(42,5% до всього  

населення) 

У тому числі за освітою, %: 

повною вищою 39,4 14,4 

базовою вищою 1,3 1,1 

неповною вищою 20,5 17,2 

професійно-технічною 24,2 30,7 

повною загальною середньою 13,4 32,2 

базовою загальною середньою 1,1 4,1 

початковою та без освіти 0,04 0,16 
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У сільській місцевості частка молоді та осіб зрілого пра-

цездатного віку (35-60 років) є меншою, осіб похилого віку − 

більшою. Рівень економічної активності міського та сільського 

населення майже однаковий, однак суттєвою є різниця в освіт-

ньому рівні. Економічно активне населення (ЕАН) сільської 

місцевості має значно нижчий рівень освіти: повну та базову 

вищу освіту серед них має лише 15,5%, у той час як у міських 

поселеннях цей показник складає 40,7%; меншою є також час-

тка ЕАН з неповною вищою освітою (відповідно 17,2 та 

20,5%); у сільських мешканців переважає професійно-технічна 

та загальна середня освіта, більшою є частка осіб із низьким 

рівнем освіти. 

Оскільки саме в сільській місцевості у процесі децентра-

лізації  мають відбутися найбільш кардинальні зміни адмініст-

ративно-територіального устрою, а саме сформовані здатні до 

самоврядування об’єднані територіальні громади, то якісні ха-

рактеристики  населення можуть значною мірою вплинути на 

ці процеси. Для забезпечення децентралізації необхідний пев-

ний рівень освіченості населення, оскільки без освіченості, 

розуміння процесів формування громадянського суспільства 

досягнення результату може бути не тільки складним, але і 

неможливим. [44]. Важливо, щоб населення розуміло сутність 

даної реформи, що вона передбачає наближення влади до лю-

дей та можливість безпосередньої участі кожного громадянина 

в самоврядуванні, що також потребує достатнього рівня осві-

ти. Низький рівень освіченості серед сільського населення вка-

зує на те, що для забезпечення успішної децентралізації тут 

має бути проведена ґрунтовна роз’яснювальна робота, а також 

значна частка найбільш активного населення має бути залуче-

на до навчання. 

Слід відзначити, що рівень освіченості та професійної 

підготовки має важливе значення також для вирішення тих 

складних завдань, які постають перед місцевим самоврядуван-

ням, щодо розвитку та благоустрою територій. Особливо це 

стосується сільської місцевості, де мешканці не мають доступу 
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до найбільш важливих послуг. Так, обстеження домогоспо-

дарств України у 2015 р. показало, що сільські мешканці більш 

істотно, ніж міські, відчували негаразди, пов’язані з низьким 

розвитком інфраструктури. Більше половини сільських домо-

господарств потерпали від відсутності закладів, які надають 

побутові послуги (серед міських – 6%); 40% – від відсутності в 

населеному пункті послуг швидкої медичної допомоги (у місті 

3%); 26% – від відсутності поблизу житла медичної установи 

(6%); 23% – від відсутності регулярного щоденного транспорт-

ного сполучення з іншим населеним пунктом із більш розви-

неною інфраструктурою та 14% – від відсутності поблизу жит-

ла об'єктів роздрібної торгівлі (по 3%), 5% – від відсутності 

поблизу житла дошкільних закладів (1,3%) [40]. Для вирішен-

ня цих проблем представникам громад необхідні не лише фі-

нансові ресурси, які надає децентралізація, але і достатній рі-

вень освіченості та професійних знань, щоб ефективно їх ви-

користати на потреби громади. 

Слід відзначити, що проблема недостатності необхідних 

знань може бути вагомою перешкодою на шляху становлення 

ефективного місцевого самоврядування. Соціологічні опиту-

вання свідчать, що сучасних економічних знань не вистачає 

40% населення, а вистачає лише 23%, також сучасних полі-

тичних знань не вистачає 31%, а вистачає лише 26% [8]. Для 

розвитку місцевого підприємництва та залучення коштів до-

норів (у тому числі міжнародних) особливо важливо мати 

знання та навички щодо розробки конкретних проектів і їх біз-

нес-планів, що потребує певних економічних знань. Тому ре-

форма децентралізації має супроводжуватися різноманітними 

формами навчання як представників місцевих органів влади, 

так і активної частини населення. 

Розуміючи важливість роз’яснювальної та освітньої ро-

боти в забезпеченні реальної децентралізації, віце-прем’єр-

міністр Г. Зубко ще у вересні 2015 р. повідомив, що від укра-

їнської сторони будуть створені 40 субрегіональних груп під-

тримки реформи, у тому числі виділені значні ресурси для 
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здійснення зв’язків із громадськістю, навчання та коучингу. 

Такі групи надаватимуть технічну допомогу через навчання 

робітників місцевих органів влади на всіх рівнях. Крім того, 

групи координуватимуть підготовку новообраних депутатів, а 

також державних службовців щодо своїх нових повноважень з 

управління [44].  

Різноманітні дослідження свідчать, що в Україні зростає 

налаштованість людей на участь у місцевому самоврядуванні. 

Так, під час круглих столів, які проводилися в рамках Швей-

царсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в 

Україні» DESPRO, виявлено підвищення готовності громад 

брати участь у децентралізації влади на місцевому рівні: якщо 

у 2014-2015 рр. переважали сумніви щодо бажання і готовнос-

ті громад ефективно здійснювати політику на місцевому рівні, 

пасивність громад, низька загальна культура, то у 2016 р. уже 

спостерігається бажання брати участь у господарюванні на 

місцевому рівні; існує гостра потреба в роз’ясненнях та обго-

вореннях процесу реформування [45]. У той же час учасники 

обговорень відзначали брак професіоналів, людей зі спеціаль-

ною освітою, досвідом роботи управлінцями будь-якого рівня. 

Ефективність місцевого самоврядування значною мірою 

залежить від того, наскільки населення покладається на власні 

зусилля для забезпечення власного життя, його активності та 

рівня відповідальності, за стан справ у своєму місті чи селі. 

Моніторингові опитування дають змогу виявити якісні харак-

теристики українського соціуму. Дані табл. 5.6 свідчать, що у 

2015 р. майже 23% населення вважало, що вони в основному є 

творцями власного життя та ще 31% − що воно формується під 

впливом власних зусиль і зовнішніх обставин.  Причому така 

активна позиція населення зростає. Значно зменшилася частка 

тих опитаних, які вважають, що їх життя здебільшого зале-

жить від зовнішніх обставин: якщо в 2000 р. таких було більше 

59%, то у 2015 р. їх частка знизилася до 46%, а частка тих, 

життя яких, на їх думку, майже цілком визначається зовнішні-

ми обставинами, зменшилася майже у два рази (з 28,5% у 

2000 р. до 15,4% у 2015 р.). 
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Таблиця 5.6 

Розподіл відповідей щодо оцінки чинників впливу на власне 

життя, % до всіх відповідей [46] 
Відповіді на питання 

«Як Ви вважаєте, від чого здебільшого зале-

жить те, як складається Ваше життя?» 

Рік  

2000  2010  2013  2015  

Здебільшого від зовнішніх обставин 28,5 16,1 17,5 15,4 

Деякою мірою від мене, але більше від зов-

нішніх обставин 30,7 30,6 31,8 30,4 

Однаковою мірою від мене i від зовнішніх 

обставин 23,7 31,1 29,1, 31,3 

Більшою мірою від мене, ніж від зовнішніх 

обставин 8,8 11,7 11,8 15,4 

Здебільшого від мене 8,1 10,5 9,6 7,5 

 

Слід відзначити, що в українському суспільстві поволі 

зростає налаштованість людей на власну відповідальність за 

своє життя та стан справ у своєму місті або селі, що має важ-

ливе значення при залученні населення до самоврядування. 

47% опитаних вважає, що їм вистачає ініціативи та самостій-

ності для розв’язання власних життєвих проблем.  

 На питання «Яку особисту відповідальність Ви несете за 

стан справ у Вашому місті чи селі?» одержано такі відповіді 

(табл. 5.7). 

 

Таблиця 5.7 

Розподіл опитаних за рівнем відповідальності, що вони несуть 

за стан справ у своєму місті чи селі, % до всіх [46] 
Рівень відповідальності 2013 р. 2015 р. 

Повна 2,1 3,8 

Часткова 23,7 37,8 

Ніяка 57,5 46,9 

Важко сказати 16,0 10,6 

 
Наведені дані свідчать про те, що все більша частка на-

селення готова з пасивних споживачів публічних послуг пе-

рейти до активних суб’єктів формування власного життя та 

самоврядування. Для ефективного місцевого самоврядування 
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важливо, щоб мешканці відчували власну відповідальність за 

стан справ громади, до якої вони належать. Саме відповідаль-

на позиція стане основою активної участі в різних формах 

впливу на прийняття рішень органів місцевого самоврядуван-

ня. Опитування показало, що лише 3,8% населення бере на се-

бе повну особисту відповідальність за стан справ у своєму міс-

ті чи селі, майже 38% висловилися за часткову відповідаль-

ність, однак найбільше (47%) вважають, що вони не несуть 

будь-якої відповідальності. Отже, більшість усе ще займає па-

сивну або вичікувальну позицію, однак реальні успіхи само-

врядування сприятимуть також посиленню активної позиції 

мешканців як дієвих членів територіальних громад. 

Для активної участі в процесі самоврядування потрібно 

мати певні навички самоорганізації у вирішенні як власних 

проблем, так і проблем своєї громади (вулиці, під’їзду тощо). 

Для формування дієздатної територіальної громади важлива 

активність її членів та готовність їх до спільних громадських 

дій при вирішенні загальних проблем. Слід відзначити, що в 

українському суспільстві існує традиція об’єднання для вико-

нання певних робіт, що характерно особливо для сільської мі-

сцевості. Толока як форма сільської взаємодопомоги здавна 

існувала на теренах України, її використовували для виконан-

ня трудомістких або термінових робіт – будівництва житла, 

храмів, шкіл, доріг, збору врожаю тощо. Соціологічне опиту-

вання 2015 р. засвідчило високий рівень участі населення в 

різних формах об’єднання заради вирішення певних своїх 

проблем або захисту своїх прав та інтересів – із 1802 респон-

дентів 718 (40%) вказали  на таку участь. Найбільш поширені 

випадки такого об’єднання наведено в табл. 5.8. 

Дані табл. 5.8 свідчать, що найчастіше населення 

об’єднується для благоустрою місць сумісного проживання, 

організації культурного дозвілля і навчання своїх дітей (вказа-

ли 21 та 10% опитаних відповідно). На участь у волонтерській 

діяльності вказало 8%, всі інші види об’єднання були менш 

поширеними.  Переважають  види  об’єднань для вирішення   
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Таблиця 5.8 

Рівень об’єднання населення для вирішення різноманітних   

спільних або власних проблем [8] 
Відповіді на питання «У яких випадках Вам доводи-

лось об'єднуватися з іншими людьми заради вирі-

шення соціальних / власних проблем протягом 

останніх 12 місяців?» 

Час-

тота 

% від 

усіх 

відпо-

відей 

Благоустрій місць сумісного проживання (ремонт 

під'їздів, утеплення стін, озеленення тощо) 381 21,1 

Створення об'єднання співвласників багатоквартир-

них будинків (ОСББ) 68 3,8 

Підведення електроенергії, води, газу до своїх буди-

нків 90 5,0 

Протидія незаконній забудові, будівельним аферам, 

корупції 84 4,7 

Подолання наслідків стихійного лиха (буревію, сні-

гопаду, дощу, затопленню) 86 4,8 

Участь у добровільних народних дружинах 62 3,4 

Організація культурного дозвілля, поліпшення умов 

навчання (виховання) своїх дітей 177 9,8 

Протидія діяльності об'єктів, яка несе небезпеку здо-

ров'ю людей 62 3,4 

Участь у пікетах, демонстраціях для захисту своїх 

трудових, соціальних і культурних прав та інтересів 82 4,6 

Захист своїх трудових прав, відстоювання прав на 

пенсійне забезпечення 82 4,6 

Боротьба за реструктуризацію валютних кредитів, 

повернення коштів збанкрутілих установ 22 1,2 

Захист громадянських прав та свобод 117 6,5 

Волонтерська робота, підтримка переселенців, ліку-

вання та забезпечення воїнів АТО 144 8,0 

 

певних короткострокових завдань, для довгострокової 

діяльності  (наприклад, створення об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків), де формуються навички постій-

ного та безперервного самоуправління, участь населення є по-

ки що незначною. Отже, для становлення дієздатного місцево-

го самоврядування необхідна скрупульозна та системна робота 

із залучення населення до різних форм самоврядування. Особ-



246 

ливо важливими є різноманітні громадські утворення – гро-

мадські комітети, наглядові ради тощо, які виконують функції 

управління та контролю. 

У забезпеченні ефективного самоврядування важливою є 

можливість контролю та впливу членів територіальної грома-

ди на діяльність органів місцевої влади й рішення, які вони 

приймають. Слід відзначити, що впродовж усієї історії неза-

лежної України населення практично не мало можливостей 

впливу на рішення, які приймали як центральні, так і місцеві 

органи влади. За результатами соціологічного моніторингу на 

запитання «Якби уряд України ухвалив рішення, яке утискає 

Ваші законні права та інтереси, чи могли б Ви щось зробити 

проти такого рішення?» більшість відповіла негативно: у 

1994 р. нічого не могли б зробити  65% опитаних, у 2012 р. – 

66,6%. Тих, які вважали, що щось можуть зробити, було 5-6%. 

Майже така сама ситуація з аналогічними рішеннями на рівні 

місцевої влади: нічого не могли б зробити  проти цих рішень і 

в 1994, і в 2012 рр. 56% опитаних, а мали змогу щось зробити 

лише 12% [46]. Тому одним з основних завдань децентраліза-

ції є створення можливостей для впливу мешканців громад на 

ті рішення, які приймаються в органах місцевої влади. Це по-

требує, з одного боку, підвищення їх активності, з іншого – 

пошуку та використання таких інструментів і форм, що забез-

печили б реальний вплив на прийняття управлінських рішень. 

Опитування населення свідчить, що серед усіх форм 

громадської активності найбільш дієвими є такі: участь грома-

дян у громадських організаціях – відзначили 30% опитаних; 

участь громадян у доброчинних акціях і волонтерських групах 

– 22; вивчення громадської думки та її врахування у прийнятті 

рішень – 21; участь громадян у мітингах і демонстраціях – 

21% [46]. Однак за своїми функціями все це є опосередкова-

ними формами впливу членів громад на прийняття управлін-

ських рішень. Важливо залучати тих членів громад, які мають 

достатній рівень освіти, досвіду та поваги серед місцевих меш-

канців, до прямих форм управління шляхом їх участі на гро-

мадських засадах у комітетах з управління освітою, культу-
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рою, первинною системою охорони здоров’я, навколишнього 

середовища тощо.  

На об’єднані територіальні громади покладено значні 

повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, сім’ї,  молоді, 

спорту, розвитку інфраструктури тощо. Забезпечення ефектив-

ної діяльності цих сфер потребує не лише відповідних фахів-

ців, але і створення відповідних органів управління. На рівень 

територіальних громад із бюджету передаються значні кошти 

у вигляді відповідних субвенцій. Окрім цього, поступово ство-

рюється механізм формування власних джерел доходів ОТГ 

(за рахунок передачі в оренду земельних ділянок, місцевих по-

датків і зборів тощо). Тому експерти з питань децентралізації 

та формування дієздатних ОТГ (О. Сергієнко, Р. Якель) від-

значають, що проблема може полягати в тому, щоб у громад 

було достатньо людського ресурсу, який би ефективно розпо-

ряджався цими коштами, була якісна система управління різ-

ними сферами – фінансів, освіти, медицини тощо. Зростання 

повноважень обумовлює і зростання потреб громад у кваліфі-

кованих кадрах [47]. 

У контексті необхідності нагромадження людського ка-

піталу територіальних громад доцільно забезпечити більш 

ефективне залучення та використання потенціалу внутрішньо 

переміщених осіб з Криму та сходу України. Згідно з опера-

тивною інформацією Міжвідомчого координаційного штабу з 

питань соціального забезпечення кількість громадян України, 

які переміщуються з районів проведення антитерористичної 

операції та тимчасово окупованої території до інших регіонів, 

станом на 04.02.2016 р. становить 1 млн 21 тис. 532 чол. Ви-

мушене переселення мешканців зі сходу охопило всі регіони 

України. Найбільше ВПО розміщено в таких областях: Луган-

ська − 250481 чол., Харківська − 211414, Донецька − 118103, 

Дніпропетровська − 86564, Запорізька − 67430, Київська – 

48036, м. Київ − 39047 чол. [48]. За іншими джерелами в Укра-

їні 1,7 млн ВПО, які розселилися практично по всій території 

країни та стали тимчасовими, а певна частка − вже постійними 

членами громад.  
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Переміщення значної кількості людей позначилося на 

розвитку приймаючих територіальних громад та їх можливос-

тях до реформування місцевого самоврядування. З одного бо-

ку, ВПО, маючи нагальну потребу в житлі, працевлаштуванні, 

послугах закладів освіти й охорони здоров’я, соціального за-

безпечення, створюють додатковий попит на послуги цих сфер 

суспільної діяльності, що є ринковим чинником їх розвитку; з 

іншого − багато вимушених переселенців мають значний тру-

довий, підприємницький, креативний потенціал, який міг би 

бути використаний у процесі децентралізації для формування 

кадрів, необхідних для виконання розширених повноважень та 

розвитку територіальних громад. Позитивний вплив ВПО на 

процеси децентралізації та формування спроможних громад 

вбачається в такому: 

збільшення людського потенціалу територіальних гро-

мад, поліпшення його якісних характеристик. Із тимчасово 

окупованих територій здебільшого виїхали найбільш активні, 

кваліфіковані та підприємливі родини й особи з проукраїнсь-

кою та проєвропейською орієнтацією, серед них багато молоді 

та дітей. За даними Державної служби зайнятості, серед безро-

бітних ВПО значно вищою є частка осіб із вищою освітою 

(64%), у той час як серед усіх безробітних їх частка становить 

44%. Професійна структура безробітних із числа ВПО вигля-

дає таким чином: понад 57% становлять фахівці, професіона-

ли, службовці; третину – особи з робітничими професіями; 

майже 11% – особи без професійної підготовки [49]. Такий ко-

нтингент ВПО може стати суттєвим джерелом кадрового по-

тенціалу територіальних громад, необхідного для реалізації 

завдань децентралізації. Однак важливим є забезпечення  не-

конфліктної інтеграції ВПО в територіальні громади перемі-

щення [50]; 

серед ВПО значною є частка тих, хто мав власний малий 

бізнес. У них є певні кошти та підприємницькі навички, що 

збагачує потенціал малого бізнесу у приймаючих громадах. 

Існує багато прикладів успішної організації власної справи  

підприємцями-переселенцями в нових умовах, однак вони по-
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ки що не набули поширення. Слід відзначити, що підприємни-

цький потенціал може бути суттєвим, оскільки до розв’язання 

проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в 

Україні залучаються й міжнародні організації. Зокрема, доволі 

успішно працює Програма розвитку ООН (ПРООН), метою 

якої є надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі їх 

національного розвитку. З травня 2016 р. ПРООН запускає но-

ву програму, яка заснована на наданні бізнес-грантів для ВПО. 

Фінансують проект Великобританія, Польща та Чехія. Перед-

бачувана сума – 1 млн дол. [51]. Залучення коштів міжнарод-

них організацій сприятиме розвитку економічного потенціалу 

громад та вирішенню багатьох інфраструктурних проблем; 

ВПО сприяють збільшенню інвестиційних ресурсів у  

розвиток територій переміщення. Це здійснюється як за раху-

нок власних фінансових ресурсів, які спрямовуються переваж-

но на будівництво житла, так і залучених коштів зарубіжних 

донорів для вирішення житлових проблем вимушених пересе-

ленців. Згідно з опитуванням, проведеним з ініціативи громад-

ської організації «Кримська діаспора» і фонду «Держмолодь-

житло», у Київській області 87,6% опитаних ВПО з Криму і 

зони АТО готові придбати житло в кредит. Результати опиту-

вання свідчать, що 78% громадян не планують повертатися на 

непідконтрольні Україні території в найближчі п’ять років. 

Справа залишається за розробкою механізму довгострокового 

кредитування з мінімальним початковим внеском, що є най-

більш прийнятним для ВПО [51]. Збільшення інвестиційних 

ресурсів сприятиме розвитку сфери будівництва та створенню 

додаткових робочих місць. 

Отже, трудовий, освітньо-професійний, креативний, під-

приємницький, фінансовий потенціал ВПО неодмінно має бу-

ти задіяний у процесі децентралізації як додатковий ресурс 

територіальних громад. Однак для цього необхідно забезпечи-

ти повноцінну інтеграцію вимушених переселенців у соціум 

приймаючої території, створити сприятливі умови для вирі-

шення різноманітних проблем ВПО, соціальної взаємодії та 

співробітництва між переміщеними особами, місцевими орга-
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нами влади та членами територіальних громад, їх активне за-

лучення до вирішення проблем територій переміщення.  

Необхідність реформи системи державного управління 

згідно з принципами децентралізації в Україні обумовлена по-

літичними, економічними та соціальними чинниками. Надмір-

на концентрація повноважень і ресурсів центральною владою 

призвела до надмірної відстороненості публічної влади від на-

роду, низької дієздатності та безвідповідальності місцевих ор-

ганів влади, корупції, неефективності прийнятих рішень і ни-

зького рівня їх виконання. У цих умовах до критичного рівня 

знизилася довіра населення до всіх гілок влади, що обумовлює 

постійний внутрішній конфлікт та не сприяє утвердженню й 

розвитку державності, формуванню ефективної соціально орі-

єнтованої держави. За наявності значних природних і люд-

ських ресурсів Україна посідає останні позиції серед країн Єв-

ропи за показниками технологічного розвитку, конкуренто-

спроможності й ефективності економіки, рівня добробуту та 

якості життя населення. Тому реформування системи держав-

ного управління шляхом розширення повноважень місцевих 

органів влади стало нагальною потребою. 

На сучасному етапі в Україні сформовано правові засади 

децентралізації відповідно до розділу ХІ Конституції України 

«Місцеве самоврядування», ратифікації Європейської хартії 

місцевого самоврядування, Закону України 1997 р. «Про міс-

цеве самоврядування в Україні», схваленої Кабінетом Мініст-

рів України у 2014 р. «Концепції реформування місцевого са-

моврядування та територіальної організації влади в Україні», 

затвердженого Кабінетом Міністрів України «План заходів 

щодо реалізації Концепції реформування місцевого самовря-

дування та територіальної організації влади в Україні». Отже, 

ухвалено низку базових нормативно-правових актів, які ство-

рюють правові та фінансові основи діяльності територіальних 

громад й органів місцевого самоврядування. У рамках децент-

ралізації більшість завдань і функцій передається з рівня 

центральних органів на нижчий рівень і стає власним завдан-

ням та повноваженням органів нижчого рівня. У той же час 
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експерти відзначають, що правове поле децентралізації пере-

буває у стадії формування, до сих пір чітко не розмежовані всі 

повноваження між різними гілками влади, не створено струк-

тури органів виконавчої влади в одиницях самоврядування, що 

не дозволяє здійснювати повноцінне самоврядування в об’єд-

наних територіальних громадах і надати оцінку ефективності 

реформи. 
Реформою передбачено, що базовим структурним еле-

ментом територіальної організації суспільства має стати тери-
торіальна громада. Для України формування спроможних те-
риторіальних громад є суттєвою проблемою, оскільки до поча-
тку реформи в країні нараховувалося 11,5 тис. громад, біль-
шість з яких є малочисельними та неспроможними до само-
врядування. У процесі реформи децентралізації планується 
зменшити  загальну кількість громад до 1,5 тис. шляхом фор-
мування об’єднаних територіальних громад (переважно в сіль-
ській місцевості). Об’єднання громад в Україні є досить склад-
ним процесом, оскільки сільські поселення територіально від-
далені, мають погану (знищену) систему комунікацій, свої ін-
тереси та власних лідерів, побоювання щодо втрати власного 
статусу, повноважень і певних робочих місць, фінансових над-
ходжень тощо. Тому формування об’єднаних територіальних 
громад здійснюється повільними темпами. На початок 2018 р. 
було створено 665 об’єднаних громад, що складає половину 
запланованих, у низці областей України їх кількість не пере-
вищувала 10. А ті громади, які вже створені, стикаються з низ-
кою проблем щодо формування дієздатних функціональних 
підрозділів для виконання переданих на рівень громади пов-
новажень (у сфері освіти, охорони здоров’я, сім’ї, молоді, спо-
рту, розвитку інфраструктури тощо) і формування ефективних 
органів самоврядування. 

Децентралізація на сучасному етапі суспільного розвит-
ку є одним із засобів не лише підвищення ефективності функ-
ціонування публічної влади, але і залучення до виконання 
управлінських функцій широких верств населення. Проведене 
дослідження показало, що децентралізація відповідає соціаль-
но-ментальному коду українського народу. Фахівці відзнача-
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ють високі самоврядні потенції української ментальності, ви-
сокий ступінь громадсько-політичної самоорганізації україн-
ського народу, традиції самоврядування міст, виборного при-
значення на публічні та церковні посади. В Україні існує со-
ціоментальне підґрунтя для формування демократичної форми 
територіально-адміністративного устрою, а разом з тим і за-
грози для становлення ефективної моделі територіального са-
моврядування, пов’язані як із пострадянською спадщиною 
(низьким рівнем громадянської активності та патерналістсь-
кими настроями значної частки населення), так і з поширеніс-
тю серед українців анархістсько-бунтарського начала у став-
ленні до громадських інститутів і державницьких структур. Це 
може вилитися у несприйняття окремими верствами населення 
форм та механізмів децентралізації, опір і протистояння ре-
формам місцевого самоврядування як населення, так і пред-
ставників діючих органів самоврядування, які можуть втрати-
ти владні повноваження та ресурси. Тому особливо важливою 
є широка роз’яснювальна робота, різноманітні форми освіти 
населення, його залучення до обговорення реформи, що спри-
ятиме формуванню правової та державотворчої культури. 

У системі реформування місцевого самоврядування і те-
риторіальної організації влади в Україні провідна роль нале-
жить людському чиннику. Ефективна децентралізація має 
спиратися на максимальне залучення населення до прийняття 
управлінських рішень, розвиток форм прямого народовладдя, 
що потребує формування якісних характеристик людського 
капіталу територіальних громад, таких як високий рівень осві-
ти і загальної культури, соціальної енергії, креативності, ініці-
ативи, громадянської активності, відповідальності за стан 
справ у громаді. В Україні є як позитивні зрушення, так і не-
доліки у формуванні відповідного потребам децентралізації 
людського чинника територіальних громад. Різноманітні до-
слідження та соціологічні опитування свідчать, що позитив-
ними є такі процеси: зростання налаштованості людей на са-
моврядування на місцевому рівні, тому існує нагальна потреба 
у роз’ясненнях сутності, змісту, механізму реформ; поступове 
збільшення розуміння того, що сама людина в основному є 
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творцем власного життя, що воно формується здебільшого від 
власних зусиль, а не лише від зовнішніх обставин; зростання в 
українському суспільстві налаштованості на власну відповіда-
льність за стан справ у своєму місті або селі; досить високий 
рівень участі населення в різних формах об’єднання заради 
вирішення певних своїх проблем або захисту своїх прав та ін-
тересів – близько 40% опитаних у процесі соціологічного мо-
ніторингу. Отже, якісні характеристики людського капіталу 
трансформуються вбік необхідних для здійснення реформи 
місцевого самоврядування.  

Однак існують і перешкоди на шляху такої трансформа-
ції, а саме: 

значно нижчий рівень освіти сільських мешканців порів-
няно з міськими. Ця обставина є досить важливою, оскільки 
саме в сільській місцевості мають відбутися найбільш радика-
льні трансформації в місцевих органах влади та організації 
життєдіяльності громади; 

недостатня поширеність тривалих форм об’єднання на-
селення для вирішення своїх проблем, де формуються стійкі 
навички повсякденного самоврядування в усіх сферах суспіль-
ного життя, що стає іманентним атрибутом організації публіч-
ної влади на низовому рівні; 

у новостворених територіальних громадах спостерігаєть-
ся брак професіоналів, людей зі спеціальною освітою, досві-
дом роботи управлінцями будь-якого рівня, які могли б здійс-
нювати розширені повноваження й ефективно розпоряджатися 
зростаючими ресурсами територіальних громад. 

Для формування людського капіталу територіальних 
громад, який є найважливішим соціальним ресурсом успішно-
го проведення реформи місцевого самоврядування (особливо в 
сільській місцевості), необхідно: 

створити широку систему освітньо-інформаційного су-
проводу реформи децентралізації, до якої залучити широкі ко-
ла засобів масової інформації, навчальні організації, зарубіж-
них партнерів і спонсорів. Завданнями такої системи супрово-
ду є: роз’яснення ідеї, цілей та механізмів децентралізації; по-
пуляризація успішної зарубіжної та вітчизняної практики де-
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централізації; надання технічної допомоги з опанування су-
часними методами самоврядування через навчання представ-
ників місцевих органів влади, новообраних депутатів, старост 
та активних членів громад; 

забезпечити ознайомлення з позитивним досвідом само-
врядування у вітчизняних або зарубіжних територіальних гро-
мадах шляхом організації цільових відряджень, програм обмі-
ну досвідом, його запозичення й адаптації до українських ре-
алій, проведення з цією метою конференцій, громадських слу-
хань, круглих столів, тренінгів тощо; 

залучити необхідних профільних фахівців і професіона-
лів з управління у територіальні громади для виконання роз-
ширених повноважень, їх закріплення (особливо молодих фа-
хівців) шляхом забезпечення гідною заробітною платою, жит-
лом, ефективного використання кваліфікаційного потенціалу 
фахівців, створення умов для кар’єрного зростання; 

проводити скрупульозну та системну роботу із залучен-
ня населення до різних форм самоврядування. Особливо важ-
ливим є формування різноманітних громадських утворень в 
усіх важливих сферах суспільного життя – громадські коміте-
ти, наглядові ради тощо (в освіті, охороні здоров’я та ін.), які 
виконують функції управління та контролю; 

використовувати креативний потенціал членів ОТГ для 
формування стратегії розвитку і благоустрою території, пошу-
ку чинників підвищення конкурентоспроможності економіки 
територіальної громади, інвестиційної привабливості та забез-
печення сталого розвитку, зростання якості життя; 

залучити потенціал (трудовий, освітньо-професійний, 
креативний, підприємницький) внутрішньо переміщених осіб 
для вирішення завдань децентралізації та формування спро-
можних об’єднаних територіальних громад. Економічно актив-
ні члени громад із числа ВПО мають вищий освітній рівень, 
більше половини з них є фахівцями та професіоналами, що 
може бути вагомим джерелом формування кадрових ресурсів 
децентралізації за умови неконфліктної інтеграції ВПО у 
приймаючі громади. 
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5.4. Механізм перерозподілу повноважень та ресурс-
них джерел для забезпечення нагромадження людського 
капіталу регіонів і територіальних громад 

 
Основним соціальним ресурсом децентралізації є люд-

ський капітал. У розвинутих країнах тісний взаємозв’язок еко-
номічного зростання та розвитку людського капіталу забезпе-
чує спрямування ресурсів економічних суб’єктів усіх рівнів на 
фінансове забезпечення акумуляції людського капіталу шля-
хом збільшення людського потенціалу та підвищення освіт-
ньо-кваліфікаційних характеристик економічно активного на-
селення як основного носія такого капіталу. Сьогодні Україна 
має суттєві проблеми з формуванням та нагромадженням люд-
ського капіталу, що проявляється в недостатній якості профе-
сійної освіти, невідповідності її потребам економіки, недоста-
тньому розвитку креативності та творчої активності зайнятого 
населення, що значною мірою обумовлено недостатньою від-
повідальністю та низьким рівнем фінансування процесів відт-
ворення людського капіталу.  

Слід відзначити, що країни-члени ЄС також стикаються 
з проблемою недофінансування у сфері людського капіталу та 
браку кваліфікованих кадрів для економіки знань. Тому не ви-
падково в основу Стратегії «Європа-2020» [52] закладено за-
вдання забезпечення певного рівня нагромадження людського 
капіталу для досягнення сталого зростання паралельно з під-
вищенням добробуту кожної людини. Важливим механізмом, 
який забезпечує вирішення цього завдання, є децентралізація 
та передача повноважень і фінансових ресурсів на рівень міс-
цевого самоврядування, тобто той рівень, де формуються ба-
зові умови відтворення людського капіталу (надання освітніх, 
культурних та медичних послуг). 

У даний час у країнах-членах ЄС регулювання розвитку 
людського капіталу залишається в основному прерогативою 
національних держав, однак забезпечення основ його форму-
вання передається на місцевий рівень. П. Моргос, старший 
юрист з правових та інституційних питань проекту ЄС «На-
дання сприяння регіональному розвитку в Україні», відзначає, 
що шкільна освіта й охорона здоров’я являють собою головні 
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сектори децентралізації. «Існують вагомі аргументи на користь 
децентралізації повноважень як у галузі надання побутових 
послуг, так і з питань регулювання, – підкреслює він. − Послу-
ги є дуже важливими для громадян, що потребує від органів 
місцевого самоврядування виділення ресурсів на їх розвиток. 
Якщо школа не забезпечує належного рівня знань своїм учням, 
то це непокоїть місцевих вихователів і батьків так само, як і 
міністра освіти. Збереження цих послуг у віданні державного 
управління унеможливлює використання місцевих ресурсів та 
місцевої відповідальності, чого вимагає від органів місцевого 
самоврядування децентралізована система» [53]. 

У звітах щодо реформ в Україні [54; 55] стверджується, 
що жорстка централізація бюджетних ресурсів та втрата пов-
новажень на місцевому рівні самоврядування є головними 
причинами зниження життєвого рівня та погіршення діяльнос-
ті державних інфраструктур, у тому числі тих, які забезпечу-
ють формування людського капіталу. Механізм децентраліза-
ції забезпечує створення кращих економічних умов для  фор-
мування людського капіталу, однак він потребує відповідного 
організаційно-правового забезпечення та досвіду щодо його 
впровадження. Україна лише стала на шлях децентралізації та 
стикається з низкою проблем, обумовлених як об’єктивними, 
так і суб’єктивними чинниками. Тому доцільно вивчати зару-
біжний досвід упровадження реформ децентралізації для уник-
нення деяких упереджених і неправильних підходів. 

Засади проведення реформи місцевого самоврядування 
визначено в Концепції реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади в Україні, затвер-
дженої Кабінетом Міністрів України 01.04.2014 р. [56]. Відпо-
відно до затвердженого документа реформа місцевого само-
врядування та децентралізації має базуватися на трьох прин-
ципах: передача повноважень від центру до найнижчого мож-
ливого рівня; відповідно до переданих повноважень передача 
необхідних фінансових ресурсів; забезпечення контролю з бо-
ку держави за діяльністю органів місцевого самоврядування. 

Основним у реформі децентралізації є розподіл повно-
важень між органами місцевої та державної влади. Доступ-
ність та належна якість публічних послуг забезпечуються 
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шляхом оптимального розподілу повноважень між органами 
місцевого самоврядування й органами виконавчої влади на 
різних рівнях адміністративно-територіального устрою за при-
нципами субсидіарності та децентралізації [56]. Згідно з рефо-
рмою найбільший обсяг повноважень передається на рівень 
територіальної громади, значно менший – на рівень органів 
влади районів та областей. Систематизований розподіл повно-
важень виглядає таким чином [56; 57]. 

Рада об’єднаної громади: основними повноваженнями 
органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної 
громади є забезпечення: місцевого економічного розвитку (за-
лучення інвестицій, розвиток підприємництва); громадської 
безпеки; управління закладами середньої, дошкільної та поза-
шкільної освіти; надання послуг швидкої медичної допомоги, 
первинної охорони здоров’я, з профілактики захворювань; роз-
витку місцевої інфраструктури, зокрема доріг, мереж водо-, 
тепло-, газо-, електропостачання і водовідведення, інформа-
ційних мереж, об’єктів соціального та культурного призначен-
ня; планування розвитку території громади; вирішення питань 
забудови території (відведення земельних ділянок, надання 
дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію будівель); 
благоустрою території та утримання вулиць і доріг у населе-
них пунктах; надання житлово-комунальних послуг (централі-
зоване водо-, теплопостачання і водовідведення, вивезення та 
утилізація відходів, утримання будинків і споруд, прибудин-
кових територій комунальної власності); організації пасажир-
ських перевезень на території громади; гасіння пожеж; розвит-
ку культури та фізичної культури (утримання та організація 
роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, спор-
тивних майданчиків); надання соціальної допомоги через те-
риторіальні центри; надання адміністративних послуг через 
центри надання таких послуг. 

Структурні підрозділи територіальних органів централь-
них органів виконавчої влади в об’єднаній територіальній 
громаді надають такі послуги: санітарно-епідеміологічного 
захисту; соціального захисту населення (виплата пенсій, суб-
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сидій, компенсацій, забезпечення надання пільг); казначейсь-
кого обслуговування; реєстрації актів цивільного стану. 

Районна рада: основними повноваженнями органів міс-
цевого самоврядування районного рівня є забезпечення: вихо-
вання та навчання дітей у школах-інтернатах загального про-
філю; надання медичних послуг вторинного рівня. 

Обласна рада: основними повноваженнями органів міс-
цевого самоврядування обласного рівня є забезпечення: регіо-
нального розвитку; охорони навколишнього природного сере-
довища; розвитку обласної інфраструктури, насамперед облас-
них автомобільних доріг, мережі міжрайонних та міжобласних 
маршрутів транспорту загального користування; професійно-
технічної освіти; надання високоспеціалізованої медичної до-
помоги; розвитку культури, спорту, туризму. 

Наведена структура розподілу повноважень свідчить, що 
вагомі функції з формування людського потенціалу (у перспе-
ктиві − людського капіталу) передано на рівень територіаль-
них громад. Вони, по-перше, пов’язані з управлінням заклада-
ми середньої, дошкільної та позашкільної освіти. Питання що-
до функціонування, закриття, будівництва нових, добудови 
шкіл вирішує сама об’єднана громада. Окрім шкіл, у центрі 
громади обов’язково мають бути «опорні» школи, так щоб 
тривалість доїзду дитини до школи займала не більше 15 хви-
лин, обов’язково має бути запущений шкільний автобус. Для 
виконання цієї функції бюджет об’єднаної громади отримує 
пряму освітню субвенцію з державного бюджету, освітня суб-
венція отримується на учня, тому об’єднана громада, маючи 
фінансовий ресурс самостійно може вирішувати питання кіль-
кості шкіл.  По-друге, стосуються медичного обслуговування 
− надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охо-
рони здоров’я, профілактики захворювань.  Питання щодо  ді-
яльності чи закриття, будівництва нових, добудови амбулато-
рій, лікарень вирішує сама об’єднана громада. Окрім лікар-
ні/амбулаторії в центрі громади обов’язково мають бути «вуз-
лові» амбулаторії/ФАПи, так щоб тривалість доїзду до них 
мешканців займала не більше 15 хвилин. Для виконання цієї 
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функції бюджет об’єднаної громади також отримує пряму ме-
дичну субвенцію з державного бюджету [57].  

Районний та здебільшого обласний рівні управління та-
кож переважно пов'язані з формуванням людського капіталу, 
особливо це стосується забезпечення професійної освіти. 

У Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні є таке положення: 
«Повноваження передаються державою органам місцевого са-
моврядування, що діють на тому рівні адміністративно-тери-
торіального устрою, на якому можливо і доцільно їх здійсню-
вати з огляду на кадровий, фінансовий, інфраструктурний по-
тенціал та ресурси, необхідні для реалізації повноважень на 
такому рівні» [56]. Отже, для об’єднаних територіальних гро-
мад необхідно мати достатні кадрові, фінансові та інфраструк-
турні ресурси. 

Для забезпечення повноцінних умов спроможності 
об’єднаних територіальних громад і можливостей формування 
людського потенціалу, людського капіталу здійснено перероз-
поділ джерел фінансових ресурсів. У грудні 2014 р. було вне-
сено зміни до бюджетного [58] і податкового [59] кодексів. 
Вони, зокрема, перерозподілили податкові доходи на користь 
місцевих громад, збільшили обсяг державних субсидій місце-
вим бюджетам і надали органам місцевого самоврядування 
більше стимулів поліпшувати інвестиційну привабливість вла-
сних регіонів та збільшувати власні доходи. 

При створенні об’єднаної територіальної громади до її 
бюджету зараховуються 60% податку на доходи фізичних осіб, 
25% екологічного податку, 100% єдиного податку, податку на 
прибуток підприємств і установ комунальної власності, подат-
ку на майно та 5% акцизного податку. Окрім цього, в бюджет 
територіальної громади направляється значна кількість зборів 
та інших платежів: державне мито, плата за надання адмініст-
ративних послуг, адміністративні штрафи, збір за місце парку-
вання транспортних засобів, плата за ліцензії на господарську 
діяльність, рентні платежі за користування надрами, надхо-
дження від орендної плати за майно комунальної власності 
тощо. Сюди також зараховуються частина прибутку комуна-



260 

льних підприємств, кошти від відчуження комунального май-
на, від повернення кредитів, надходження в рамках програм 
допомоги і грантів міжнародних організацій і ЄС та ін. Місце-
ві бюджети отримали два нових види надходжень: медичну та 
освітню субвенції, які є цільовими платежами та розрахову-
ються за єдиною формулою.  

Отже, розподіл повноважень і ресурсів створює додатко-
ві можливості для забезпечення нормальних умов відтворення 
людського капіталу на рівні територіальних громад, а також 
регіонів. Якщо медична та освітня субвенції з державного бю-
джету гарантують певний рівень освітніх та медичних послуг, 
то громади отримують можливість формувати додаткові кош-
ти на задоволення цих потреб громадян. Це залежить від роз-
витку підприємницької активності на території громади, ак-
тивного залучення місцевих ресурсів для економічного розвит-
ку (розвиток самозайнятості, туризму, народних промислів та 
ін.), ефективного використання комунального майна, активної 
взаємодії з міжнародними організаціями та фондами. Напов-
нення бюджету громади більшою мірою залежатиме від зусиль 
усіх членів громади, спрямованих на економічний розвиток 
своєї території (міста, села), що забезпечить не лише додаткові 
витрати на розвиток закладів освіти, культури, охорони здо-
ров’я, але і створить підґрунтя підвищення рівня та якості 
життя, сприятиме подоланню бідності. 

 
Досягнення та проблеми децентралізації в Україні 
У  розпочатому процесі децентралізації в Україні відбув-

ся перерозподіл коштів на рівень територіальних громад та 
зростання їх власних ресурсів і доходів для реалізації збільше-
ного обсягу повноважень. Про здобутки процесу децентралі-
зації свідчать результати моніторингу, здійсненого Міністерс-
твом регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України і Міністерством фінансів 
України за І півріччя 2016 р. [61]. Згідно з представленими да-
ними у 2015 р. 794 сільських, селищних та міських ради, до 
складу яких входять 2015 населених пунктів, добровільно 
об’єдналися у 159 ОТГ. Найбільша кількість ОТГ створена в 
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Тернопільській (26) та Хмельницькій (22) областях. Після про-
ведених виборів в ОТГ вони у 2016 р. вийшли на прямі між-
бюджетні відносини з державним бюджетом. Виходячи з фі-
нансово-економічних та демографічних показників, їм було 
визначено обсяги міжбюджетних трансфертів: базову та ре-
версну дотації, освітню та медичну субвенції. Встановлено, що 
базову дотацію отримують 125 громад, а бюджети 34 громад є 
фінансово самостійними від державного бюджету, з них для 23 
ОТГ бюджети затверджено з реверсною дотацією; 11 бюдже-
тів сформовано без базової та реверсної дотацій. 

За І півріччя 2016 р. фактичні надходження доходів зага-
льного фонду місцевих бюджетів 159 ОТГ (з урахуванням тра-
нсфертів з державного бюджету) склали 3093 млн грн, що бі-
льше майже в 7 разів порівняно з надходженнями аналогічного 
періоду 2015 р. до бюджетів місцевих рад, які увійшли до 
складу ОТГ. Надходження міжбюджетних трансфертів із дер-
жавного бюджету до місцевих бюджетів ОТГ склали 1769 млн 
грн, зокрема, освітня субвенція надійшла в сумі 916 млн грн, 
медична субвенція – 410, субвенція на формування інфрастру-
ктури – 333 млн грн [60]. Зміну обсягів ресурсів і доходів на-
ведено в табл. 5.9.  

Дані табл. 5.9 свідчать, що доходи ОТГ зросли у 6,7 раза, 

при цьому власні ресурси зросли в меншому обсязі – у 3,2 ра-

за, що в основному забезпечено суттєвим зростанням надхо-

джень від ПДФО (у 40 разів). У забезпеченні доходів об’єд-

наних територіальних громад переважну роль відіграють над-

ходження з центрального бюджету у вигляді субвенцій та до-

тацій − у І півріччі 2016 р. вони склали 57,2%.  Це свідчить про 

те, що залежність бюджетів територіальних громад від коштів 

із центрального бюджету залишається високою, власними ре-

сурсами ОТГ у досліджуваному періоді були забезпечені лише 

на 42,8%, що явно недостатньо для забезпечення фінансової 

самостійності ОТГ. Здійснена у процесі децентралізації подат-

кова реформа розширила базу для отримання ОТГ власних до-

ходів, однак територіальні громади поки що мають недостатні 

можливості для збільшення власних джерел надходжень.  
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Таблиця 5.9 

Зміна ресурсів та доходів ОТГ 1 

Вид надходжень  

до бюджетів ОТГ 

І півріччя 

2015 р. 

І півріччя  

2016 р. 

Зміна  

(+, - / %) 

млн 

грн 

грн / 

чол. 
млн грн 

грн / 

чол. 

млн 

грн 

% або 

разів 

Податок на доходи фізич-

них осіб  18 13 719 519 701 

40 

разів 

Акцизний податок 93 67 167 120 74 180 

Податок на нерухоме май-

но, плата за землю  152 110 238 172 86 157 

Єдиний податок 96 69 146 105 50 152 

Інші податки, збори та пла-

тежі 59 43 54 39 -5 92 

Власні ресурси 418 301 1324 955 906 317 

освітня субвенція 
23 17 916 661 893 

40 

разів 

медична субвенція 
21 15 410 30 389 

20 

разів 

субвенція на формування 

інфраструктури -  333 240 333  

базова дотація 
- - 

142-

32=110 79 110  

Доходи 
462 333 3093 2231 2631 

6,7 

раза 
1
 Розраховано за джерелом [60]. 

 

У структурі власних ресурсів найбільшу частку складає 

податок на доходи фізичних осіб − 54% у І півріччі 2016 р. 

зміна розподілу цього джерела суттєво розширила ресурсну 

базу ОТГ. Однак для його зростання необхідно забезпечити 

зменшення, а в подальшому і повну ліквідацію тіньової еко-

номіки та зростання офіційної заробітної плати, яка є еконо-

мічною основою податку з доходів фізичних осіб. 

У І півріччі 2016 р. в ОТГ акцизний податок збільшився 

на 80%, однак це відбулося, скоріш за все, за рахунок загаль-

ного зростання цін унаслідок інфляції, збільшення чисельності 

платників акцизного податку та підакцизних товарів, ставки 

акцизу, як результату внесених змін до Податкового кодексу 
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України. Поширення бідності та тіньової економічної діяльно-

сті створюють суттєві перешкоди на шляху реального зрос-

тання цього джерела надходжень до місцевих бюджетів. 

Податок на нерухоме майно, плата за землю збільшилися 

в 1,6 раза, що також відбулося значною мірою шляхом підви-

щення ставки податку, розширення бази оподаткування та збі-

льшення кількості платників податку. Для того щоб місцеві 

бюджети змогли суттєво поповнити це джерело фінансових 

надходжень, необхідно в їх розпорядження передати частку 

земельних ресурсів та завершити формування Державного ре-

єстру речових прав на нерухоме майно. 

Єдиний податок, який є індикатором розвитку малого 

підприємництва, зріс лише на 52%. Він складає лише 11% від 

обсягу власних ресурсів ОТГ. Це вказує на низький рівень роз-

витку підприємницької активності в ОТГ, її стимулювання є 

одним із найбільш перспективних джерел збільшення власних 

надходжень до бюджетів територіальних громад. 

Негативним є той факт, що обсяг інших податків та збо-

рів за досліджуваний період зменшився, у загальному обсязі 

власних ресурсів вони склали лише 4%. При цьому частка не-

податкових платежів, до яких належать доходи від власності, 

оренди тощо, в структурі загальних надходжень є мізерною. 

Збільшення цих надходжень залежить від ефективності управ-

ління комунальною власністю і може бути суттєвим джерелом. 

Так, у країнах Євросоюзу ці надходження забезпечують до 

15% від усіх місцевих доходів [61]. 

У розрахунку на одну особу доходи ОТГ зросли з 333 до 

2231 грн, однак реальне зростання обсягу коштів на потреби 

мешканців громади було меншим, оскільки і медична, і освіт-

ня субвенції надходили і раніше через інші механізми. Для на-

громадження людського капіталу в ОТГ та регіонах потрібне 

суттєве збільшення витрат на освіту, охорону здоров’я та ку-

льтурний розвиток. Поки що здебільшого відбувається пере-

розподіл ресурсів між центральним та місцевими бюджетами. 

Це також сприяє більш ефективному їх використанню на по-

треби громади, однак не створює економічного підґрунтя для 
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розвитку сфер економічної діяльності, пов’язаних із форму-

ванням та розвитком людського потенціалу, людського капіта-

лу. Особливо це стосується освіти, яка на сучасному етапі фі-

нансується недостатньо. 

Визнання та поширення теорії людського капіталу приз-

вело до того,  що освіта перестала сприйматися як один із ви-

дів невиробничого споживання, а стала трактуватися як інвес-

тиції в людський капітал, що не лише приносить економічні та 

соціальні вигоди людині та суспільству, але і стимулює еко-

номічне зростання. Через розвиток знань, кваліфікації, інтеле-

кту, творчості освіта стає елементом стратегії економічного 

зростання як на національному, так і на регіональному рівнях. 

У розвинутих країнах уряд виходить із того факту, що чим 

краще освітня підготовка робочої сили, тим значніше її роль у 

виробництві, тим менше в країні соціальних проблем, 

пов’язаних із безробіттям, бідністю, злочинністю тощо.  

Одним із пріоритетних напрямів реформування еконо-

мічних засад системи освіти щодо створення прозорих фінан-

сово-економічних механізмів цільового накопичення та адрес-

ного використання коштів, необхідних для реалізації в повно-

му обсязі конституційних прав громадян на освіту, є децентра-

лізація. Вона створює більш дієві механізми акумуляції та 

ефективного використання фінансових ресурсів для розвитку 

освіти. При цьому основними джерелами фінансування освіти 

мають бути кошти державного та місцевих бюджетів із суттє-

вим розширенням фінансових можливостей бюджетів терито-

ріальних громад, що можливо шляхом активного стимулюван-

ня розвитку економіки території, підприємницької активності, 

ефективного використання комунальної власності та вдоско-

налення системи податкового адміністрування. 

Аналіз процесу впровадження механізму децентралізації 

свідчить, що підвищилася фінансова спроможність місцевих 

громад. У 2016 р. впроваджено 1339 інфраструктурних проек-

тів, реалізованих через державну підтримку у 159 ОТГ, та 810 

проектів через Державний фонд регіонального розвитку [62]. 

Слід відзначити, що в громадах накопичилося дуже багато 
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проблем, пов’язаних із розвитком інфраструктури їх життєза-

безпечення. Тому навіть отриманих додаткових коштів на все 

не вистачає. Значна частка коштів спрямовується на ремонт 

покриття доріг та вулиць, облаштування та ремонт окремих 

закладів соціальної інфраструктури. Однак нагальні потреби 

ОТГ є значно більшими, ніж ті кошти, які вони отримали на 

початковому етапі децентралізації. 

З метою розширення фінансової самостійності місцевих 

органів влади та забезпечення їх достатніми фінансовими ре-

сурсами для виконання переданих повноважень необхідно: 

створити правові та організаційно-економічні засади для 

неухильного зменшення тіньової сфери економічної діяльнос-

ті; 

стимулювати розвиток підприємницької активності у 

громадах, сприяти розвитку кооперативних форм господарю-

вання; 

налагодити повний облік об’єктів комунальної власності 

та забезпечити ефективне її використання з метою отримання 

додаткових доходів у бюджет громади; 

підвищити ефективність адміністрування місцевих по-

датків і зборів; 

забезпечити суттєве підвищення професійно-кваліфіка-

ційних характеристик кадрового складу місцевих органів вла-

ди. 

На сучасному етапі підтримка населенням реформи де-

централізації зростає. Про це свідчить опитування, підготов-

лене та проведене в кінці 2016 р. Київським міжнародним ін-

ститутом соціології та на замовлення Програми Ради Європи 

«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» та 

Мінрегіону [63]. У процесі соціологічного дослідження було 

опитано 2039 респондентів у 110 населених пунктах, а також 

400 респондентів у 159 об’єднаних територіальних громадах. 

Було виявлено, що 64% респондентів вважають за необхідне 

проведення реформи, 51% вважають, що реформи сприяють 

розвитку територіальних громад, 46% вже відчули зміни на 

краще (у 2015 р. таких було лише 19%), 52% опитаних з ОТГ 
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вважають, що органи місцевого самоврядування готові вико-

ристати надані нові повноваження на благо громади. Тому пе-

ред урядовцями як центральних, так і місцевих органів влади 

постає важливе завдання: забезпечити ефективне здійснення 

децентралізації повноважень і ресурсів, не допустити розчару-

вання та зневіри населення у процесі реформ, а навпаки – за-

лучити якомога більші кола суспільства до реформування. 

 

 

5.5. Стратегічні аспекти збереження людського капі-

талу в умовах системної кризи  

 

Державна політика в умовах системної кризи (падіння 

або остогнації ВВП, зростання споживчих цін, відтоку еконо-

мічно активного населення тощо) та воєнного конфлікту 

(втрата людського потенціалу, територій, фінансових, вироб-

ничих, природних ресурсів, зростання кількості внутрішньо 

перемішених осіб, видатків тощо) має свою специфіку. Вона 

полягає, з одного боку, в необхідності швидко реагувати на 

постійно мінливу ситуацію, а з іншого – враховувати довго-

строкові наслідки сучасної системної кризи.  

Протягом періоду незалежності до 2014 р. основним 

об’єктом державної соціальної політики були громадяни, які 

безпосередньо проживали на території України, в повному об-

сязі підконтрольній центральним органам влади (ЦОВ). Сьо-

годнішня надзвичайно складна та нестабільна ситуація сфор-

мувала принципово інші умови, які призвели до виникнення 

нових для України соціальних груп, як реальних об’єктів соці-

альної політики, та одночасно посилили втрату людського ка-

піталу країни.  

З урахуванням відсутності теоретичних напрацювань віт-

чизняних науковців і практичного досвіду державних управ-

лінців щодо вирішення соціально-економічних проблем у 

принципово нових умовах діяльність ЦОВ протягом 2014-

2018 рр. була неефективною. Як наслідок, діюча державна со-
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ціальна політика має спрямованість на короткострокову лока-

лізацію наявних викликів та загроз без урахування можливос-

тей і ризиків незворотних втрат для країни в довгостроковій 

перспективі. Але будь-яка криза формує базис для подальшого 

зростання, про що свідчить циклічність соціально-еконо-

мічного розвитку. Тому невикористання цих можливостей 

може завадити прогресивному розвитку в майбутньому, що, у 

свою чергу, призведе до ще одного «втраченого» десятиліття 

для нашої країни. 

Підтвердженням неврахованості соціальних наслідків 

системної кризи та воєнного конфлікту є зміст ключових дер-

жавних стратегічних (Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» [101], Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року [80]). Вони фактично не визначають необ-

хідності дотримання визначеного балансу та не мають чіткої 

орієнтації на збереження і примноження людського капіталу в 

існуючих умовах формування нових соціальних груп як 

об’єктів соціальної політики. Це обумовлює актуальність та 

необхідність дослідження даних процесів на державному рівні 

як пріоритетів подолання системної кризи, збереження нації та 

модернізації системи управління.  

 

Циклічність економіки і теоретичні засади здійснення 

соціальної політики щодо збереження людського капіталу 

Доцільність пізнання процесів циклічності економіки в 

контексті соціального розвитку обумовлена систематичною 

повторювальністю соціально-економічних явищ, що дозволяє 

запобігати ризикам і негативним наслідкам. Це дає усвідомле-

ність стану та якості прогнозів соціально-економічного роз-

витку країни. Не випадково дослідженню циклічності глоба-

льної та національної економіки приділяється значна увага за-

рубіжними та вітчизняними науковцями. У даний час існує 

значна кількість різноманітних теорій щодо причин та наслід-

ків економічних циклів, які значно відрізняються між собою та 

певною мірою суперечать одна одній. Майже кожен із провід-
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них економістів приділяв увагу та оцінював у процесі своїх 

досліджень циклічність економіки. Так, дане питання розгля-

дали: Дж. Акерлоф, А. Афталіон, Дж. Гобсон, В. Джевонс, 

Й. Екерман, К. Жугляр, Н. Калдор, Д. Канеман, Г. Кассель, 

Дж. Кейнс, М. Кондратьєв, С. Кузнець, К. Маркс, А. Маршалл, 

Дж. Міллс, В. Пантін, В. Парето, О. Тофлер, М. Туган-Бара-

новський, І. Фішер, Е. Хансен, Р. Харрод, Р. Хоутрі, Г. Хабер-

лер, А. Шварц, А. Шпітхоф, Й. Шумпетер та ін.  

Одним із перших економістів-теоретиків провів ґрунтов-

ний аналіз циклічного розвитку К. Маркс. Саме його розробки 

сформували підґрунтя для подальших наукових досліджень. 

Жугляр охарактеризував закономірність криз недоспоживання 

та перевиробництва як результат неузгодженості зростання 

сукупного попиту відносно розширення виробництва та циклі-

чності оновлення основного капіталу, заміна якого відбуваєть-

ся з інтервалом у 10-12 років.  

Психологічна теорія економічних коливань розроблена 

А. Пігу, який розглядає циклічні зміни як результат зміни очі-

кувань споживачів. А з точки зору монетаристської теорії 

(М. Фрідман, Р. Хоутрі, А. Шварц) економічні цикли обумов-

лені коливанням грошових потоків. 

Упровадження досягнень науково-технічного прогресу 

вважають причиною циклічності К. Віксель, А. Шпітгоф, 

Й. Шумпетер. Так, Й. Шумпетер зазначав, що значне падіння 

прибутку змушує підприємців з метою зменшення витрат ви-

користовувати більш передові технології, а за новаторами 

йдуть інші.  

У трактуванні Дж. Кейнса (хоча подібну ідею раніше ви-

сував відомий український економіст М. Туган-Барановський) 

гіпотезу про те, що в циклічності ділової активності вирішаль-

ну роль відіграють коливання інвестицій, підтримує переважна 

більшість сучасних науковців.  

М. Кондратьєв, використовуючи сучасні для свого часу 

методи економіко-математичного аналізу, вельми переконливо 

довів існування довгих циклів в економіці, які мали інтервал 
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45-55 років. Сучасні дослідження свідчать про тенденцію до 

скорочення цих піввікових інтервалів. М. Кондратьєв ствер-

джував, що «війни і революції рівним чином не можуть не ма-

ти вельми глибокого впливу на перебіг господарського розвит-

ку. Але війни і революції не падають з неба і не народжуються 

зі сваволі окремих осіб. Вони виникають на основі реальних, 

насамперед економічних, умов. … Уявляється набагато більш 

правдоподібним припустити, що самі війни виникають на ґру-

нті підвищення темпу і напруження господарського життя, за-

гострення економічної боротьби за ринки і сировину. Але таке 

напруження господарського життя властиве особливо періо-

дам підвищення кон'юнктури  … і соціальні потрясіння вини-

кають найлегше саме в період бурхливого натиску нових гос-

подарських сил. Таким чином, і війни, і соціальні потрясіння 

включаються в ритмічний процес розвитку великих циклів і 

виявляються не вихідними силами цього розвитку, а формою 

його прояву» [84, с. 382]. Виходячи з цього припущення та гі-

потези, що глобальна економіка перебуває на початку чергово-

го кондратьєвського циклу і зараз формується новий техноло-

гічний уклад [86; 89; 90], відповідно відбувається експансія 

капіталу, яка обумовлює в тому числі воєнні конфлікти. 

Проблеми циклічності економіки та її кризової фази ак-

тивно досліджуються сучасними українськими вченими, серед 

яких: О. Алейнікова [72], В. Геєць [95], А. Гальчинський [76], 

А. Гриценко [78], Т. Довбняк [82], М. Згуровський [83], 

В. Ляшенко [86], С. Мочерний [88], А. Олешко [89; 90], В. Са-

цик [96] та ін. Однак у їх працях не приділяється значної уваги 

питанням орієнтації соціальної політики на формування та 

примноження людського капіталу, а також збереження люд-

ського потенціалу.  

Теоретичні та концептуальні засади соціальної політики 

на державному і регіональному рівнях в умовах системної 

кризи, їх роль у збереженні людського капіталу були значною 

мірою визначені за результатами досліджень, здійснених в Ін-

ституті економіки промисловості НАН України протягом 
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останніх років під керівництвом академіка НАН України 

О.І. Амоші, професорів О.Ф. Новікової та В.П. Антонюк. Се-

ред пріоритетних напрямів було обґрунтовано забезпечення 

соціальної безпеки та соціального захисту в умовах критичної 

нестабільності, а також забезпечення розвитку людського по-

тенціалу при обмежених можливостях та системних змінах 

[97, с. 101-134].  

Однак сучасні умови в Україні формують нові виклики. 

Вирішенню проблеми внутрішньо переміщених осіб приділя-

ється значна увага та здійснюються ґрунтовні дослідженню з 

боку вітчизняної наукової спільноти (наприклад, [65]), які в 

переважній більшості торкаються питань соціального забезпе-

чення даної групи осіб, але довгострокові наслідки глибоко не 

аналізуються в контексті положень економічної теорії. Так, 

майже не враховуються циклічність економічного розвитку та 

відповідні особливості національної соціально-економічної 

політики. 

Сучасна інтерпретація соціально-економічних циклів пе-

редбачає наявність таких фаз [69, с.106-107]: 1) пожвавлення; 

2) зростання; 3) рецесія; 4) депресія (рис. 5.1).  

Розглядаючи людський капітал і людський потенціал у 

контексті фаз економічного циклу, необхідно конкретизувати 

ці поняття, щоб їх розмежувати. За тлумаченням В.П. Анто-

нюк, людський потенціал включає такі складові: демографічну 

(чисельність населення, статево-вікова структура, тривалість 

життя), фізіологічну (стан здоров’я населення), соціально-еко-

номічну (рівень економічної активності, зайнятість, рівень 

життя), освітню (рівень загальної та професійної освіти), со-

ціокультурну (рівень загальної культури, етичних норм, мен-

тальність). В економічній діяльності людський потенціал ре-

алізується у формі людського капіталу, що характеризує про-

дуктивні здібності людини. Розвиток людського потенціалу є 

основою нагромадження людського капіталу, оскільки поліп-

шення якісних характеристик людей і зростання їх чисельності 

збільшує потенціал продуктивних здібностей [98, с. 49].   
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депресія пожвавлення

зростання

депресія 

рецесія

 
 

Капіталізація людського потенціалу

Перетворення людського 

капіталу на потенціал

 
Рис. 5.1. Сучасна інтерпретація соціально-економічних  

циклів 
 

Протягом повного циклу відбувається зміна та двосто-

роння трансформація між людським капіталом і потенціалом, а 

під час фаз пожвавлення та зростання ‒ примноження людсько-

го капіталу, тобто капіталізація людського потенціалу, а сам 

людський капітал виступає ключовим фактором економічного 

розвитку [74]. Відповідно під час рецесії та депресії відбуваєть-

ся часткове перетворення людського капіталу на людський по-

тенціал за рахунок збільшення кількості незайнятого роботою 

населення. Тому під час кризи посилюється роль соціальної по-

літики, яка має сприяти збереженню людського капіталу у фор-

мі людського потенціалу до початку відновлення економіки.  

Циклічність економіки України і роль людського капіта-

лу та потенціалу в забезпеченні зростання в посткризовий 

період 

Переносячи вищезазначені теоретичні положення на фа-

ктичну динаміку економіки України, можна стверджувати, що 

вона перебуває лише у станах депресії та пожвавлення, які 

змінюють однин одного. Подолати ВВП на рівні 1990 р. і пе-

рейти до фази зростання протягом періоду незалежності так і 

не вдалося. 
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Виходячи з індикаторів реалізації Стратегії сталого роз-

витку «Україна – 2020», де передбачається, що валовий внут-

рішній продукт (за паритетом купівельної спроможності) у  

розрахунку на одну особу, який обчислює Світовий банк, під-

вищиться до 2020 р. до 16 тис. дол. (станом на 2013 р. він 

складає 8790 міжнародних дол. [64]), можна передбачити що 

вони залищаться нездійсненними.  

Забезпечення прискореного економічного зростання в 

посткризовий період можливе лише за умови ефективного й 

інституційно грамотного поєднання існуючих різновидів капі-

талу і процесів виробництва товарів та послуг, а також наявно-

сті відповідних ринків збуту.  

До основних видів капіталу належать: людський капітал 

(кількість і якість людських ресурсів, задіяних в економіці); 

природно-ресурсний, фізичний капітал (основні засоби, обо-

ротні кошти та запаси ТМЦ), нематеріальний капітал (немате-

ріальні активи, ліцензії, патенти, програмне забезпечення, гуд-

віл), фінансовий капітал. Усі перелічені види капіталу, крім 

людського, можуть бути отримані ззовні: фінансовий, фізич-

ний та нематеріальний ‒ з економічно розвинених країн, а 

природно-ресурсний ‒ з країн, що розвиваються. Залучення 

людського капіталу, з урахуванням низької заробітної плати в 

Україні, з економічно розвинутих країн неможливе, а з тих, що 

розвиваються, – недоцільно, зважаючи на низький рівень ква-

ліфікації та ментальні відмінності. 

Забезпечити зростання національної економіки за раху-

нок орієнтованого на імпорт виробництва буде вкрай важко. 

Так, стрімкого збільшення економіки Єврозони у найближчі 

роки не прогназується. Таким чином, входження на ринки ЄС 

буде можливе лише за рахунок виграшу в конкурентній боро-

тьбі з уже існуючими на цьому ринку виробниками. Тому до-

цільно переважно розраховувати на внутрішній ринок.   

Слід відзначити, що в економічно розвинутих країнах 

частка людського капіталу в національному багатстві складає 

близько 3/4 [75, с. 82] та має середню тенденцію до збільшен-
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ня протягом останнього століття, у той час як в Україні ‒ лише 

1/2 [33]. Тобто саме людський капітал містить потенціал для 

прискореного економічного зростання. 

Таким чином, унікальністю людського капіталу є його 

подвійна сутність: з одного боку, він виступає ключовим фак-

тором створення економічного блага, а з іншого – його кінце-

вим споживачем. Відповідно в умовах наявної економічної де-

пресії та перетворення людського капіталу на людський потен-

ціал необхідне збереження людського капіталу (щонайменше 

людського потенціалу) для забезпечення економічного зрос-

тання в майбутньому.  

 Основні соціальні групи як об’єкти соціальної політики 

в Україні 

Діюча державна соціальна політика формується в першу 

чергу за соціальними стратами (зайняті, безробітні, пенсіоне-

ри, сім’ї з дітьми тощо). Однак на сучасному етапі соціальну 

політику щодо формування та розвитку людського потенціалу 

доцільно розглядати за географічним принципом, що дозволяє 

визначити три відокремлені території та відповідні їм соціаль-

ні групи: 

територія України, підконтрольна ЦОВ;  

територія України, непідконтрольна ЦОВ; 

територія іноземних держав.  

На даних територіях розташовуються щонайменше по 

дві значні за кількістю соціальні групи громадян України 

(табл. 5.10), чисельність яких перевищує 0,5 млн чол. Ці групи 

доцільно розглядати як діючі та потенційні об’єкти соціальної 

політики держави.  

Наявне населення – це громадяни України, які перебу-

вають на території певного населеного пункту незалежно  

від місця їх постійного проживання1 (соціальні групи 1.1, 2.1, 

2.2). 

 

                                           
1
 За аналогією з тлумаченням, яке використовується Державною 

службою статистики України. 
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Таблиця 5.10 
Основні соціальні групи – об’єкти соціальної політики 1 

Територія 
Основні соціальні групи, об’єкти 

соціальної політики 

Приблизна  
кількість,  
млн чол. 

1. Територія України, 
підконтрольна ЦОВ 

1.1. Наявне  населення 
1.2. Внутрішньо переміщені особи 

1.1 – ≈ 36,3 
1.2 – ≈1,2 

2. Територія України, 
непідконтрольна 
ЦОВ  

2.1. Наявне населення АР Крим та 
м. Севастополя (далі ‒ Криму). 
2.2. Наявне населення частини 
Донецької та Луганської областей 
(далі ‒ частини Донбасу) 

2.1 – ≈2,2 

 
 
2.2 – ≈3 (<3) 

3. Територія інозем-
них держав 

3.1. Трудові мігранти. 
3.2. Біженці 

3.1 – ≈1,8
⃰
 

3.2 – ≈0,6 
1
 Складено з використанням джерел [15, 39,48,85]. 

⃰ Розраховано як середнє значення інтервалу 1,5-2 млн. 

 

Для уникнення протиріч нижче наводиться тлумачення 
вказаних соціальних груп.  

Внутрішньо переміщені особи – це громадяни України, 
які постійно проживають в Україні, яких змусили або які са-
мостійно покинули своє місце проживання в результаті або з 
метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 
тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових 
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного 
чи техногенного характеру (соціальна група 1.2) [92, ст. 1]. 

Трудові мігранти – це громадяни України, які будуть за-

йматися, займаються або займалися оплачуваною діяльністю в 

іноземних державах, громадянами яких вони не є [87, ст. 2].  

Біженці – це  громадяни України, які постійно прожива-

ють за межами України, яких змусили або які самостійно по-

кинули своє місце проживання в результаті або з метою уник-

нення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 

окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень 

прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техно-

генного характеру.  
Соціальні групи, на які зараз спрямована державна соці-

альна політика, розташовані на території, підконтрольній 

ЦОВ, ‒ це наявне населення (соціальна група 1.1) та внутріш-
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ньо переміщені особи (соціальна група 1.2). Інші соціальні 

групи, які налічують близько 7,6 млн чол., що складає 17% від 

населення країни, не потрапляють під системний вплив соціа-

льної політики держави. І якщо соціальна група трудових міг-

рантів сформувалася досить давно, то виникнення у 2014 р. 

соціальних груп 1.2, 2.1, 2.2 та 3.2 є для України принципово 

новим явищем та потребує більш детального аналізу для здій-

снення відповідної соціально-економічної політики.  

Так, незважаючи на те що Стратегія сталого розвитку 

«Україна – 2020» (ССРУ-2020) була затверджена указом Пре-

зидента України на початку 2015 р., визначені проблеми та 

відповідно напрями їх вирішення жодним чином не знайшли 

свого відображення [101]. А Державна стратегія регіонального 

розвитку на період до 2020 року (ДСРР-2020) [80] хоча й ви-

світлює положення про необхідність розробки програм, пов’я-

заних із внутрішньо переміщеними особами, але не містить 

жодного цільового індикатора, що унеможливлює якісне ви-

конання цих положень.  

Також слід відзначити, що дві головні стратегії в державі 

не узгоджені між собою. Так, відповідно до ДСРР-2020 у 

2020 р. планується досягти рівня ВВП у розрахунку на одну 

особу 57 238 грн, у той час як ССРУ-2020 передбачає 16 тис. 

дол. Імовірність, що гривня навіть з урахуванням паритету ку-

півельної спроможності настільки зміцниться по відношенню 

до долара США, є вкрай незначною. При цьому зрозуміло, що 

дана відмінність є наслідком значної девальвації гривні вже 

після прийняття ДСРР-2020. Це обумовлює необхідність удо-

сконалення всього процесу стратегічного планування для пос-

тійної актуалізації ключових стратегічних документів.  

Аналізу підлягає перш за все спрямованість соціальної 

політики на роботу з новими для України соціальними група-

ми щодо збереження та використання людського потенціалу і 

капіталу. Державна політика щодо внутрішньо переміщених 

осіб (група 1.2) є неоднозначною. З одного боку, ухвалено За-

кон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пе-
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реміщених осіб», який гарантує певні права та обов’язки, а з 

іншого – відсутня будь-яка стратегія щодо подальшої долі цієї 

частини населення країни. За умови збереження діючого під-

ходу ця група з часом перерозподілиться між групами 1.1, 2 та 

3. Поповнення групи 1.1 відбуватиметься за рахунок осіб, які 

мають або власний капітал для придбання житла, або стабіль-

но високі доходи. Частина населення, яка мешкає лише за ра-

хунок власних заощаджень, повертатиметься на непідконтро-

льну територію, де залишилося житло, чи приєднуватиметься 

до групи трудових мігрантів. 

Окремим питанням є біженці (група 3.2). Оскільки сис-

темна робота з ними також не проводиться, залишається пи-

тання, чи має на меті держава сприяти переведенню цієї соціа-

льної групи до будь-якої іншої. Якщо ситуацію не буде врегу-

льовано, то частина цієї групи буде безповоротно втрачена як 

потенціал формування людського капіталу та перерозподі-

литься між групами 3.1, 2.2 та 1.2. 

Непідконтрольні ЦОВ території, де мешкають представ-

ники групи 2.2, перебувають в економічній блокаді. Це, у свою 

чергу, спонукатиме їх часткове переміщення до груп 1.2 чи 3. 

Одночасно на тлі економічної рецесії скорочуються ресурси 

для переведення категорії 1.2 у 1.1 та відповідно збільшаться 

поточні соціальні видатки. 

Що стосується соціальної групи 2, то, враховуючи ро-

динні зв’язки, наявність нерухомого майна, бізнесу тощо, пе-

ребування громадян України на непідконтрольній території є 

об’єктивною реальністю зараз та в майбутньому. Однак за-

мість того, щоб продовжувати надавати соціальні послуги та 

максимально залучати їх до економічної діяльності, що сприя-

ло б збереженню територіальної цілісності країни, вони ви-

ключаються з поля зору держави. Таким чином, державна со-

ціальна політика не лише не охоплює увагою значну кількість 

населення, але і майже не впливає на переміщення населення 

між визначеними групами (рис. 5.2).  
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1.1

3.1

2.1

3.2

1.2 2.2

Територія, непідконтрольна 

ЦОВ України (7,6 млн  чол.)
Територія, підконтрольна 

ЦОВ України (37,5 млн чол.)

36,3 млн

1,2 млн

1,8 млн

0,6 млн

2,2 млн

3 млн

соціальні групи та території, відносно яких 

відсутня системна соціальна політика

соціальні групи та території, відносно яких 

визначена системна соціальна політика

 

Рис. 5.2. Основні напрями переміщення населення між  

соціальними групами, наведеними в табл. 5.10 

 

У даний час змістовна політика має місце лише відносно 

тимчасової адаптації населення групи 1.2 серед групи 1.1. На-

томість довгострокових стратегій також немає. Питання, чи 

передбачається повернення до міст постійного проживання, чи 

повна інтеграція до групи 1.1, залишається відкритим. Про це 

свідчить відсутність комплексної програми їх розміщення по 

всій території України, включаючи сприяння забезпеченню 

постійним житлом та робочими місцями внутрішньо перемі-

щених осіб. Разом з тим не існує затверджених  ЦОВ напра-



278 

цювань щодо повернення внутрішньо переміщених осіб та бі-

женців до місць їх постійного проживання. 

Отже, цільового образу та дорожньої карти його реаліза-

ції відносно майбутнього «нових» для України соціальних 

груп немає, що потребує відповідних досліджень і науково об-

ґрунтованого нормативно-правового забезпечення з урахуван-

ням можливих сценаріїв розвитку подій та міжнародного дос-

віду.  

Аналіз можливих базових сценаріїв зміни ситуації 

З урахуванням наявності лише двох видів території 

України, які потенційно можуть зазнати або не зазнати змін 

(підконтрольної та непідконтрольної ЦОВ), можна виокремити 

лише три базових сценарії або їх комбінацію найближчими 

роками.  

Базовий сценарій А передбачає збереження діючої лінії 

розмежування. На користь реалізації цього сценарію свідчать 

спроби мирного врегулювання у вигляді «Мінських домовле-

ностей». 

Базовий сценарій Б ‒ повернення непідконтрольних ЦОВ 

територій під контроль. З урахуванням активної позиції «За-

хідного світу» такий сценарій є імовірним. При цьому доціль-

но розмежувати територію Криму та частини Донбасу. Імовір-

ність реінтеграції Донбасу значно вища, ніж Криму, ‒ це обу-

мовлюється позицією Російської Федерації, яка стосовно Кри-

му наголошує на своєму суверенітеті, а стосовно Донбасу ‒ ні. 

Тому державну політику щодо цих територій треба розробляти 

та здійснювати окремо.  

Базовий сценарій В ‒ розширення непідконтрольних 

ЦОВ територій. Зважаючи на негативну динаміку втрати тери-

торій з-під контролю протягом серпня 2014 – лютого 2015 р., 

такий сценарій не можна не враховувати.  

Виходячи з наведених сценаріїв можна визначити спря-

мованість змін чисельності розглянутих соціальних груп у ко-

роткостроковій перспективі (табл. 5.11).  
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Таблиця 5.11 

Напрями зміни кількості існуючих соціальних груп  
у короткостроковій перспективі 

Соціальна група 
Сценарій 

А 
Сценарій 

Б 
Сценарій 

В 

1.1. Наявне  населення ↑ ↑ ↓ 

1.2. Внутрішньо переміщені 
особи 

↑ ↓ ↑ 

2.1. Наявне населення Криму ≈ ≈ ≈ 

2.2. Наявне населення частини 
Донбасу 

↑ ↓ ⃰  ↑ ↑ 

3.1. Трудові мігранти ↑ ↑ ↓ ↑ 

3.2. Біженці ↓ ↓ ↑ 

⃰ Збільшення за рахунок повернення частини населення з групи як 
вимушених переселенців, так і біженців. Зменшення за рахунок погір-
шення економічного становища. 

 

Виходячи з того, що зберігатиметься статус-кво (реалізу-
ється базовий сценарій А), можливо описати наслідки такої 
політики в коротко- й довгостроковій перспективі для форму-
вання, збереження, використання та примноження людського 
потенціалу і капіталу. 

Короткостроковим позитивним ефектом є створення 
умов для безпосереднього збереження людського капіталу на 
підконтрольній ЦОВ території. 

До короткострокових негативних ефектів належать: 
непродуктивне використання людського капіталу через 

виключення значної кількості населення зі складу працюючих, 
що обумовлено неможливістю перенесення переважної біль-
шості робочих місць із непідконтрольної території; 

збільшення кількості трудових мігрантів і внутрішньо 
переміщених осіб. 

Довгостроковим позитивним ефектом є збільшення об-
сягів грошових переказів від трудових мігрантів.  

До довгострокових негативних ефектів належать: 
втрата значної кількості економічно активного населення 

та брак людського капіталу для забезпечення майбутнього еко-
номічного зростання; 
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формування негативного фону з точки зору територіаль-
ного маркетингу, що заохочує трудову міграцію з України та 
унеможливлює масове залучення висококваліфікованих іно-
земних фахівців;  

втрата майже всіх соціально-економічних зв’язків із не-
підконтрольними територіями і розташованим там населен-
ням. 

Розглянуті сценарії можна в подальшому деталізувати та 
покласти в основу формування державних програм превентив-
них дій у разі реалізації кожного з них.  

Стислий огляд міжнародного досвіду здійснення соціа-
льної політики в умовах кризи та бойових дій  

За результатами аналізу міжнародних документів щодо 
внутрішньо переміщених осіб (у першу чергу Конвенцій ООН) 
вважається, що державна влада має значні можливості для за-
безпечення їх прав та свобод, особливо порівняно з біженцями 
до інших країн та наявним населенням непідконтрольних те-
риторій. У межах цього підходу в міжнародній практиці роз-
роблено ціла низка керівних принципів [87]:  

1) попередження переміщення і зведення до мінімуму 
його негативних наслідків;  

2) звернення загальнонаціональної уваги до проблеми;  
3) збір даних про чисельність і умови існування тимча-

сово переміщених осіб;  
4) організація навчання з питань прав тимчасово перемі-

щених осіб; 
5) створення національного законодавства, спрямованого 

на захист прав тимчасово переміщених осіб;  
6) розробка державної політики щодо переміщення все-

редині країни;  
7) зосередження питань щодо переміщення всередині 

країни у веденні єдиного центрального органу;  
8) створення можливостей для інтегрування проблеми 

переміщення всередині країни у сферу діяльності національ-
них інститутів з прав людини;  

9) забезпечення участі тимчасово переміщених осіб у 
пошуку та розробці рішень;  
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10) прийняття довгострокових рішень;  
11) асигнування адекватних коштів на вирішення про-

блеми;  
12) співпраця з міжнародним співтовариством у випад-

ках, коли внутрішні можливості виявляються недостатніми. 
Однак ці принципи мають лише загальний характер, а 

кожній конфліктній ситуації та збройному протистоянню при-
таманна своя специфіка, тому універсального механізму вирі-
шення проблем як держави, так і внутрішньо переміщених 
осіб не знайдено.  

Питання повернення біженців, як правило, розглядається 
на наддержавному рівні та регулюється міждержавними відно-
синами. Ключовою відмінністю біженців від мігрантів є те, що 
мігрант користується захистом своєї країни, а біженець – ні. 
Тому завданням державної політики має бути трансформація 
біженців щонайменше в мігрантів або в інші категорії грома-
дян.  

Щодо формування єдиного політичного простору з не-
підконтрольними територіями, то найбільш ефективним ін-
струментом, як свідчить міжнародний досвід, є соціально-еко-
номічна інтеграція населення непідконтрольних територій. 
Наприклад, політика країн Європи після Другої світової війни 
стосовно Німеччини ґрунтувалася на максимальній економіч-
ній кооперації та інтеграції задля уникнення воєнних конфлік-
тів у майбутньому через економічну недоцільність воєнної ек-
спансії. Схожу політику під назвою «Східне партнерство» в 
60-70-х роках ХХ ст. ФРН розпочала здійснювати відносно 
НДР, що певною мірою сприяло поваленню Берлінського муру 
та інтеграції східних земель у ФРН.  

Окремим питанням є ресурсне забезпечення соціальної 
політики через залучення донорських коштів.  

На прикладі Боснії-Герцеговини дослідники стверджу-
ють, що «патерналістська держава була заміщена патерналіст-
ською гуманітарною допомогою» [69, c. 4]. Також зазначаєть-
ся, що згідно з Дейтонськими домовленостями жодне наднаці-
ональне агентство не ставить у центр свої діяльності у Боснії-
Герцеговині соціальну політику. Тому зусилля провідних 



282 

агентств були зосереджені на розробці технічних принципів 
управління, захисту прав людини, економічного розвитку, від-
будові та поверненні біженців. Отже, режим «welfare» став 
«фрагментарним, локалізованим, деполітизованим, ґрунтував-
ся за залишковим принципом та орієнтувався скоріше на кате-
горії громадян, ніж на їх потреби» [69, c. 5]. 

Таким чином, незважаючи на значне надходження до-
норських коштів до Боснії, обсяг яких протягом 1995-2000 рр. 
перевищив у 4 рази отримані Європою після Другої світової 
війни ресурси в розрахунку на одну особу [67, c. 257], були 
зафіксовані такі негативні ефекти [68, c. 58]:  

індустрія гуманітарної допомоги замінила собою гро-
мадський сектор та стала перешкодою для розвитку місцевої 
економіки і ринку праці. Кваліфіковані робітники віддають 
перевагу найму до міжнародних організацій або сектору не-
державних організацій і, як наслідок, не входять до місцевих 
трудових ресурсів; 

згідно з підрахунками 1 млрд дол. із міжнародної допо-
моги, наданої Боснії, було спрямовано не на ті цілі, для яких 
він призначався (через це довелося створити антикорупційний 
відділ у рамках офісу верховного представництва ООН);  

міжнародне фінансування зміцнило місцеві еліти та 
структури влади, пов'язані з корумпованим чиновництвом, чо-
рним ринком і організованою злочинністю. Ті, хто вже отри-
мав вигоду з війни, тепер отримують вигоду з міжнародних 
зусиль щодо встановлення миру.  

Таким чином, програма залучення донорських коштів 
також має бути ретельно виважена з точки зору довгостроко-
вого впливу на формування людського капіталу. 

Підсумком виконаного дослідження є такі висновки та 
рекомендації. 

Серед потенційних об’єктів державної соціальної полі-
тики в Україні виокремлено 3 групи та 6 підгруп громадян за 
територіальними ознаками: наявне населення на території 
України, підконтрольній ЦОВ; внутрішньо переміщені особи, 
наявне населення Криму та м. Севастополя; наявне населення 
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частини Донецької та Луганської областей на території, непід-
контрольній ЦОВ; трудові мігранти; біженці до інших країн. 

Оціночна кількість громадян України, які не підпадають 
під реалізацію державної соціальної політики, складає при-
близно 7,5 млн чол., тобто 17% всього населення країни.  

Незалежно від розвитку подій у межах описаних сценарі-
їв основним інструментом комплексної реінтеграції непідконт-
рольних ЦОВ територій має стати державна соціальна політи-
ка за принципами найширшої інклюзивності всіх громадян 
країни, що формуватиме соціально-економічне підґрунтя полі-
тичної єдності.  

Оперативна реакція на зміну ситуації, з урахуванням 
майбутніх довгострокових наслідків, можлива лише за наявно-
сті попередньо опрацьованих планів дій. Це потребує аналізу 
можливих сценаріїв розвитку подій. Діюча соціальна політика 
здебільшого спрямована на короткострокову локалізацію наяв-
них викликів та загроз. У перспективі необхідно враховувати, 
що збройне протистояння в будь-якому разі завершиться ми-
ром у тому чи іншому форматі. Тому позитивний коротко-
строковий  ефект може бути невільовано незворотними втра-
тами людського капіталу в довгостроковій перспективі. 

Необхідна розробка концептуальних положень здійснен-
ня державної соціально-економічної політики щонайменше за 
трьома базовими сценаріями. Перший сценарій передбачає 
збереження діючого статус-кво на внутрішній і зовнішній аре-
ні. Другий сценарій – повернення непідконтрольних територій 
під контроль ЦОВ, а третій – розширення непідконтрольних 
територій. Розробка та обрахування цих сценаріїв дозволять 
пришвидшити реакцію на випадок зміни ситуації, а також ста-
новитимуть базис для актуалізації діючих стратегічних доку-
ментів на державному та регіональному рівнях. 

Визначено економічну роль соціальної політики, її вплив 
на економічне зростання в коротко- та довгостроковій перспе-
ктиві з урахуванням циклічності соціально-економічного роз-
витку суспільства.   
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Усі соціальні групи, які утворюються серед громадян 
України, не розглядаються як єдина сукупність при реалізації 
державної соціальної та економічної політики. 

Під час стратегічного планування соціально економічних 
процесів в Україні на державному рівні не враховується циклі-
чність національної та глобальної економіки, що знижує реалі-
стичність постановки стратегічних цілей і зменшує імовірність 
їх досягнення.  

Спрямованість України на децентралізацію управління 
спричиняє певне протиріччя у кризових умовах. Так, з одного 
боку, на низхідній фазі економічного циклу необхідна концен-
трація ресурсів, а з іншого ‒ децентралізація ресурсів є додат-
ковим стимулом на наступних фазах пожвавлення і зростання. 
Вирішення цього протиріччя може бути знайдене за рахунок 
поетапного переходу до децентралізації управління. На етапі 
кризи слід обмежитися розробкою методологічного та норма-
тивно-правового забезпечення з апробацією на пілотних про-
ектах в окремих регіонах. На етапі поліпшення економічної 
кон’юнктури та формування чітких тенденцій на економічне 
зростання доцільним є широкомасштабне впровадження деце-
нтралізації в усіх регіонах країни.  

З урахуванням значної мобільності сучасного населення 
країни та світу ключовим фактором є не стільки житло, яке 
перебуває у власності людей, скільки цікава та сучасна робота, 
яка дозволяє бути успішним членом суспільства. У зв’язку з 
цим робота із соціальними групами переселенців, біженців та 
громадян, які мешкають на непідконтрольних ЦОВ територіях, 
має бути узгоджена в першу чергу з розміщенням продуктив-
них сил, а не тільки соціальної інфраструктури.  

Оскільки глобальна економіка перебуває на висхідній 
фазі великого (кондратьєвського) циклу економічної кон'юнк-
тури, коли відбувається боротьба за технологічне домінування 
та прискорене прирощування капіталу, Україна ризикує втра-
тити час, перебуваючи в локальній кризі. Відповідно будуть 
втрачені можливості для використання здобутків глобальної 
економіки.  
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Стратегічним завданням можна вважати максимальне 
зведення всіх існуючих соціальних груп до однієї – наявного 
населення на підконтрольній центральним органам влади те-
риторії.  

При використанні донорських коштів необхідно врахо-
вувати їх негативний вплив на капіталізацію людського капі-
талу. Як свідчить міжнародний досвід, індустрія розподілу гу-
манітарної допомоги, включаючи донорське фінансування, 
залучає до себе висококваліфіковані кадри, вилучаючи їх із 
реального сектору економіки. 

Удосконалення стратегічного управління є необхідною 
умовою ефективної соціальної політики. Це потребує повер-
нення до опрацювання законопроекту про державне стратегіч-
не планування. 

Розроблено ряд пропозицій і рекомендацій для централь-
них органів виконавчої та законодавчої влади щодо збережен-
ня, примноження та використання людського капіталу країни: 

Верховній Раді України необхідно повернутися до роз-
гляду проекту Закону України «Про державне стратегічне 
планування» для узгодження всіх стратегічних документів у 
країні. Це дозволить сформувати єдине стратегічне бачення 
щодо збереження, нагромадження та використання людського 
капіталу країни, а також підпорядкувати бюджетний процес 
стратегічним інтересам країни; 

Адміністрації Президента України необхідно оновити 
Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» та спільно з Кабі-
нетом Міністрів України узгодити її з Державною стратегією 
регіонального розвитку до 2020 року, в тому числі з урахуван-
ням стратегічних інтересів країни щодо збереження та подаль-
шої капіталізації людського потенціалу; 

Кабінету Міністрів України та Міністерству соціальної 
політики України для збереження людського потенціалу та 
капіталу країни необхідно включити до переліку об'єктів соці-
альної політики громадян, які входять до числа біженців або 
проживають на непідконтрольних територіях, а також актуалі-
зувати Державну стратегію регіонального розвитку до 2020 
року в зазначеному контексті; 
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Кабінету Міністрів України необхідно розробити план 
реагування на випадок реалізації кожного з описаних сценарі-
їв.  
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РОЗДІЛ 6. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ 

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

 

6.1. Концептуальні положення і зарубіжний досвід ви-

користання податково-бюджетних інструментів для забез-

печення розвитку соціальної сфери регіону в умовах де-

централізації 

 

Концептуальні положення економічної теорії децентра-

лізації 

Сучасна економічна теорія децентралізації1 розглядає два 

основних аспекти. Перший стосується питання про те, які з 

функцій уряду у сфері економіки суспільного сектору – алока-

тивна, дистрибутивна і стабілізаційна 2 – мають бути закріпле-

ні за різними рівнями влади: центральним і субцентральним 

(регіональним і місцевим). Другий аспект стосується розділен-

                                           
1
 У західній науковій літературі економічна теорія децентра-

лізації відома також як теорія фіскального федералізму. У зв'язку з цим 

слід підкреслити, що фіскальний федералізм принципово відрізняється 

від федералізму політичного ‒ це різні концепції. Як зазначено в моно-

графії [78, c. 2], федералізм передбачає розподіл влади між різними рів-

нями уряду для вирішення проблем контролю громадян за їх обраними 

представниками. Іншими словами, це спосіб вирішення проблем полі-

тичної ефективності. Фіскальний федералізм, навпаки, має справу з 

економічною ефективністю: він є економічною теорією, і ця теорія по-

кликана пояснити з використанням економічних термінів існування різ-

них субцентральних рівнів уряду. Тому тут і далі терміни "економічна 

теорія децентралізація" і "теорія фіскального федералізму" розгляда-

ються як синоніми. 
2
 Алокативна функція або галузь уряду у сфері економіки суспі-

льного сектору вивчає питання регулювання ефективного розподілу 

обмежених ресурсів, покликаного коригувати недоліки ринкового меха-

нізму алокацїї через політику урядових видатків і доходів; дистрибутив-

на – регулювання перерозподілу доходів і майна з метою вирішення 

проблем соціальної справедливості; стабілізаційна – досягнення стабі-

льності цін і високої зайнятості [89, c. 3-27]. 
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ня повноважень між децентралізованими юрисдикціями при 

вирішенні проблем ефективної алокації ресурсів за допомогою 

акумуляції та подальшого розподілу суспільних фондів коштів. 

Ідея про те, що децентралізація прибуткових і видатко-

вих повноважень органів влади й управління може сприяти 

підвищенню економічної ефективності та зростанню суспіль-

ного добробуту, має довгу історію в економічній думці. Проте 

як послідовна теоретична концепція вона була сформульована 

у другій половині ХХ ст. у класичних роботах Р. Масгрейва 

[89; 90], Ч. Тібу [104], У. Оутса [91; 92], М. Олсона [98], а по-

тім дістала розвитку у працях послідовників 1. 

В Україні концептуальні та прикладні аспекти економіч-

ної теорії децентралізації, фіскального федералізму досліджу-

вали І. Луніна, І. Волохова, О. Кириленко, В. Глущенко, 

А. Крисоватий, Ю. Ганущак та ін. Так, у роботі [35] обґрунто-

вано пропозиції щодо застосування зарубіжного досвіду та пе-

рспективних напрямів диверсифікації дохідних джерел органів 

місцевого самоврядування в Україні. У дослідженні [7] висвіт-

лено шляхи вдосконалення організації розмежування видатко-

вих повноважень між органами влади в Україні, а також струк-

тури дохідної бази місцевих бюджетів та системи міжбюджет-

них трансфертів. У статті [28] оцінено результативність досяг-

нення стратегічних орієнтирів реформування міжбюджетних 

відносин і обґрунтовано ключові напрями їх удосконалення. У 

колективній монографії [9] проаналізовано зарубіжний досвід 

децентралізації та особливості відносин між місцевими і зага-

льнодержавними фінансами. У роботі [33] розкрито методоло-

гічні домінанти стратегії та тактики розбудови податкових, по-

зикових і трансфертних форм фінансового забезпечення фор-

мування в Україні суспільства сталого розвитку. У дослідженні 

[8] надано критерії розмежування повноважень між державою 

та самоврядуванням, між рівнями самоврядування і територіа-

                                           
1
 Авторитетний огляд західних робіт з проблем фіскального фе-

дералізму наведено у джерелі [93]. 
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льними органами виконавчої влади, основи організації вико-

навчої влади на території. 

Проте щодо проблем фінансового забезпечення соціаль-

ної сфери, яка визначає якість людського капіталу, що має осо-

бливе значення для переходу економіки України на інновацій-

ний шлях розвитку, то вони потребують подальшого поглибле-

ного аналізу в контексті сучасних процесів індустріалізації та 

фінансової децентралізації в національній і регіональній еко-

номіці. 

Основними початковими припущеннями концепції фіс-

кального федералізму є передумови про: 

наявність чистих (істинних) місцевих суспільних благ, 

які мають обмежену сферу вигід і доступ до яких має тільки 

частина населення країни, що мешкає в межах цієї території; 

збіг кола осіб, які є платниками податків, і тих, які отри-

мують вигоди від наданих урядом місцевих суспільних благ; 

мобільність економічних агентів, їх здатність обирати 

для себе найкраще місце проживання, виходячи з особистої 

оцінки вигід і витрат; 

відсутність зовнішніх ефектів. 

У таких ключових припущеннях основне аналітичне за-

вдання економічної теорії децентралізації полягає у визначенні 

тих алокативних повноважень (тобто повноважень щодо роз-

міщення обмежених ресурсів через політичні механізми колек-

тивного прийняття рішень), які доцільно закріпити за різними 

рівнями субцентрального уряду, а також відповідних дохідних 

джерел, які здатні забезпечити фінансування цих повноважень 

[93, c. 1121]. 

Висновки викладеної теорії в цьому відношенні поляга-

ють у тому, що децентралізація набуває певних економічних 

переваг, якщо алокативна функція закріплена за субцентраль-

ними органами влади, а функції зрівняльного перерозподілу 

доходів і майна, а також стабілізаційна, пов'язана з макроеко-

номічним регулюванням, – за центральним урядом [76]. 
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Виходячи з цього важливо підкреслити, що, по-перше, 

субцентральні (у тому числі місцеві) органи влади повинні ви-

рішувати не завдання соціальної справедливості, а завдання 

економічної ефективності за допомогою політичного механіз-

му розподілу обмежених ресурсів, покликаного коригувати не-

доліки базисного – ринкового – механізму розподілу. Базисним 

останній тут названий тому, що, згідно з теорією економіки 

добробуту, яка виступає тепер економічним мейнстримом, са-

ме він, без державного втручання, здатний забезпечити Паре-

то-ефективний (перша теорема економіки добробуту) і соціа-

льно справедливий (друга теорема економіки добробуту) роз-

поділ ресурсів, але тільки при дотриманні умов вільної конку-

ренції та наявності повних ринків [101, c. 40-45]. У зв'язку з 

тим, що на практиці такі умови не завжди дотримуються, одна 

із звичайних підстав для втручання в ринковий механізм ало-

кації – це необхідність задоволення об'єктивно існуючих сус-

пільних потреб людей, відмінних від їх потреб індивідуальних. 

Підстави для такого втручання полягають у тому, що ін-

дивіди, які з тих або інших причин не платять за надання від-

повідних послуг, що задовольняють суспільні потреби (у тому 

числі в соціальній сфері – освіти, охорони здоров'я, культури, 

соціального захисту населення тощо), за визначенням не мо-

жуть бути виключені з числа їх одержувачів, оскільки ринко-

вий механізм у даному випадку не діє. Тому має бути задіяний 

механізм політичний, хоча його використання також пов'язане 

з рядом відомих проблем [89, c. 8-9]. 

Оскільки до аналізу залучається політичний механізм 

алокації ресурсів, остільки важливо враховувати особливості 

його функціонування в умовах демократії. Тому в сучасній 

економічній літературі прийнято розділяти два підходи до фіс-

кального федералізму – першого і другого поколінь [105, c. 14]: 

"Перше покоління фіскального федералізму (FGFF) вивчає 

ефективність децентралізованих систем у припущенні про до-

брозичливість соціальних планувальників. Друге покоління 

фіскального федералізму (SGFF) ґрунтується на FGFF, але та-
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кож вивчає фіскальні й політичні стимули, з якими зіштовху-

ються субнаціональні посадовці". Зокрема, SGFF акцентує 

увагу на дослідженнях: інститутів і стимулів, які примушують 

чиновників приймати правила фіскального федералізму; полі-

тичних механізмів розподілу повноважень з надання суспіль-

них послуг між рівнями влади; проблем взаємодії децентралі-

зації та демократії в контексті її витрат і обмежень; децентра-

лізації, політичних перешкод на шляху розвитку [105, c. 14-15]. 

Причини функціонального розподілу між рівнями пояс-

нюються фундаментальними обмеженнями діяльності суб-

центральних органів влади. Як відзначає У. Оутс, "За відсутно-

сті повноважень у сферах монетарної політики і регулювання 

валютного курсу та в умовах сильно відкритих економік, які 

не можуть утримати велику частину експансіоністського 

впливу фіскальних стимулів, провінції, штати і місцеві органи 

влади просто мають дуже обмежені кошти для традиційного 

макроекономічного контролю їх економік. Аналогічним чином 

мобільність економічних суб'єктів може серйозно обмежувати 

спроби перерозподілу доходів. Наприклад, агресивна місцева 

програма для підтримки сімей із низькими доходами може ви-

кликати приплив бідних і заохотити масовий від’їзд людей із 

більш високим рівнем доходів, які повинні нести податковий 

тягар" [93, c. 1121]. 

Теорія також стверджує, що успішна політика децентра-

лізації має відповідати вимогам двох принципів: фіскальної 

рівноваги і субсидіарності. 

Перший принцип – принцип фіскальної рівноваги 

М. Олсона [98] – вимагає, щоб кожен субцентральний орган 

влади одночасно приймав рішення з двох питань:  

1) щодо розміру суспільних видатків (завжди бажаних з 

політичної точки зору), які безвідносно до доходів мають тен-

денцію до збільшення (розширення видаткової частини бю-

джету); 

2) щодо розміру суспільних доходів (завжди небажаних з 

політичної точки зору), які безвідносно до видатків мають тен-
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денцію до зменшення (скорочення прибуткової частини бю-

джету). 

Ця вимога підкреслює важливість прийняття рішень про 

обсяг суспільних видатків тим самим представницьким орга-

ном, який є відповідальним за їх фінансування, оскільки гроші, 

що надходять ззовні, від центрального або іншого рівня уряду, 

сприймаються як "дармові" або "дешеві", а отже, не будуть ви-

трачені ефективно. 

Другий принцип – субсидіарності – випливає з того, що, 

по-перше, завжди є такі суспільні функції (у тому числі в соці-

альній сфері), які можуть виконуватися кількома рівнями вла-

ди; по-друге, кожна раціонально діюча влада має природне 

прагнення до централізації. З урахуванням цих обставин прин-

цип субсидіарності вимагає, щоб у будь-якому випадку сумніву 

щодо розподілу повноважень суспільна функція передавалася 

для виконання найнижчому рівню влади, і що вищий рівень 

влади може залишити її за собою тільки якщо вона не може 

бути адекватно виконана – навіть з урахуванням зовнішньої 

допомоги – нижчим рівнем влади [78, c. 160-161]. Тобто пріо-

ритет повинен мати не центр, а місця. 

Цей самий принцип відомий у викладі У. Оутса як тео-

рема децентралізації: "...the provision of public services should 

be located at the lowest level of government encompassing, in a 

spatial sense, the relevant benefits and costs" 1 [93, c. 1122]. 

Остання вимога має особливо важливе значення, оскіль-

ки багато суспільних (точніше, квазісуспільних) благ у соціа-

льній сфері (послуги освіти, охорони здоров'я, культури, засо-

бів масової інформації тощо) зазвичай не мають чітко розподі-

лених по території держави сфер вигід і супроводжуються зна-

                                           
1
 "Надання державних послуг має бути локалізоване на найниж-

чому рівні управління, що охоплює, у просторовому розумінні, відпо-

відні вигоди і витрати". 
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чними екстерналіями 1, а тому їх фінансування, як правило, 

доводиться розподіляти за рівнями бюджетної системи. 

Наведені принципи не є абстрактною академічною теорі-

єю, а набули практичного застосування в багатьох європейсь-

ких та інших розвинених країнах. У дещо модифікованому ви-

гляді, пристосованому під специфіку нормотворчості, вони бу-

ли закріплені в законодавстві ЄС, зокрема, в Європейській хар-

тії про місцеве самоврядування [75], де зазначено: 

«Стаття 4. Сфера компетенції місцевого самовряду-

вання 

… 

2. Органи місцевого самоврядування в межах закону ма-

ють повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не 

вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не до-

ручене жодному іншому органу. 

3. Публічні повноваження, як правило, здійснюються пе-

реважно тими органами публічної влади, які мають найтісні-

ший контакт з громадянином. Наділяючи тими чи іншими пов-

новаженнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і ха-

рактер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та 

економії. 

4. Повноваження, якими наділяються органи місцевого 

самоврядування, як правило, мають бути повними і виключ-

ними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, 

центральним або регіональним органом, якщо це не передба-

чене законом. 

… 

Стаття 9. Фінансові ресурси органів місцевого само-

врядування 

1. Органи місцевого самоврядування мають право в рам-

ках національної економічної політики на власні адекватні фі-

нансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в 

межах своїх повноважень. 

                                           
1
 Про взаємодію суспільних благ та екстерналій див. джерело 

[87]. 
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2. Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самовря-

дування відповідає повноваженням, передбаченим конституці-

єю або законом. 

3. Принаймні частина фінансових ресурсів органів міс-

цевого самоврядування формується за рахунок місцевих подат-

ків і зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлю-

вати в межах закону» 1. 

Наведені норми європейського законодавства мають ха-

рактер рамкових вимог, а не конкретного керівництва до дії. Це 

пояснюється тим, що економічна теорія, навіть у припущеннях 

про доброзичливість бюрократії, відсутність інформаційних, 

політичних та інших обмежень, не дає чіткої відповіді про до-

цільність децентралізації для всіх ситуацій, зокрема, для тих, у 

яких мають місце великі зовнішні ефекти (екстерналії, що ви-

ходять за межі окремих юрисдикцій). 

Крім того, на практиці децентралізація може бути пов'я-

зана як з економічними плюсами (у зв'язку з кращим ураху-

ванням специфіки місцевих потреб, заохоченням конкуренції 

між органами влади за створенням кращих умов мешкання, 

стимулюванням пошуку інноваційних рішень місцевих про-

блем), так і мінусами (у зв'язку з втратами ефективності, обу-

мовленими міжрегіональними екстерналіями, втратами на 

ефекті масштабу при місцевому, а не централізованому наданні 

суспільних благ і стягненні податків, додатковими податкови-

ми видатками і порушеннями принципу справедливості у зв'яз-

ку з небажаним переміщенням чинників виробництва між 

юрисдикціями тощо) [101, c. 514-518]. 

І, нарешті, важливо враховувати, що на практиці субцент-

ральні, у тому числі місцеві, органи влади функціонують в умо-

вах дії складного набору специфічних інституційних механізмів 

і особливих правових, економічних, соціальних, культурних, 

екологічних тощо контекстів, окреслюючи сферу, в межах якої 

можуть вибиратися політично прийнятні рішення. Ці обмежен-

                                           
1
 Офіційний переклад: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_ 

036. 
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ня на сферу допустимих рішень щодо економічної децентралі-

зації не є універсальними тією самою мірою, що і положення 

економічної теорії, побудованої на універсальних передумовах 

про поведінку людини і структуру людських відносин, а тому 

мають певну геоекономічну і соціокультурну специфіку. 

З урахуванням сучасного європейського вектора соціаль-

но-економічних реформ в Україні надалі концептуальні поло-

ження, що визначають шляхи використання податково-бюд-

жетних інструментів для забезпечення розвитку соціальної 

сфери регіону в умовах децентралізації розглянуто в контексті 

переважно європейського (а не, наприклад, східно-азіатського, 

латиноамериканського тощо) досвіду. 

 

Податково-бюджетні інструменти розвитку соціальної 

сфери в умовах децентралізації: європейський досвід 

Нижче буде розглянуто податково-бюджетні інструменти 

субцентральних органів влади – способи їх впливу на соціаль-

но-економічні процеси в суспільному секторі господарства з 

використанням наданих їм видаткових і прибуткових повнова-

жень і ресурсів, які застосовуються для виконання покладених 

на них функцій щодо розвитку соціальної сфери в умовах де-

централізації, на прикладі європейського досвіду. Такий гео-

економічний зріз аналізу пояснюється стратегічним курсом 

розвитку України, виходячи з якого моделі децентралізації, ре-

алізовані на практиці ядром країн-членів ЄС, виступають як 

концептуальний еталон, на який слід орієнтуватися Україні в 

довгостроковій перспективі (у тому числі щодо оптимального 

розміру субцентральних юрисдикцій 1), але з урахуванням об-

                                           
1
 Питання про оптимальні розміри субнаціональних юрисдикцій 

виходить за рамки цієї монографії. Слід тільки відзначити, що в еконо-

мічній теорії децентралізації існує маса досліджень у даному напрямі ‒ 

як теоретичних (наприклад [80]), так і прикладних (наприклад [70]). У 

цілому в ЄС, на який тепер орієнтується Україна, загальні тенденції є 

такими, що на тлі посилення ролі регіонального/мезорівня відбувається 

укрупнення (розширення та об'єднання) територій місцевого самовря-

дування [83, c. 90-91]. 
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межень нинішнього стану економіки країни й актуальних пе-

решкод на шляху її розвитку в європейському напрямі, а також 

важкого досвіду демократичних реформ, накопиченого у сфері 

децентралізації країнами європейської периферії. 

Видаткові повноваження субцентральних органів влади. 

Рівень, динаміка і структура бюджетних видатків. Як зазна-

чено вище, з позицій економічної теорії децентралізації за 

центральним урядом доцільно закріплювати виконання дис-

трибутивної та стабілізаційної функцій суспільних фінансів, а 

субцентральні органи влади мають концентруватися на функції 

алокативній, що поширюється на певні типи суспільних пос-

луг. Проте на практиці розподіл компетенцій не завжди відпо-

відає цим принципам унаслідок "розпливчатості" сфери вигід 

багатьох суспільних благ, наявності значних екстерналій, а та-

кож впливу географічних, історичних, культурних та інших 

чинників. 

Кількісною характеристикою багаторівневої системи 

управління державою, що відображає її інституційні особли-

вості, є питома фіскальна вага субцентральних органів влади в 

кожній зі встановлених суспільних функцій. Чим вище показ-

ники питомої ваги видатків і доходів субцентральних органів 

влади в загальній сумі видатків і доходів за даною функцією (з 

числа тих, що становлять предмет національного інтересу, у 

тому числі в соціальній сфері), тим важливіше координувати 

дії субцентральних органів влади, які представляють інтереси 

відповідних територій, з діями центрального уряду, що мають 

відповідати вимогам виконання загальнодержавних завдань і 

стратегій. Крім того, ці показники характеризують простір, 

який є для маневру в субцентральних бюджетів у разі потреби 

скорочення їх дефіцитів, з урахуванням тієї важливої обстави-

ни, що одні види видатків зазвичай скорочувати складніше, 

ніж інші, а деякі види видатків, зокрема, соціальні, взагалі є 

проциклічними [74, c. 88]. 

Це звичайна ситуація, обумовлена різними можливостя-

ми субцентральних органів влади щодо фінансування соціаль-
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них видатків на різних стадіях економічного циклу з урахуван-

ням розподілення цих видатків на пов'язані та не пов'язані із 

соціальним захистом населення. В умовах економічного спаду 

видатки, пов'язані із соціальним захистом населення, необхідно 

підвищувати, що, за інших рівних умов (тобто навіть без ураху-

вання скорочення прибуткових джерел), спричиняє скорочення 

основної маси соціально значимих видатків (на освіту, охорону 

здоров'я, культуру, фізичну культуру і спорт тощо). Тому, напри-

клад, у США: "When states enter recessions, their tax bases contract 

and their safety-net expenditures 1 expand. Compliance with bal-

anced budget requirements can thus entail significant reductions in 

capital expenditures and in spending on publicly provided goods and 

services" 2. Це означає, що в ситуації спаду або уповільнення 

темпів економічного зростання можливості децентралізації, по-

в'язані з передачею видаткових повноважень на місця, є обме-

женими 3. І навпаки, тривалі періоди економічного підйому, які 

мали місце в останні десятиліття в багатьох країнах ЄС, у ціло-

му сприяли процесам децентралізації (рис. 6.1 та 6.2). 

                                           
1
 Видатки на соціальний захист у США (safety-net expenditures) 

включають страхування з безробіття, грошову допомогу незаможним і 

Медікейд (медичну допомогу тим, хто її потребує). 
2
 "Коли штати вступають у рецесію, їх податкові бази скорочу-

ються, а видатки на соціальний захист збільшуються. Таким чином, до-

тримання вимог збалансованого бюджету може привести до значного 

скорочення капіталовкладень та витрат на товари і послуги, що нада-

ються державою". 
3
 Відомо багато емпіричних досліджень взаємодії децентралізації 

та економічного зростання. Їх результати суперечливі й багато в чому 

залежать від того, які вихідні дані по яких країнах і за який період було 

використано, які фактори прийняті до уваги тощо (наприклад [68; 79; 

100]. У цілому вони показують, що в низці випадків децентралізація 

дійсно сприяє зростанню, причому децентралізація доходів більше, ніж 

децентралізація видатків. Проте універсального правила не існує. Для 

різних груп країн на різних етапах розвитку спостерігаються і різні за-

кономірності, причому закономірності нелінійні, так що зростання сту-

пеня децентралізації до якоїсь точки може позитивно корелювати зі зро-

станням, а потім – негативно. 



 308 

 

 

Рис. 6.1. Питома вага видатків субцентральних органів  

влади в загальній сумі державних видатків у країнах  

«великої п'ятірки» ЄС, % 

 

 

Рис. 6.2. Порівняльна динаміка зростання ВВП і питомої  

ваги видатків субцентральних органів влади у країнах  

«великої п'ятірки» ЄС (складено за джерелом [61]) 
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Як показано на рис. 6.1, загальна тенденція в країнах 

«великої п'ятірки» ЄС полягала в тому, що ступінь децентралі-

зації (від самого початку більший у країнах із трирівневою бю-

джетною системою – Німеччині та Іспанії, і менший у країнах 

із дворівневою бюджетною системою – Франції, Великобрита-

нії та Італії) упродовж багатьох років поступово зростала, але 

тільки до початку світової фінансово-економічної кризи, коли 

падіння обсягів ВВП, загострення фінансових і соціальних 

проблем потребували посилення централізованого регулюван-

ня економічних процесів. Більш явно ця тенденція представле-

на на рис. 6.2, де наведено середні для «великої п'ятірки» дані 

щодо зростання ВВП і видатків субцентральних органів влади 

(коефіцієнт кореляції між змінними становить 0,87).  

У середньому по ОЕСР видатки субцентральних органів 

влади складають останніми роками близько 30% їх загальної 

суми, або дещо менше 15% ВВП [74, c. 88], при тому, що вони 

зазвичай вище в країнах із трирівневою, ніж дворівневою, бю-

джетною системою. 

Щодо розподілу видів видатків за рівнями влади, то в 

цьому аспекті ситуація дуже різна. У країнах ОЕСР центральні 

уряди витрачають у цілому відносно більшу частину доходів 

бюджетів, ніж регіональні та місцеві органи влади, на соціаль-

ний захист (наприклад, на пенсії та допомогу з безробіття), за-

гальнодержавні послуги (на органи виконавчої і законодавчої 

влади, обслуговування державного боргу та ін.) й оборону. У 

приблизно половині країн ОЕСР видатки на соціальний захист 

складають найбільшу частку видатків державних (централь-

них) бюджетів [96, c. 76]. 

У структурі видатків субцентральних органів влади, на 

відміну від центральних урядів, зазвичай переважають функції 

освіти й охорони здоров'я, а також соціального захисту насе-

лення (хоча, як відзначалося, за абсолютною величиною видат-

ки центральних урядів на соціальний захист, як правило, є бі-

льшими). 

У джерелі [74, c. 93] констатується, що в усіх країнах 

ОЕСР субцентральні органи влади беруть значну участь у фі-
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нансуванні видатків на освіту, а в деяких із них (Бельгії, Есто-

нії, Ісландії, Словаччині, Словенії, Великобританії) на ці цілі 

припадає більше 30% видатків регіональних і місцевих бюдже-

тів. Соціальний захист населення (вирішення проблем захво-

рювань й інвалідності, старості, захисту сімей і дітей, безро-

біття, надання соціального житла, забезпечення соціальної ізо-

ляції тощо) займає в середньому близько 16% субцентральних 

видатків. Що стосується фінансування видатків на охорону 

здоров'я, то в одних країнах вони є децентралізованими, а в 

інших – відносяться до переважної сфери відповідальності 

центрального уряду (наприклад, в Іспанії, Італії, Австрії та ін.). 

Типовими функціями субцентральних органів влади є та-

кож житлове будівництво, охорона довкілля і рекреація [74,  

c. 96-98]. 

 

Власні доходи субцентральних органів влади: податки 

та збори. Згідно з економічною теорією децентралізації видат-

ки субцентральних органів влади мають в основному покрива-

тися їх власними податковими доходами. Як стверджується в 

роботі [85, c. 3], "Subnational governments that lack independent 

sources of revenue can never truly enjoy fiscal autonomy; autono-

my; they may be – and probably are – under the thumb of the cen-

tral government" 1. 
У неокласичній теорії умовою досягнення ефективності 

розподілу обмежених ресурсів є рівність граничних вигід від 
споживання суспільних благ, які надаються субцентральним 
урядом, граничним видаткам від податків, що стягуються із 
споживачів цих благ. Дотримання цього принципового зв'язку 
також створює умови для посилення суспільного контролю і 
тиску на субцентральні органи влади з тим, щоб останні більш 
оперативно й ефективно реагували на вподобання населення, 
оплачені податками. Крім того, високий ступінь залежності 

                                           
1
 «Субнаціональні уряди, яким не вистачає незалежних джерел 

доходів, ніколи не можуть по-справжньому насолоджуватися фінансо-

вою автономією; вони можуть бути – і, ймовірно, перебувають – під 

каблуком центрального уряду». 
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регіональних і місцевих бюджетів від власних податків стиму-
лює відповідні органи влади до здійснення орієнтованої на 
економічне зростання політики, оскільки вони самі, передусім, 
є одержувачами вигід, пов'язаних з позитивною господарською 
динамікою. 

Реалії, проте, в багатьох випадках далекі від цих норма-
тивних міркувань. 

У більшості країн-членів ОЕСР податки складають знач-
ну частку доходів субцентральних органів влади. Особливо 
велику частку власні податки і збори складають у муніципалі-
тетах скандинавських країн. Так, у Данії (досвід якої детально 
розглянуто в роботі [61]), вони дорівнюють приблизно 70% 
загальної суми доходів муніципалітетів, у Швеції – також 70, 
Фінляндії – 50, Норвегії – 40% [88]. Проте ступінь їх реальної 
податкової автономії суттєво різниться. 

Сам термін «податкова автономія» відображає різні аспе-
кти свободи субцентральних органів влади відносно своїх по-
датків [94]. Його зміст розкривають такі функції, як право вво-
дити або скасовувати податки, встановлювати податкові став-
ки, визначати податкову базу, надавати податкові знижки або 
пільги для фізичних осіб і компаній. У низці країн податки не 
прив'язані до одного конкретного рівні уряду, але розділені між 
центральним урядом і субцентральними органами влади. 

В ОЕСР виділяють п'ять основних категорій податкової 
автономії субцентральних органів влади: 

«а» – повні повноваження у сфері податкових ставок і 
баз;  

«b» – повноваження у сфері ставок податків;  
«c» – повноваження у сфері податкових баз;  
«d» – повноваження щодо розділення (спільного викори-

стання) податків;  
«е» – відсутність податкових повноважень;  
«f» ‒ інші ситуації. 
Для того щоб краще охопити організаційні деталі, основ-

ні категорії розподілені на підкатегорії (табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 
Податкові повноваження субцентральних органів влади у країнах «великої п’ятірки» ЄС (2011 р.) 

1
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Повноваження по 

ставках та пільгах 

Повноваження 

по ставках Повнова-

ження по 

пільгах 

Угоди про розділення податків  

(розщеплення податкових доходів) 

Ставки 

та піль-

ги, 

встанов-

лені ЦУ 

Інші Усього 

повні 
обмеже-

ні 
повні 

обмеже-

ні 

встановле-

ні СЦУ 

за узгод-

женням з 

СЦУ 

встановлені 

ЦУ, багаторічні 

встанов-

лені ЦУ, 

щорічні 

(a1) (a2) (b1) (b2) (c) (d1) (d2) (d3) (d4) (e) (f)   

Німеччина 29,3 
            

рівень Земель 21,3 - - 3,1 - - - 93,6 - - - 3,3 100,0 

місцевий рівень 8,0 - - 15,1 43,3 - - 40,5 - - - 1,1 100,0 

Франція 13,1 
            

місцевий рівень 13,1 44,9 - 14,7 3,3 0,3 0,1 - - 14,7 20,2 1,9 100,0 

Великобританія 4,8 
            

місцевий рівень 4,8 - - - 100,0 - - - - - - - 100,0 

Італія 15,9 
            

рівень регіонів 11,7 - - - 47,1 - - 35,4 4,8 - 12,8 - 100,0 

місцевий рівень 4,2 36,0 - - 57,7 - - - - - 6,3 - 100,0 

Іспанія 32,7 
            

рівень регіонів 23,1 57,3 - - 2,8 - - 39,7 - - 0,1 0,0 100,0 

місцевий рівень 9,6 28,8 - - 52,4 - - 17,9 - - 0,9 0,0 100,0 

У середньому 
             

СЦУ* 15,4 
            

рівень регіонів** 16,6 67,5 - 1,3 4,9 - - 17,2 0,5 - 6,0 2,6 100,0 

місцевий рівень 10,6 13,3 0,2 18,6 41,6 0,0 0,0 1,7 8,7 3,4 5,7 6,8 100,0 
1
 Складено з джерелом [94]. 

Умовні позначення: СЦУ – субцентральний уряд, ЦУ– центральний уряд; СЦПД – субцентральні податко-
ві доходи. 

* – дані по 34 країнах ОЕСР; 
** – дані по 10 країнах, що надали звіти, у тому числі Італія та Іспанія. 
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Як свідчать наведені в табл. 6.1 дані, податкова автономія 
є високою в країнах ОЕСР із трирівневою бюджетною системою 
(≈2/3 податкових доходів на регіональному рівні отримують ор-
гани влади, які мають податкові повноваження категорії «а»). 
Влада на місцях, як правило, не має таких можливостей і фор-
мує джерела власних доходів в основному за рахунок реалізації 
обмежених повноважень щодо ставок податків (категорія «b2»). 
Якщо ж звернутися до інформації, яка характеризує окремі дер-
жави, що входять до «великої п'ятірки» ЄС, то слід зазначити, 
що значна частина їх доходів на регіональному рівні формується 
за рахунок угод про розділення податків у пропорціях, узгодже-
них із центральним урядом (категорія «d2»). 

При цьому важливо враховувати, що не всі податки (як і 

не всі видатки) добре відповідають характеру завдань, які до-

водитися вирішувати на субцентральних рівнях влади. Вважа-

ється правильним, щоб субцентральні органи влади спиралися 

на оподаткування активів із певними властивостями. Такі ак-

тиви мають бути, по-перше, відносно немобільними – для того, 

щоб уникнути їх міграції в інші юрисдикції, обумовленої по-

датковими причинами; по-друге, відносно стабільними (як ба-

зи оподаткування) – для того, щоб не допустити значних коли-

вань доходів субцентральних бюджетів у періоди несприятли-

вої макроекономічної динаміки. Крім того, податки субцентра-

льних органів влади не повинні «експортуватися» 1, тобто пе-

рекладатися на резидентів інших юрисдикцій і втручатися в 

міжнародну торгівлю [85]. У свою чергу, центральні уряди за-

                                           
1
 У роботі [85, c. 15-16] наведено такий умовний приклад «екс-

порту» податків: «Деякі податки, що стягуються субнаціональними уря-

дами, «експортуються», тобто вони покладаються на жителів інших 

юрисдикцій. Два простих приклади ілюструють цю тезу. Припустимо, 

що у країні є тільки один завод з виробництва сигарет або тільки один 

нафтопереробний завод. Податок, що вводиться субнаціональною 

юрисдикцією, де розташовані сигаретна фабрика або нафтопереробний 

завод, буде експортуватися споживачам по всій країні. ... Такий експорт 

є несправедливим і заохочує надмірне розширення субнаціонального 

суспільного сектору за рахунок нерезидентів». 
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звичай беруть на себе податки, бази яких мають високу елас-

тичність за доходом або нерівномірно розподілені по території 

держави між юрисдикціями. 

Через вищезазначені причини податок на прибуток кор-

порацій, який має яскраво виражений проциклічний характер і 

легко виводиться в інші юрисдикції, зазвичай відносять до 

сфери ведення центрального уряду, тоді як податки на нерухо-

мість і прибуткові податки з громадян часто передають на суб-

центральний рівень (останній податок, хоч і має проциклічний 

характер, але громадяни та їх доходи зазвичай є менш мобіль-

ними, ніж бізнес та його доходи). Податки на природні ресурси 

і зовнішню торгівлю, як правило, призначаються та стягуються 

центральними урядами. У їх веденні зазвичай перебувають і 

багатоступінчасті податки (ПДВ та ін.), тому що питання коор-

динації між регіонами роблять управління такими податками 

дуже складним завданням для субцентральних органів влади, а 

проблеми, що виникають у зв’язку з цим, можуть спричиняти 

податкову конкуренцію 1 в руйнівній формі «податкових во-

єн» 2 [74, c. 107]. 

Що стосується такого джерела власних доходів субцент-

ральних бюджетів, як збори з користувачів, під якими зазвичай 

розуміють плату за товари і послуги, що надаються органами 

влади, то наразі в європейських країнах вони складають не-

значну частину доходів бюджетів: наприклад, у ФРН на місце-

вому рівні в 2014 р. збори склали близько 3%, Франції – 3,4, 

Великобританії – 3,8, Італії – 3,6, Іспанії – 1,7% [94]. 

Субсидії (гранти). Субсидії (гранти) разом із податкови-

ми надходженнями є найбільшим джерелом фінансових ресур-

сів субцентральних органів влади багатьох європейських кра-

                                           
1
 Податкова конкуренція є стратегічною взаємодією податкових 

політик субцентральних органів влади з метою залучення й утримання 

мобільних податкових баз [95, c. 4]. Детальніше про податкову конку-

ренцію, її плюси та мінуси див. у джерелі [95]. 
2
 Наприклад, проблеми з гармонізацією баз ПДВ на субцент-

ральному рівні стали однією з головних причин «податкових воєн» між 

штатами Бразилії у 1985-2001 рр. [86]. 
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їн. Вони широко використовуються для фінансування власних 

видатків на регіональному і місцевому рівнях, а також реаліза-

ції завдань загальнодержавної соціально-економічної політики. 

Зокрема, субсидії можуть застосовуватися для вирішення 

таких завдань [69; 74; 93]: 

1) фінансування послуг й інвестицій субцентральних ор-

ганів влади. У багатьох країнах видатки регіональних і місце-

вих бюджетів перевищують їх власні доходи. Субсидії викори-

стовуються для зменшення цих розривів і підвищення прибут-

кових можливостей субцентральних органів влади, які викори-

стовуються для фінансування суспільних послуг та інвестицій; 

2) фінансове вирівнювання. Зазвичай окремі регіони кра-

їни мають різні податкові потенціали. Субсидії використову-

ються для перерозподілу ресурсів від багатих на користь бід-

них регіонів і забезпечення доступу до базового пакета суспі-

льних послуг за умови дотримання приблизно однакового по-

даткового тягаря на всіх територіях; 

3) коригування екстерналій. Надання послуг одним суб-

центральним органом влади часто створює зовнішні ефекти 

(ефекти «переливання») для інших, що обумовлює їх недостат-

ню пропозицію по країні в цілому. Центральний уряд може 

вплинути на ситуацію шляхом надання відповідних трансфер-

тів (субсидування послуг). 

Для вирішення таких різнопланових проблем зазвичай 

використовуються і різні типи субсидій. В ОЕСР їх визначають 

таким чином [94]: 

цільові субсидії  – видаються за умови, що вони можуть 

бути використані тільки на конкретну мету; 

нецільові субсидії – можуть бути витрачені без обме-

жень, так само, як і власні податкові надходження; 

імперативні субсидії – базуються на формальних прави-

лах; суми субсидій і умови, на яких вони видаються (необхідні 

й достатні), викладені в нормативних актах; 

дискреційні субсидії – умови їх видачі встановлюються 

для конкретної ситуації (ad hoc), наприклад, субсидії для реалі-
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зації інфраструктурного проекту або надання надзвичайної до-

помоги в зоні лиха; 

пайові субсидії – призначені доповнювати внески суб-

центральних органів влади; сума таких субсидій залежить від 

величини нормативних або фактичних видатків (зібраних до-

ходів) субнаціонального уряду на здійснення певного плану; 

непайові субсидії – не пов'язані безпосередньо з будь-

якими внесками субцентральних органів влади;  

поточні субсидії  – призначені для фінансування поточ-

них або капітальних видатків; 

капітальні субсидії – призначені для фінансування тільки 

капітальних видатків. 

Дещо інша типологія субсидій наведена в роботі [69] 

(рис. 6.3). 

 
 

Рис. 6.3. Типи субсидій (грантів) у розвинених країнах  

[69, c. 116] 

 

«Субсидії загального призначення» і «блочні субсидії», 

які належать до категорії обов'язкових, схожі тим, що збіль-

шують доходи субнаціональних органів влади без впливу на 
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відносні ціни суспільних послуг, які надаються. Різниця поля-

гає в тому, що блочні субсидії являють собою не звичайне ці-

льове, а пакетне виділення фінансових коштів із центрального 

бюджету регіональним і місцевим органам влади з визначен-

ням загальної сфери їх застосування, але без зазначення конк-

ретних програм. Це, як вважається, дозволяє скорочувати бю-

рократичні витрати і надає розпорядникам отримуваних кош-

тів значну свободу дій. 

З позицій економічної теорії найбільш важливим є роз-

поділ на субсидії цільові та нецільові, або, іншими словами, на 

субсидії умовні та безумовні. 

Згідно з теорією умовні субсидії у формі пайових, тобто 

ті, що припускають участь у витратах (доходах) реципієнта, 

слід використовувати в тих випадках, коли надання регіональ-

них (місцевих) послуг генерує вигоди для резидентів інших 

юрисдикцій [93, c. 1127-1128]. Такі трансферти виступають як 

субсидії Пігу, що спонукають субцентральні органи влади ін-

корпорувати вигоди «переливання» у процес прийняття рі-

шень. 

Що стосується безумовних субсидій, то їх краще викори-

стовувати для цілей розподілу доходів (коли центральний уряд 

виступає агентом із збору податків для субцентральних рівнів 

влади, а потім передає їм кошти у безумовній формі), а також, 

можливо, для цілей фінансового вирівнювання (перенесення 

фінансових ресурсів від більш забезпечених юрисдикцій до 

менш забезпечених). 

На практиці умовні (цільові) субсидії, незважаючи на на-

явні значні відмінності між країнами ОЕСР, є звичайним спо-

собом трансферту ресурсів від центрального уряду до субнаці-

ональних органів влади, які використовують їх для субсиду-

вання суспільних послуг і фінансового вирівнювання доходів. 

На регіональному рівні цільові субсидії складають близько 

50%, а на місцевому рівні – більше половини всіх сум, що ви-

діляються. Висока їх питома вага на місцевому рівні характер-

на для Чехії, Ірландії, Австрії, Швейцарії, Греції, Данії, Угор-

щини, Італії [94].  
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Велика частина субсидій виділяється у формі імператив-

них, суми й умови виділення яких (необхідні й достатні) ви-

кладені в законах або указах виконавчої влади, та призначені 

вони в основному для вирішення поточних, а не інвестиційних 

завдань. При цьому капітальні субсидії частіше використову-

ються в муніципалітетах, ніж у регіонах: якщо на регіональ-

ному рівні їх питома вага в середньому складає близько 8%, то 

в муніципальних утвореннях – майже у 2 рази більше (15%) 

[74, c. 120]. 

Щодо співвідношення пайових і непайових субсидій, то 

в ОЕСР у цьому відношенні практика є суперечливою: у приб-

лизно одній треті країн на пайові субсидії припадає близько 

50% загальної суми трансферту доходів (наприклад, у регіонах 

Австрії та Швейцарії, муніципалітетах Данії, Греції, Угорщи-

ни, Нідерландів та ін.), тоді як в інших країнах цей тип субси-

дій застосовується дуже нечасто або не використовується вза-

галі (у Бельгії, Іспанії, Ірландії, Італії, Португалії, Швеції та 

ін.) [74, c. 118-119]. 

У цілому ситуація є такою [69, c. 113], що нецільові (без-

умовні) субсидії зазвичай вважаються більш ефективним ін-

струментом для фінансування субцентральних органів влади, 

ніж цільові (умовні), особливо для завдань фінансового вирів-

нювання, спрямованого на більш справедливий розподіл по-

даткового потенціалу і можливостей надання суспільних по-

слуг. Однак вирівнювання часто базується на показниках фак-

тичних доходів і видатків субцентральних бюджетів. Така 

практика створює неправильні стимули для зниження податко-

вих ставок і збільшення видатків, а отже, означає зайве втру-

чання в компетенції субнаціональних органів влади щодо 

встановлення податків і вибору рівнів видатків згідно з прин-

ципом фіскальної рівноваги. 

Цільові субсидії використовують для фінансового забез-

печення і контролю за наданням суспільних послуг у тих ви-

падках, коли є необхідність тимчасового розподілу ризиків і 

кооперації урядів при реалізації певних проектів (наприклад, 

інноваційних) або програм. Крім того, виділення цільових суб-
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сидій практикується для зміцнення ресурсного потенціалу суб-

центральних органів влади у процесах децентралізації, коли їм 

передаються нові повноваження, а також у періоди відновлен-

ня після криз і стихійних лих. Недавня глобальна фінансово-

економічна криза 2008-2009 рр. привела до різкого зростання 

використання цільових дискреційних субсидій у рамках націо-

нальних програм стимулювання [74, c. 115], оскільки такі суб-

сидії виявилися достатньо гнучким і швидким способом вирі-

шення проблем у виняткових ситуаціях, які потребують своє-

часного і географічно точного реагування. 

Важливо відзначити, що субсидії (гранти) в ОЕСР вида-

ють та отримують усі рівні субцентральної влади. Регіони за-

звичай отримують субсидії з центрального бюджету (але інко-

ли вони також отримують кошти від місцевих адміністрацій, 

якщо останні беруть участь, наприклад, у програмах фінансо-

вого вирівнювання), а місцеві адміністрації – від центрального 

і регіонального урядів [74, c. 113-114]. 

Позики субцентральних органів влади. У теорії суспіль-

них фінансів обґрунтовано, що джерелом фінансування інвес-

тицій у розвиток регіонального і місцевого господарства ма-

ють виступати довгострокові позики субцентральних органів 

влади (разом із капітальними субсидіями), а не їх поточні по-

даткові надходження. Це пов'язано з тим, що результати осво-

єння капітальних вкладень призначені для задоволення потреб 

населення впродовж тривалого часу, який потрібен також для 

погашення позик і виплати відсотків по них. Використання по-

зик для фінансування поточних видатків вважається небажа-

ним, оскільки це призводить до перекладання тягаря обслуго-

вування боргів нинішніми поколіннями суспільства на поко-

ління майбутні, які вже не зможуть скористатися раніше нада-

ними послугами. Обмеження позик цілями фінансування інве-

стицій (чистих) іноді навіть називають «золотим правилом» 

суспільних фінансів [103, c. 14]. 

Можливості субцентральних органів влади здійснювати 

позики визначаються конституційними, історичними, інститу-
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ційними та іншими особливостями окремих країн. Зазвичай 

вважається, що вони мають бути обмеженими у зв’язку з тим, 

що: 

обслуговування боргів впливає на збалансованість бю-

джетів усіх рівнів, особливо в несприятливі періоди зростання 

премій за ризик інвесторів, але при цьому, на відміну від 

центрального уряду, субцентральні органи влади не мають мо-

жливості здійснювати самостійну грошово-кредитну політику, 

а отже, не можуть впливати на ті умови, за яких їм доводиться 

діяти на ринку кредитних ресурсів; 

субцентральним органам влади складніше зменшувати 

борги, оскільки вони мають менше простору для фінансових 

маневрів, у тому числі внаслідок політичної обумовленості 

значної частини видатків; 

оскільки субцентральні борги експліцитно або імпліцит-

но гарантуються державою, остільки регіональні та місцеві 

уряди мають стимули здійснювати надмірно ризиковані пози-

ки. 

У зв’язку з цим у багатьох країнах використовують спе-

ціальні правила, які накладають обмеження на субцентральні 

позики (потрібна попередня згода вищого органу, вводяться 

заборони для позик на певні цілі, встановлюються кількісні 

обмеження тощо). А в деяких країнах позики субцентральним 

органам влади заборонені взагалі [103, c. 16-17]. 

Проте в періоди криз обмежувальні правила щодо позик 

можуть послаблюватися, щоб полегшити вирішення поточних 

фінансових проблем на місцях, у той час коли власні джерела 

доходів скорочуються  

Як випливає з даних табл. 6.3, унаслідок глобальної фі-

нансово-економічної кризи заборгованості субцентральних ор-

ганів влади в країнах «великої п'ятірки» ЄС дійсно зросли, пе-

редусім на регіональному рівні. Проте дане підвищення було 

не таким значним, як на рівні центральних урядів, відповіда-

льних за макроекономічну стабілізацію. Це пояснюється також 

тим, що зростання кредитної заборгованості на місцях загро-

жує фінансовій стійкості субцентральних органів влади і може 
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відгукнутися важко контрольованими проблемами з обслуго-

вуванням накопичених боргів. Особливо це актуально для 

менш розвинених країн, оскільки при присвоєнні регіональних 

або муніципальних кредитних рейтингів міжнародні агентства 

дотримуються правила, згідно з яким вони не можуть переви-

щувати національного рейтингу. 

Показником, який характеризує фінансову стійкість суб-

центральних органів влади, є коефіцієнт співвідношення бор-

гів до доходів, що показує кількість років накопичення доходів, 

необхідних для повернення боргів. У країнах ОЕСР у серед-

ньому цей коефіцієнт на регіональному рівні складає близько 

одного року, а на місцевому (муніципальному) – близько пів-

року. При цьому в період сталого економічного зростання в ЄС 

(2000-2007 рр.) він знижувався в таких країнах, як Франція, 

Великобританія, Нідерланди, Чехія, Словаччина та ін.), а з по-

чатку світової фінансово-економічної кризи RDR мав тенден-

цію до зростання в більшості країн-членів ОЕСР, і, як очіку-

ється, вона триватиме найближчими роками [74, c. 121]. 

Таким чином, сучасні тенденції в ядрі країн-членів ЄС у 

сфері податково-бюджетних інструментів субцентральних ор-

ганів влади є такими: 

у частині витратних повноважень – довгострокове під-

вищення питомої ваги витрат субцентральних органів влади, 

пов'язане з довгим періодом стабільного економічного зрос-

тання 1990-х – початку 2000-х років, але їх деяке зниження у 

зв'язку зі світовою фінансово-економічною кризою 2008-2009 

рр.; переважання у структурі їх витрат соціальних послуг осві-

ти та охорони здоров'я, тоді як більша частина витрат на соціа-

льний захист населення закріплена за центральними органами 

влади; 

у частині власних доходів (податків і зборів) – у цілому 

широкі повноваження щодо власних джерел доходів, так що 

податки разом із субсидіями (грантами) є головними джерела-

ми доходів на субцентральних рівнях; при цьому більші подат-

кові повноваження мають субцентральні органи влади в краї-

нах із трирівневою бюджетною системою та менші – з дворів-
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невою; переважання на регіональному рівні повних податкових 

повноважень (клас «а» за класифікацією ОЕСР) і повноважень 

про розподіл податків (клас «d»), а на місцевому рівні – повно-

важень щодо встановлення ставок податків (клас «b»); 

у частині субсидій (грантів) – використання різноманіт-

них грантів, які служать для досягнення особливих цілей, і різ-

номанітних національних практик субсидування; у цілому си-

туація характеризується переважанням імперативних субсидій 

(з нормативними вимогами для сум і умов їх надання) над дис-

креційними (для даного конкретного випадку), непайових суб-

сидій над пайовими (особливо на рівні муніципалітетів) і по-

точних субсидій над капітальними. При цьому капітальні суб-

сидії частіше використовуються на місцевому рівні, ніж на рів-

ні регіонів; 

у частині позик – їх активне залучення як додаткового 

джерела доходів переважно на цілі інвестування; більш інтен-

сивне використання позик регіональними органами влади по-

рівняно з місцевими; зв'язок рівня заборгованості з періодом 

економічного циклу – зниження коефіцієнта відношення боргів 

до доходів (ratio of debt to revenues) у періоди стабільного еко-

номічного зростання і його підвищення з початку світової фі-

нансово-економічної кризи. 

 

 

6.2. Оцінка нормативно-правової бази фінансового за-

безпечення розвитку соціальної сфери регіонів України  

 

 Оцінка законодавства України з розвитку регіонів та 

місцевого самоврядування 

За двадцять п'ять років незалежності в Україні було ух-

валено багато законодавчих актів та інших нормативно-право-

вих документів, пов'язаних із розбудовою місцевого самовря-

дування, визначенням повноважень і фінансової бази для їх 

реалізації, проте кроки щодо досягнення реальних результатів 

були майже непомітними [40]. Починаючи з 2014 р. у вітчиз-
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няному  законодавстві відбулися значні зміни, які визначили 

стратегічні напрями регіонального та місцевого розвитку. 

Разом із Конституцією України, в якій регламентовано, 

що місцеве самоврядування є правом територіальної громади 

самостійно вирішувати питання місцевого значення [28] і ра-

тифікованою Україною Європейською хартією про місцеве 

самоврядування, яка визначає головні принципи місцевого са-

моврядування [75], основним нормативно-правовим докумен-

том, що визначає «напрями, механізми і строки формування 

ефективного місцевого самоврядування для створення і під-

тримки повноцінного життєвого середовища для громадян, 

надання високоякісних та доступних публічних послуг, задо-

волення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності», є 

прийнята у 2014 р. Концепція реформування місцевого само-

врядування та територіальної організації влади в Україні (далі 

– Концепція) [31]. У Концепції зазначено, що її реалізація 

сприятиме посиленню правової, організаційної та матеріальної 

спроможності органів місцевого самоврядування, проваджен-

ню діяльності територіальних громад з дотриманням принци-

пів та положень Європейської хартії місцевого самоврядуван-

ня як основного міжнародного правового документа з питань 

місцевого самоврядування для країн-членів Ради Європи.  

Для виконання вказаної мети Концепцією передбачено 

вирішення таких завдань: 

 визначення територіальної основи для діяльності орга-

нів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, 

здатних забезпечити доступність та належну якість публічних 

послуг, що надаються такими органами, а також необхідної 

для цього ресурсної бази; 

створення належних матеріальних, фінансових та органі-

заційних умов для забезпечення здійснення органами місцево-

го самоврядування власних і делегованих повноважень; 

розмежування повноважень у системі органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях 

адміністративно-територіального устрою за принципом субси-

діарності; 
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розмежування повноважень між органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування на засадах де-

централізації влади; 

запровадження механізму державного контролю за від-

повідністю Конституції та законам України рішень органів мі-

сцевого самоврядування та якістю надання населенню публіч-

них послуг; 

максимальне залучення населення до прийняття управ-

лінських рішень, сприяння розвитку форм прямого народо-

владдя; 

удосконалення механізму координації діяльності місце-

вих органів виконавчої влади. 

У даному контексті заслуговують на увагу положення 

Концепції щодо передачі державою повноважень, пов'язаних із 

забезпеченням розвитку соціальної сфери, органам місцевого 

самоврядування на той рівень адміністративно-територі-

ального устрою, на якому можливо і доцільно їх здійснювати з 

огляду на кадровий, фінансовий, інфраструктурний потенціал 

та ресурси: 

1) надання органам місцевого самоврядування на рівні 

громад повноважень із забезпечення розвитку об’єктів соціа-

льного та культурного призначення; управління закладами се-

редньої, дошкільної та позашкільної освіти; надання послуг 

швидкої медичної допомоги, первинної охорони здоров’я, з 

профілактики захворювань; розвитку культури та фізичної ку-

льтури (утримання та організація роботи будинків культури, 

клубів, бібліотек, стадіонів, спортивних майданчиків); надання 

соціальної допомоги через територіальні центри; 

2) надання структурним підрозділам територіальних ор-

ганів центральних органів виконавчої влади на рівні громад 

повноважень щодо забезпечення соціального захисту населен-

ня (виплата пенсій, субсидій, компенсацій, забезпечення на-

дання пільг); 

3) надання органам місцевого самоврядування районно-

го рівня повноважень щодо забезпечення виховання і навчання 
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дітей у школах-інтернатах загального профілю; надання ме-

дичних послуг вторинного рівня; 

4) надання органам місцевого самоврядування обласного 

(регіонального) рівня повноважень щодо забезпечення профе-

сійно-технічної освіти; надання високоспеціалізованої медич-

ної допомоги; розвитку культури, спорту, туризму. 

Для реалізації цих повноважень Концепцією визначено 

такі шляхи залучення фінансових ресурсів: 

формування податкової бази, достатньої для забезпечен-

ня виконання органами місцевого самоврядування власних по-

вноважень (встановлення податків та зборів, які пов’язані з 

територією відповідної адміністративно-територіальної оди-

ниці та надання органам місцевого самоврядування права ре-

гулювати ставки та пільги місцевих податків і зборів);  

закріплення за місцевими бюджетами частини коштів, 

що надходять від сплати податку на прибуток новостворених 

юридичних осіб, протягом п’яти років від дати інвестування в 

юридичну особу;  

надання органам місцевого самоврядування доступу до 

залучення кредитних ресурсів для інвестиційного розвитку 

шляхом спрощення процедур погодження позик і місцевих га-

рантій та збалансування їх із способами державного контролю, 

спрямованого на запобігання банкрутству об’єктів права ко-

мунальної власності; 

надання трансфертів із державного бюджету безпосеред-

ньо кожному місцевому бюджету. 

Для виконання закладених Концепцією завдань розроб-

лено План заходів з реалізації Концепції реформування місце-

вого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні [39]: внесення змін до Конституції України (щодо ре-

формування місцевого самоврядування та територіальної ор-

ганізації влади), внесення змін до Бюджетного та Податкового 

кодексів України (в частині децентралізації фінансів, зміцнен-

ня матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядуван-

ня), розробка відповідних законопроектів, методик та стандар-

тів тощо. 
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Концепцію було заплановано реалізувати у два етапи: 

перший – у 2014 р., другий – у 2015-2017 рр. 

На виконання положень Концепції внесено зміни до По-

даткового та Бюджетного кодексів України, розроблено Стра-

тегію реформування державного управління України на 2016-

2020 роки та план заходів з її реалізації [53], Стратегічний 

план діяльності Міністерства фінансів України на 2015 бю-

джетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плано-

вим (2016-2017 рр.) [60]. Хоч і з запізненням, але створено за-

конодавчу основу для реалізації права територіальних громад 

на добровільне об’єднання: Закон України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» [22] (зміни були внесені 

окремим законом «Про внесення змін до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» щодо особли-

востей державної реєстрації органів місцевого самоврядування 

як юридичних осіб» [19]; для реалізації права територіальних 

громад на співробітництво на засадах ресурсно-організаційної 

кооперації та отримання державної підтримки для реалізації 

проектів такого співробітництва ухвалено закони України 

«Про засади державної регіональної політики» [23], «Про 

співробітництво територіальних громад» [24], Постанову КМУ 

«Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» 

[44] та ін. Інші заходи першого етапу реалізації Концепції ви-

конати не вдалося або повністю, або частково [1; 32].  

Що стосується питання фінансового забезпечення роз-

витку соціальної сфери в цьому процесі, то відповідно до пла-

ну заходів щодо реалізації Концепції заплановано розробку 

Стратегій розвитку галузей освіти, охорони здоров’я, соціаль-

ного захисту [59]. У 2016 р. було розроблено: 

Стратегію подолання бідності  – фінансові питання роз-

глянуто в контексті реалізації програм соціальної підтримки; 

державної підтримки (у тому числі  фінансової) розвитку сі-

мейного бізнесу в сільській місцевості; запровадження систе-

ми планування соціальних видатків органів місцевого само-

врядування в частині задоволення потреб населення відповід-

ної адміністративно-територіальної одиниці; зміни принципу 
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розподілу доходів у суспільстві у результаті перенесення ос-

новного податкового навантаження з груп населення з низь-

ким і середнім доходом на заможні прошарки суспільства [55]; 

Стратегію розвитку бібліотечної справи на період до 

2025 року (визначено створення системи гарантованого бю-

джетного фінансування основних бібліотечних послуг і рефор-

мування механізму отримання та використання надходжень з 

інших джерел фінансування – тобто за рахунок та в межах ко-

штів державного і місцевого бюджетів, інших джерел, не забо-

ронених законодавством, коштів міжнародної технічної допо-

моги та грантів міжнародних організацій) [56]; 

проект Стратегії розвитку системи соціальних послуг в 

Україні на період до 2022 року (визначено запровадження но-

вих підходів фінансування, зокрема ваучеризації, компенсації 

витрат на надання соціальних послуг; залучення соціальних 

інвестицій і власних ресурсів територіальної громади для роз-

витку системи соціальних послуг; застосування механізму 

державно-приватного партнерства та впровадження стимулів 

для соціально відповідального бізнесу) [51].  

Положення наведених стратегій відповідають пріорите-

там державної політики, визначеної Стратегією сталого роз-

витку «Україна-2020» [62] та «Державною стратегією регіона-

льного розвитку на період до 2020 року» (далі – Стратегія) 

[13], в якій містяться загальні положення щодо фінансового 

забезпечення розвитку регіонів країни, її територіальних гро-

мад на найближчі роки. Серед причин, що стали поштовхом 

для прийняття нової Стратегії, ‒ нерівномірність розвитку те-

риторій, зростання міжрегіональних соціально-економічних 

диспропорцій, значна диференціація розвитку районів та міст, 

зниження рівня економічної активності та зменшення чисель-

ності населення. 

У прийнятому документі  визначені цілі державної регі-

ональної політики та основні завдання центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. 

Одним із головних завдань, що планується вирішити завдяки 

розробленій «дорожній карті» розвитку регіонів, є досягнення 
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рівномірного та збалансованого розвитку територій, запобі-

гання поглибленню соціально-економічних диспропорцій, за-

безпечення соціально-економічної єдності й рівномірності роз-

витку регіонів, створення умов для загального підвищення со-

ціальних стандартів, якості життя. 

Для досягнення зазначених цілей у Стратегії встановле-

но пріоритетні напрями розвитку регіонів, а саме: 

запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують 

розвиток регіонів; 

створення умов для продуктивної праці населення; 

забезпечення комфортного та безпечного життєвого се-

редовища для людини незалежно від місця її проживання; 

підвищення стандартів життя в сільській місцевості; 

модернізація системи освіти; 

створення умов для формування здорового населення; 

соціокультурний розвиток; 

надання якісних послуг транспорту та зв’язку; 

надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпе-

чення житлом тощо. 

Більшість цих напрямів прямо пов'язані з функціональ-

ною класифікацією видатків і неповною мірою охоплюють 

увесь спектр питань, що є значущими для сучасного розвитку 

соціальної сфери регіонів, а саме  підвищення соціальних ста-

ндартів рівня та якості життя, формування галузевої структури 

зайнятості для потреб інноваційного розвитку економіки регі-

онів, створення умов для зростання економічної активності та 

зниження рівня демографічного навантаження тощо.  

Для реалізації визначених Стратегією напрямів необхід-

ною умовою, крім формування нового інституціонального, ін-

формаційного та правового середовища, є фінансове підґрун-

тя. Тому важливе місце у Стратегії посідають питання форму-

вання ефективного і прозорого механізму фінансового забез-

печення регіонального розвитку з урахуванням специфіки роз-

витку кожного регіону.  

У Стратегії зазначається, що через обмеженість фінансо-

вих ресурсів необхідне визначення пріоритетів розподілу ре-
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сурсів та їх концентрація на тих заходах і територіях, що мо-

жуть забезпечити найвищий результат у найкоротший строк та 

матимуть довготривалий і комплексний вплив на розвиток не 

лише даної території, але і сусідніх регіонів. Тобто цим доку-

ментом заздалегідь передбачається не пошук нових шляхів для 

розвитку регіональної економіки, що надасть можливість збі-

льшити надходження до бюджетів громад, а визначення «за-

ходів і територій», що не відповідає регламентованим Страте-

гією принципам паритетності (забезпечення рівних можливос-

тей доступу об’єктів державної регіональної політики до ре-

сурсів державної фінансової підтримки регіонального розвит-

ку) та єдності (зменшення соціально-економічних диспропор-

цій між окремими регіонами, забезпечення просторової, полі-

тичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності Укра-

їни). 

Одним із завдань визначено створення належних матері-

альних, фінансових та організаційних умов для забезпечення 

виконання органами місцевого самоврядування власних і де-

легованих повноважень, запровадження механізму узгодження 

дій та концентрації фінансових ресурсів органів виконавчої 

влади, сфера відповідальності й політика яких має територіа-

льну спрямованість і вплив на розвиток окремих областей, ра-

йонів та міст. Для цього Стратегією передбачається: 

здійснення бюджетної децентралізації, у тому числі 

шляхом перерозподілу загальнодержавних податків, забезпе-

чення гарантованої Конституцією України автономності міс-

цевих бюджетів, закріплення за кожною ланкою самовряду-

вання стабільної дохідної бази для реалізації їх функцій і сти-

мулювання податкоспроможності громад; 

створення належних матеріальних, фінансових та органі-

заційних умов для зміцнення економічної бази розвитку тери-

торіальних громад; 

забезпечення доступності та якості публічних послуг. 

Слід зауважити, що в Стратегії йдеться про провадження 

бюджетної децентралізації, яка означає не тільки закріплення 

за органами місцевого самоврядування доходів, достатніх для 
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належного і якісного виконання відповідних завдань і функ-

цій, надання прав самостійно встановлювати їх розміри, але і 

процес передачі повноважень (функцій, компетенцій, відпові-

дальності) від центральних органів влади до місцевих. З точки 

зору виконання обов'язків місцевих органів самоврядування 

щодо забезпечення розвитку соціальної сфери громад в умовах 

кризи такі кроки робити слід обережно, залишаючи за держав-

ними (центральними) органами влади обов'язки щодо забезпе-

чення виконання державних програм соціального захисту та 

соціального забезпечення населення та віддаючи «на місця» 

повноваження щодо надання соціальних послуг, які безпосе-

редньо належать до питань місцевого значення та компетенції 

місцевих органів самоврядування. 

У Стратегії розглядається також можливість залучення 

додаткових (не бюджетних) коштів: для функціонування фі-

нансово-кредитного механізму розв’язання соціально-еконо-

мічних проблем регіонів пропонується визначення на законо-

давчому рівні організаційно-правових засад функціонування 

благодійного ендавменту1 та одержання фінансової підтримки 

регіонального розвитку в рамках програм міжнародної спів-

праці, зокрема за рахунок коштів ЄС у рамках Європейського 

інструменту сусідства й партнерства, програм прикордонного 

співробітництва, інших міжнародних програм і донорів (Сві-

товий банк, ООН, Канада, США, Швеція, Швейцарія, Німеч-

чина та ін.). У цьому контексті слід відзначити, що в Стратегії 

прямо не вказано, чи є така фінансова підтримка безоплатною 

(на безповоротній основі), адже зарубіжними донорами Украї-

ні надаються не лише гранти та технічна допомога, але і кре-

дити банків та фондів (МВФ, Світовий банк, МБРР, ЄБРР та 

ін.), у яких є грантова складова (не менше 25%) [97]. Так, на-

приклад, Світовий банк бере участь у фінансуванні проектів з 

                                           
1
 Ендавмент – цільовий капітал, доходи від інвестування якого 

використовуються для благодійної діяльності. Створення ендавменту є 

обов’язковим для благодійних фондів у деяких країнах ЄС (Франція, 

Греція, Австрія). Ендавмент може функціонувати також у режимі окре-

мого рахунка або пакета цінних паперів [26]. 
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удосконалення системи соціальної допомоги, реформування 

системи соціального захисту населення України [50; 57]. І хо-

ча умови кредитування виглядають дуже вигідними («симво-

лічна» відсоткова ставка), тіло кредиту доводиться виплачува-

ти з бюджету України. Тому не менш важливим є не загальне 

декларування напрямів, на які можуть бути витрачено міжна-

родну фінансову підтримку, а розробка програм регіонального 

соціального розвитку з детальним і чітким визначенням захо-

дів, етапів реалізації, «розумного» кошторису та бажаних ре-

зультатів для більш ефективного використання отриманих ко-

штів.  

Іншим важливим документом, що визначає правові, еко-

номічні та організаційні засади реалізації державної регіона-

льної політики, є Закон України «Про стимулювання розвитку 

регіонів» (2005 р., з подальшими змінами і доповненнями), у 

якому для забезпечення сталого розвитку та підвищення рівня 

життя населення, збалансованого соціально-економічного роз-

витку регіонів України розроблено комплекс правових, органі-

заційних, наукових, фінансових та інших заходів, заснованих 

на поєднанні економічних, соціальних й екологічних інтересів 

на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально 

ефективному використанні потенціалу регіонів в інтересах їх 

жителів та держави в цілому [25]. 

Законом визначено, що з урахуванням норм, закладених 

у Державній стратегії регіонального розвитку, спільних інте-

ресів територіальних громад  регіонів розробляються регіона-

льні стратегії розвитку, в яких уже враховуються локальні (ре-

гіональні та місцеві) особливості розвитку, укладаються угоди 

щодо регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів Украї-

ни та обласними радами, де зазначено заходи щодо реалізації в 

регіонах стратегії регіонального розвитку та обсяг і порядок їх 

фінансування. Також цим законом встановлено критерії відне-

сення окремих територій країни до депресивних, визначено 

заходи щодо державного стимулювання розвитку цих терито-

рій через цільове спрямування державних капітальних вкла-

день у розвиток виробничої, комунікаційної та соціальної ін-
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фраструктури; сприяння зайнятості населення, забезпечення 

цільового фінансування програм  перекваліфікації  та  профе-

сійного розвитку трудових ресурсів, стимулювання трудової 

міграції, удосконалення соціальної сфери, зокрема житлового 

будівництва, охорони здоров'я та охорони довкілля тощо. 

Усі ці заходи розробляються та реалізуються в рамках 

податково-бюджетної політики держави, якою встановлюють-

ся пріоритети й орієнтири акумулювання і витрачання держав-

них фінансів.  

  

Оцінка законодавства України щодо фінансового забез-

печення державних повноважень у соціальній сфері 

Основним нормативним документом, який регулює від-

носини у процесі складання та виконання бюджетів, є Бюджет-

ний кодекс України [3], а відносини, що виникають у сфері 

справляння податків і зборів, – Податковий кодекс України 

[41]. 

Відповідно до ст. 8 Бюджетного кодексу України нака-

зом Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифі-

кацію» [35] затверджено бюджетну класифікацію, в якій чітко 

визначено напрями (статті) доходів бюджету, видатків і креди-

тування бюджету, фінансування бюджету та боргу.  

Так, для соціального забезпечення населення передбаче-

но розділи видатків «Соціальний захист та соціальне забезпе-

чення» (код 1000) функціональної класифікації видатків і кре-

дитування бюджету, які включають такі підрозділи: соціаль-

ний захист на випадок непрацездатності (1010); соціальний 

захист пенсіонерів (1020); соціальний захист ветеранів війни 

та праці (1030); соціальний захист сім'ї, дітей та молоді (1040); 

соціальний захист безробітних (1050); допомога у вирішенні 

житлового питання (1060); соціальний захист інших категорій 

населення (1070); фундаментальні та прикладні дослідження і 

розробки у сфері соціального захисту (1080); інша діяльність у 

сфері соціального захисту (1090). 

Також до забезпечення розвитку соціально-культурної 

сфери відносяться видатки на охорону здоров'я (0700), освіту 
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(0900), духовний та фізичний розвиток (0800). Розмежування 

видатків на соціальну сферу між бюджетами регламентовано 

ст. 87-91, 97 Бюджетного кодексу України.  

Для організації та функціонування механізму фінансу-

вання видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів щодо 

виконання державних програм соціального захисту розробле-

но та затверджено постановою КМУ Порядок фінансування 

видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів щдо вико-

нання державних програм соціального захисту населення за 

рахунок субвенцій із державного бюджету [42]. Основні поло-

ження порядку наведено в додатку А. 

Для виконання встановлених державою завдань розвитку 

соціальної сфери регіонів України передбачено виділення фі-

нансових ресурсів, що акумулюються в розпорядженні дер-

жавних органів (державному та місцевих бюджетів). 

Оскільки Україна є унітарною країною з одним центра-

льним – Державним – бюджетом, бюджети регіонів країни 

(тобто обласні) окремо не виділяються та відносяться до міс-

цевих разом із бюджетом Автономної Республіки Крим, ра-

йонними бюджетами, бюджетами районів у містах та бюдже-

тами місцевого самоврядування, тому далі розглянуто основні 

положення Бюджетного і Податкового кодексів, що стосують-

ся правових засад функціонування системи місцевих бюджетів 

та міжбюджетних трансфертів.  

Для виконання власних, переданих та делегованих дер-

жавними органами влади функцій і повноважень на регіональ-

ний (обласний), місцевий рівні, органи влади та самовряду-

вання мають у своєму розпорядженні власні, закріплені дохо-

ди, позики і міжбюджетні трансферти (кошти, що виділяються 

з бюджетів інших рівнів).  

Власні доходи обласних та місцевих бюджетів. Перелік 

місцевих податків і зборів, які входять до складу власних до-

ходів місцевих бюджетів, та порядок їх адміністрування ви-

значено Податковим кодексом України. До них належать: 



 334 

податок на майно, який складається з плати за землю, 

податку на нерухоме майно, відмінне від землі, та транспорт-

ного податку; 

єдиний податок; 

збір за місця для паркування транспортних засобів; 

туристичний збір. 

Обов’язковими для встановлення місцевими радами ви-

значено єдиний податок та податок на майно (у частині транс-

портного податку та плати за землю. Решта податків і зборів, 

визначених кодексом як місцеві, можуть бути впроваджені за 

рішеннями місцевих рад.  

Також до власних доходів належать платежі, запрова-

джені органами місцевого самоврядування, доходи від реалі-

зації та оренди комунального майна і підприємств комуналь-

ної власності, адміністративні штрафи та санкції, плата за лі-

цензії та сертифікати. 

Таким чином, згідно із ст. 64 Бюджетного кодексу Укра-

їни (БКУ), в якій визначено склад доходів загального фонду 

місцевих бюджетів  (міст республіканського Автономної Рес-

публіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севасто-

поля, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіаль-

них громад) до бюджетів місцевого самоврядування у повному 

обсязі зараховуються власні надходження зі сплати податку на 

майно, єдиного податку, збору за місця для паркування транс-

портних засобів, туристичного збору.  

Власні неподаткові надходження складаються зі сплати 

за ліцензії, адміністративних зборів, орендної та рентної плати, 

коштів від реалізації, концесійних платежів, частини чистого 

прибутку комунальних підприємств адміністративного збору 

за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, штрафних санкцій та адміністративних штрафів. 

До власних доходів загального фонду бюджетів АР Крим 

та обласних бюджетів згідно зі ст. 66 БКУ належать:  

орендна плата за водні об’єкти;  

плата за розміщення тимчасово вільних коштів цих бю-

джетів;  
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плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 

та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними державними адміністраціями;  

плата за ліцензії на виробництво, право експорту, імпор-

ту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом, алкогольними на-

поями та тютюновими виробами, що зараховується до бюдже-

ту Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів ліцен-

зіатами за місцем здійснення діяльності;  

плата за державну реєстрацію, що зараховується до бю-

джету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;  

надходження від орендної плати за користування майно-

вим комплексом та іншим майном, що перебуває в комуналь-

ній власності, та концесійні платежі щодо об'єктів комунальної 

власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Рес-

публіки Крим, обласні ради;  

кошти, отримані від надання учасниками процедури за-

купівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не 

підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передба-

чених Законом України «Про здійснення державних закупі-

вель», та кошти, отримані від учасника-переможця, в частині 

здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної 

Республіки Крим, обласних бюджетів;  

інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету 

Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів відповід-

но до законодавства. 

Загалом нормативно-правове забезпечення у сфері влас-

них доходів місцевих бюджетів в основному відповідає вимо-

гам Конституції (ст. 142), Європейської хартії про місцеве са-

моврядування (ст. 9) та Концепції реформування місцевого 

самоврядування, оскільки принаймні частина фінансових ре-

сурсів органів місцевого самоврядування формується за раху-

нок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають пов-

новаження встановлювати в межах закону. 

У зв'язку з цим принципово важливим кроком на шляху 

до децентралізації доходів стало впровадження у 2015 р. міс-

цевого податку на майно, який складається з податку на неру-
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хоме майно, плати за землю, виключеної з загальнодержавних 

ресурсних платежів, і транспортного податку. До 2015 р. май-

новий податок, який в Україні сплачувався у формі плати за 

землю, не належав до місцевих.  

Разом з тим слід відзначити, що і нині податок на майно 

не є «ідеальним» джерелом для місцевих бюджетів в Україні, 

оскільки податок на нерухоме майно був упроваджений до за-

вершення формування Державного реєстру речових прав, що 

зменшує ефективність використання цього податкового ін-

струменту.  

Закріплені доходи обласних та місцевих бюджетів. Че-

рез нестачу власних коштів у розпорядження субцентральних 

органів влади також надходять закріплені доходи, які переда-

ються обласним та місцевим бюджетам, – це загальнодержавні 

податки і збори, які традиційно формують дохідну частину 

місцевих бюджетів. Обсяг закріплених доходів безпосередньо 

впливає на величину наданих за рахунок коштів державного 

бюджету міжбюджетних трансфертів. 

До загального фонду місцевих бюджетів (міст республі-

канського Автономної Республіки Крим та обласного значен-

ня, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів 

об’єднаних територіальних громад) надходять закріплені по-

датковим та бюджетним законодавством (ст. 64 БКУ): 

60% податку на доходи фізичних осіб (що сплачується 

на відповідній території);  

40% податку на доходи фізичних осіб (що сплачується 

на території м. Києва);  

100% податку на доходи фізичних осіб (що сплачується 

на території м. Севастополя, крім надходжень від оподатку-

вання пасивних доходів у вигляді процентів на поточний або 

депозитний (вкладний) банківський рахунок, процентів на 

вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці);  

50% рентної плати за спеціальне використання лісових 

та водних ресурсів, що зараховується до міських бюджетів 

міст Києва та Севастополя; 
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25% рентної плати за користування надрами загально-

державного значення (крім нафти, природного газу та газового 

конденсату);  

державне мито;  

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарюван-

ня роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується 

до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бю-

джетів;  

10% податку на прибуток підприємств, який зарахову-

ється до бюджету міста Києва; 

податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності, засновником яких є районні, міські ра-

ди, об’єднані територіальні громади.  

У загальному фонді обласних бюджетів та бюджету АР 

Крим (ст. 66 БКУ) закріплені доходи складаються з: 

15% податку на доходи фізичних осіб, що сплачується 

(перераховується) згідно з Податковим кодексом України на 

відповідній території; 

10% податку на прибуток підприємств; 

податку на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Ав-

тономної Республіки Крим та обласні ради; 

50% рентної плати за спеціальне використання лісових 

та водних ресурсів; 

25% рентної плати за користування надрами для видо-

бутку корисних копалин загальнодержавного значення (крім 

рентної плати за користування надрами для видобування наф-

ти, природного газу та газового конденсату); 

плати за використання інших природних ресурсів, що за-

раховується до бюджету Автономної Республіки Крим та об-

ласних бюджетів; 

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції), що сплачується платниками, які зареєст-

ровані в Автономній Республіці Крим. 

Найбільш важливим із закріплених джерел формування 

місцевих бюджетів є бюджетоутворюючий податок на доходи 
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фізичних осіб. У 2016 р. відбулися певні зміни щодо нараху-

вання та адміністрування цього податку: законодавчо було від-

новлено пропорційну шкалу оподаткування доходів фізичних 

осіб, відбулося збільшення ставок податку.  

Як зазначено вище, до місцевих бюджетів у даний час 

надходить від 0 (у бюджети  міст районного значення, сільсь-

ких, селищних бюджети) до 60% (у бюджети міст республі-

канського та обласного значення, об'єднаних територіальних 

громад, районні бюджети), куди раніше згідно із законодавст-

вом надходило 100% цього податку. Тобто ці зміни ідуть уроз-

різ із задекларованим курсом країни на децентралізацію подат-

ково-бюджетних повноважень.  

Крім загального фонду, який є джерелом коштів для ви-

конання основних функцій органів місцевого самоврядування, 

місцеві бюджети мають спеціальний фонд, що передбачає ви-

користання бюджетних коштів за постійним бюджетним при-

значенням у межах і за рахунок фактичних надходжень спеці-

ального фонду та дозволяє надавати бюджетні асигнування. 

Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів (включаючи 

власні надходження бюджетних установ) мають цільове спря-

мування і складаються з: 

надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів (диві-

дендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських това-

риств, у статутних капіталах яких є майно АР Крим та кому-

нальна власність; плати за надання місцевих гарантій; коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; 

10% коштів від використання (реалізації) частини виробленої 

продукції, що залишається у власності держави відповідно до 

угод про розподіл продукції; коштів від відчуження майна та 

комунальної власності АР Крим; 90% коштів від продажу зе-

мельних ділянок несільськогосподарського призначення або 

прав на них; капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бю-

джетів; коштів від повернення кредитів (та відсотків), наданих 

з відповідного бюджету; місцевих позик); 

коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського 

і лісогосподарського виробництва; 



 

 339 

концесійних платежів щодо об’єктів комунальної влас-

ності, які мають цільове спрямування; 

70% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушен-

ням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності; 

10% вартості питної води суб’єктами підприємницької 

діяльності, які реалізують питну воду через системи централі-

зованого водопостачання з відхиленням від відповідних стан-

дартів; 

власних надходжень бюджетних установ, що утриму-

ються за рахунок відповідного місцевого бюджету; 

цільових та добровільних внесків підприємств, установ, 

організацій і громадян до фондів охорони навколишнього при-

родного середовища та інших цільових фондів; 

субвенцій, що надаються з інших бюджетів за рахунок 

конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких 

бюджетів; 

надходжень у рамках програм допомоги і грантів міжна-

родних фінансових організацій, Європейського Союзу та ін-

ших надходжень згідно із законом про Державний бюджет 

України. 

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх 

складові частини визначається виключно Бюджетним кодек-

сом України та законом про Державний бюджет України. Пе-

редача коштів між загальним і спеціальним фондами бюджету 

дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом 

внесення змін до закону про Державний бюджет України, 

прийняття рішення про місцевий бюджет або про внесення 

змін до нього. 

Одним із джерел формування спеціального фонду місце-

вих бюджетів у частині фінансування виступають кредити (по-

зики) у фінансових установах на покриття тимчасових касових 

розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом 

розвитку місцевих бюджетів (ст. 73 БКУ). Строк позики ста-

новить до трьох місяців, у виняткових випадках – у межах по-
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точного бюджетного періоду. Порядок отримання та погашен-

ня таких позик визначається Міністерством фінансів України. 

Для фінансування бюджету розвитку міських бюджетів 

використовуються місцеві позики:  

зовнішні (отримання кредитів (позик) від міжнародних 

фінансових організацій і надання місцевих гарантій для забез-

печення повного або часткового виконання боргових зо-

бов’язань суб’єктів господарювання). До 2015 р. зовнішні кре-

дити через обмеження БКУ могли отримати тільки мегаполіси 

з чисельністю населення понад 800 тис. жителів, з 2015 р. об-

меження зняті для всіх міст обласного значення; 

внутрішні (розміщення тимчасово вільних коштів місце-

вих бюджетів на депозитах або шляхом випуску державних 

цінних паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бю-

джетного періоду). 

Позики здійснюються в межах, визначених законом про 

Державний бюджет України з дотриманням граничного обсягу 

боргу на кінець бюджетного періоду. Кабінет Міністрів Украї-

ни визначає умови здійснення державних позик, у тому числі 

вид, валюту, строк та відсоткову ставку державної позики. Ви-

трати на обслуговування та погашення місцевого боргу здійс-

нюються місцевим фінансовим органом Міністерства фінансів 

України відповідно до кредитних договорів, а також норматив-

но-правових актів, за якими виникають державні боргові зобо-

в'язання. Фінансування видатків соціальної сфери через місце-

ві позики законодавством не передбачено.  

Для забезпечення повного або часткового виконання бо-

ргових зобов'язань суб'єктів господарювання (що належать до 

комунального сектору економіки, розташовані на відповідній 

території та реалізують на цій території інвестиційні проекти, 

метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впро-

вадження ресурсозберігаючих технологій) за рішеннями місь-

ких рад можуть надаватися місцеві гарантії. Для надання міс-

цевих гарантій між суб'єктом господарювання та місцевим фі-

нансовим органом укладається договір про погашення забор-
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гованості за виконання гарантійних зобов'язань із внесенням 

плати за надання гарантії, наданням майнового (або іншого) 

забезпечення виконання зобов'язань за гарантією та відшкоду-

ванням витрат місцевого бюджету, пов'язаних із виконанням 

гарантійних зобов'язань та наданням гаранту права на договір-

не списання банком коштів з рахунків суб'єкта господарюван-

ня. Ст. 17 БКУ визначено, що місцеві гарантії надаються на 

умовах платності, строковості, а також забезпечення виконан-

ня зобов'язань у спосіб, встановлений законом.  

Таким чином, місцеві позики визначено інструментом 

боргової політики місцевих органів самоврядування з повним 

контролюванням усіх процесів з боку держави (оскільки осно-

вні принципи закладено в БКУ, умови здійснення визначають-

ся КМУ, зміни вносяться Мінфіном України). Проте в нього є і 

ризикові аспекти. Так, у роботі Н. Синютки [58] наведено при-

клад побудови «фінансової піраміди» рефінансування та ре-

структуризації боргу бюджету м. Києва, коли за рахунок кре-

диту в 2011 р. були погашені облігації 2004 р., а зовнішній 

кредит 2007 р. був сплачений за рахунок облігаційних позик 

на внутрішньому ринку в 2012 р., що свідчить про неефектив-

не управління державними фінансами та нагромадження міс-

цевого боргу і накладає борговий тягар на Державний бюджет. 

У контексті даного аналізу одним із спірних положень 

закону «Про Державний бюджет на 2016 рік», що стосуються 

функціонування спеціального фонду, є надання дозволу Мініс-

терству фінансів України на внесення змін до розпису спеціа-

льного фонду, які можуть відбутися у зв'язку з відображенням 

фактичних надходжень кредитів (позик), залучених державою 

від іноземних держав, банків тощо, що може призвести до збі-

льшення обсягу державного боргу. Таке положення не відпо-

відає вимогам ст. 40 Бюджетного кодексу України про встано-

влення законом «Про державний бюджет України» граничного 

обсягу державного боргу, фінансування державного бюджету 

та обсягів залучення відповідних кредитів (позик). Тому нада-

лі в умовах фінансової нестабільності політика місцевих позик 

(так само як і державних) має бути поміркованою. 
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Міжбюджетні трансферти. Формування місцевих бю-

джетів (обласних, районних бюджетів та бюджетів місцевого 

самоврядування) має забезпечувати відповідність повноважень 

на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за 

відповідними бюджетами, та фінансових ресурсів, призначе-

них для виконання цих повноважень. При цьому відповідно до 

ст. 132 Конституції України мають ураховуватись історичні, 

економічні, екологічні, географічні та демографічні особливо-

сті регіонів. З цією метою Бюджетний кодекс України перед-

бачає здійснення фінансового вирівнювання та фінансування 

певних функцій місцевого самоврядування за рахунок міжбю-

джетних трансфертів (ст. 98 БКУ).  

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України 

використовуються такі види міжбюджетних трансфертів: до-

тації вирівнювання; субвенції; кошти, що передаються до 

Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших 

місцевих бюджетів; додаткові дотації. Загальний обсяг фінан-

сових ресурсів за кожним видом міжбюджетних трансфертів 

розраховується на підставі державних соціальних стандартів і 

нормативів1. 

Згідно із ст. 96 Бюджетного кодексу України з державно-

го бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирів-

нювання податкоспроможності територій можуть надаватися: 

базова дотація; субвенції на здійснення державних програм 

соціального захисту; додаткова дотація на компенсацію втрат 

                                           
1
 Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається 

шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямову-

ються на реалізацію бюджетних програм, на кількість населення чи 

споживачів гарантованих послуг тощо. Фінансові нормативи бюджетної 

забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що 

враховують відмінності у вартості надання гарантованих послуг залеж-

но від: кількості населення та споживачів гарантованих послуг; соціаль-

но-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших 

особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних 

одиниць (ст. 94 БКУ). 
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доходів місцевих бюджетів унаслідок надання пільг, встанов-

лених державою; субвенція на виконання інвестиційних про-

ектів; освітня субвенція; медична субвенція; субвенція на фі-

нансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 

населення, яке проживає на території зони спостереження;  

субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної і торфо-

добувної промисловості та утримання водовідливних комплек-

сів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50%); 

інші додаткові дотації та інші субвенції. 

Міжбюджетні трансферти є основним джерелом фінан-

сування місцевих органів влади багатьох країн світу. Україна 

не є виключенням – трансферти з державного бюджету вико-

ристовуються для горизонтального вирівнювання податко-

спроможності територій та підтримки широкого спектру фун-

кцій місцевого самоврядування, у тому числі освіти, охорони 

здоров'я, транспорту, соціальних програм державної допомоги 

тощо. Прямо виражену соціальну спрямованість мають субве-

нції на здійснення державних програм соціального захисту, 

освітня та медична субвенції (останні дві впроваджені змінами 

до Бюджетного кодексу України).  

Змінами до Бюджетного кодексу [16] передбачено за-

провадження нової моделі взаємовідносин державного бюдже-

ту з місцевими, заснованої на заміні системи балансування 

бюджетів (покриття дефіциту доходів для виконання власних і 

делегованих повноважень місцевих органів влади і самовряду-

вання – дотація вирівнювання) на систему горизонтального 

вирівнювання податкоспроможності територій (урахування 

рівня надходжень податку на прибуток підприємств – для об-

ласних бюджетів та податку на доходи фізичних осіб – для 

бюджетів міст, районів та обласних бюджетів на одного жите-

ля: базова та реверсна дотації). Запроваджене горизонтальне 

вирівнювання податкоспроможності бюджетів громад спрямо-

ване на стимулювання до нарощування дохідної бази.  

Проте визначити ступінь ефективності нової системи 

міжбюджетного вирівнювання неможливо через малий термін 

її функціонування. А недоліки цієї системи, елементи якої су-
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перечать принципам децентралізації, вже можна визначити. 

Так, наприклад, за новими правилами бюджети органів місце-

вого самоврядування сіл, селищ і міст районного значення є 

«постраждалими» двічі: з одного боку, через повне вилучення 

надходжень податку на доходи фізичних осіб, з іншого – через 

те, що за таких умов базова дотація для них законодавством не 

передбачена.  

Не на користь децентралізації свідчить і те, що при об'єд-

нанні територіальних громад їх бюджети прямо взаємодіяти-

муть з Державним бюджетом України, оминаючи власні рі-

шення обласної та районної рад, що вказує на прямий конт-

роль діяльності органів місцевого самоврядування централь-

ним урядом та порушення положень теорії економічної децен-

тралізації, яка свідчить про наявність регіональних суспільних 

благ. Також має місце тиск з боку виконавчої влади: сільські 

голови вимушені приймати рішення про об'єднання [33], по-

боюючись залишитися без коштів: адже на відміну від сільсь-

ких та селищних бюджетів за новими положеннями Бюджет-

ного кодексу бюджети територіальних громад перебувають у 

більш вигідних умовах, а відсутність регуляторних актів спри-

чиняє багато запитань (наприклад [52]). 

Виступаючи одним з елементів складної системи між-

бюджетних і регуляторних відносин, міжбюджетні трансфер-

ти, точніше їх обсяг, залежать від багатьох чинників усієї на-

ціональної фінансової системи та стратегічних напрямів роз-

витку держави, у тому числі її соціальної політики. Таким чи-

ном, фінансування соціальних послуг через систему міжбюд-

жетних трансфертів залежить від правил і постанов централь-

ного уряду, що може вносити значні корективи, пов'язані з 

економічною нестабільністю, зміною пріоритетів тощо.  

Фінанси двох рівнів влади – державного та місцевого – 

тісно пов'язані. З 2015 р. законодавством дозволено здійсню-

вати видатки на фінансування бюджетних установ, які отри-

мують субвенцію, одночасно з державного та місцевого бю-

джетів. Формули для розрахунку медичної та освітньої субве-

нцій містяться у постановах КМУ «Про затвердження форму-



 

 345 

ли розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам» [48], «Про затвердження формули роз-

поділу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» [49], 

«Деякі питання регулювання міжбюджетних відносин» [45]. 

Обсяги надання інших видів субвенцій регулюються постано-

вами та розпорядженнями КМУ (див., наприклад, [47; 54]). 

Субвенції спрямовуються на оплату поточних видатків 

бюджетних установ, проте є винятки. Згідно з положеннями 

закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» № 212 [17] освітню субвенцію можна використову-

вати на капітальні видатки за умови забезпечення у повному 

обсязі потреби в поточних видатках на бюджетний період за 

рахунок зазначених субвенцій та за відсутності простроченої 

бюджетної заборгованості за захищеними видатками. У цьому 

ж законі та законі «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо реформи міжбюджетних відносин» [16] йдеться 

і про субвенцію на підготовку робітничих кадрів, проте в Бю-

джетному кодексі Україні така субвенція окремо не виділена і 

положення щодо її надання потребують узгодження в норма-

тивно-правові базі України.  

Оскільки наразі система міжбюджетних трансфертів пе-

ребуває у процесі трансформацій, доцільними є постійний мо-

ніторинг та ретельний аналіз сучасного стану місцевих фінан-

сів, впливу процесів децентралізації на стан забезпечення роз-

витку соціальної сфери регіонів, адже незалежно від обраної 

системи місцевого оподаткування уникнути випередження мі-

сцевих потреб у видатках над місцевими ресурсами вкрай 

складно, а за сучасних умов – майже неможливо, тому між-

бюджетні трансферти будуть відігравати значну роль у фінан-

суванні соціальних потреб на місцях.     
Щороку згідно з положеннями Конституції України (ст. 

95) видатки держави на загальносуспільні потреби, їх розмір 
та цільове спрямування встановлюються законом «Про Дер-
жавний бюджет України». Цим законом на наступний рік 
встановлюється розмір державних доходів і видатків, держав-
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ного боргу, мінімальної заробітної плати, прожиткового міні-
муму, міжбюджетних трансфертів тощо. 

Так, наприклад, ст. 7 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік» встановлено прожитковий міні-
мум на місяць для однієї особи в розмірі від 1330 (з 
01.01.2016 р.) до 1544 грн (з 01.12.2016 р.), а мінімальну зар-
плату – від 1378 до 1600 грн [21]. Неважко підрахувати, що 
підвищення, які зазнали ці показники, аж ніяк не корелюються 
з інфляцією, яка знецінила грошові доходи та заощадження 
населення України [66].   

Також слід зазначити, що законодавчо встановлені по-
ложення основних нормативно-правових документів щодо ор-
ганізації та реалізації бюджетного процесу з надання соціаль-
них послуг є загальними та можуть уточнюватися протягом 
року залежно від прийняття інших нормативних документів, 
як правило, пов'язаних із питаннями перерозподілу бюджетних 
коштів або виділенням додаткових коштів для реалізації дер-
жавних соціальних програм. Перелік документів, прийнятих у 
2016 р., наведено в додатку Б.    

Відмінними рисами формування бюджетів на 2016 р. 
стали:  

зміна загальної ставки нарахування ЄСВ до 22% (було 
37%) та скасування відрахувань ЄСВ із зарплати працівників 
(було 3,6%); 

збільшення ставок акцизів, податку на нерухомість та 
ПДФО, розширення бази оподаткування ПДВ для виробників 
сільськогосподарської продукції;  

збільшення обсягу трансфертів із державного бюджету 
на компенсацію втрат доходів Пенсійного фонду; 

обмеження пенсій працюючим пенсіонерам, максималь-

ної пенсії, індексації пенсій, правил розрахунку пенсій та пра-

ва виходу на пенсію; 

зростання обсягу житлових субсидій; 

передача видатків на підготовку робітничих кадрів у 

професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінан-

сування з місцевих бюджетів; 
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У 2016 р. продовжено дію положень щодо оптимізації 

соціальних видатків: закриття шкіл (із чисельністю учнів мен-

ше 25), скорочення нормативу ліжок у закладах охорони здо-

ров'я (до 60 ліжко-місць на 10000 осіб).  

Згідно з Постановою КМУ № 151 [46] також запланова-

но запровадження перехресної верифікації отримувачів пільг 

та соціальних виплат, передачі частини соціальних зобов'язань 

із центрального на місцевий рівень та встановлення гранично-

го рівня доходів (майнового стану) для надання різних видів 

соціальної допомоги, обмеження автоматичної індексації соці-

альних виплат і зарплат бюджетним працівникам, що наразі 

неможливо через відсутність електронного реєстру отримува-

чів соціальних виплат на місцях. Як свідчить загальний аналіз 

цього документа, зараз відбуваються зміни пріоритетів як у 

фінансуванні, так і в цілому – у соціально-економічному роз-

витку держави. Тому не дивно, що вже ухвалено шість законів, 

які вносять зміни та доповнення до Державного бюджету-

2016. Залежність від зовнішнього фінансування зумовила зни-

ження податків та рівня дефіциту бюджету, що, у свою чергу, 

вплинуло на визначення розмірів соціальних стандартів, обся-

гів дохідної та видаткової частин Державного бюджету та не 

могло не позначитися на обсягах доходів і видатків місцевих 

бюджетів. Негативний вплив на закладені в Держбюджет-2016 

показники (у тому числі соціальні) має також нестабільна по-

літична й економічна ситуація. 

Для того щоб оцінити, наскільки незалежними від 

центрального уряду є місцеві органи самоврядування в Украї-

ні, далі наведено результати розрахунків за методикою ОЕСР 

[94]. Аналіз структури податкових доходів місцевих бюджетів 

показав, що податкові повноваження субцентральних органів 

влади в Україні є відносно обмеженими (рис. 6.4). 

Як свідчать наведені дані, маючи більшу, ніж у серед-

ньому по країнах ОЄСР, частку субцентральних податкових 

надходжень у загальному обсязі податкових доходів, вітчизня-

на система податкових повноважень має низький рівень ре-

альної податкової автономії. 
 



 348 

 
 

Умовні позначення: "а" – повні повноваження у сфері податкових 

ставок і баз ("а1" – повні; "а2" – обмежені); "b" – повноваження у сфері 

ставок податків ("b1" – повні; "b2" – обмежені); "c" – повноваження у 

сфері податкових баз; "d" – повноваження щодо розділення (спільного 

використання) податків ("d1" – встановлені субцентральним урядом; 

"d2" – встановлені за погодженням із субцентральним урядом; "d3" – 

встановлені центральним урядом, багаторічні; "d4" – встановлені 

центральним урядом, щорічні); "е" – відсутність податкових повнова-

жень; "f" – інші ситуації. 

 
Рис. 6.4. Податкові повноваження субцентральних  

органів влади (складено за джерелами [5; 94]) 
 

На відміну від багатьох країн ОЕСР, у місцевої влади в 

Україні немає прав упроваджувати або скасовувати податки, а 

встановлювати податкові ставки та пільги для місцевих подат-

ків вони можуть тільки в чітко визначених Податкових кодек-

сом України межах (єдиний податок, податок на майно, крім 

транспортного податку, збір за місця для паркування транс-

портних засобів, туристичний збір), ставки для місцевого тра-

нспортного податку визначені положеннями Податкового ко-
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дексу України, розподіл закріплених податків встановлено за-

конодавчо на тривалий період.  
Таким чином, за показником податкової автономії суб-

центральних органів Україна належить до країн із домінуван-

ням повноважень у частині розподілу (спільного користуван-

ня) податків. Така ситуація склалася через те, що найбільший 

обсяг надходжень до місцевих бюджетів має загальнодержав-

ний податок із доходів фізичних осіб (56% у 2015 р.), який у 

зарубіжних країнах часто передається на субцентральний рі-

вень, акцизний податок займає близько 8% та податок на при-

буток – близько 4,5%. За даними ОЕСР домінування таких по-

вноважень мають Чилі, Естонія, Польща та Туреччина, а в ці-

лому за даними 34 країн ОЕСР частка повноважень щодо за-

кріплених податків складає близько 14%, більшість місцевих 

органів самоврядування наділені правами змінювати ставки 

місцевих податків самостійно (18,6%) або у встановлених уря-

дом межах (41,6%) [94].  

Згідно з теорією фіскального федералізму та виходячи з 

практики побудови субцентральних бюджетів у зарубіжних 

країнах, як правило, на нижчий рівень передаються повнова-

ження з оподаткування активів, які є немобільними та стабіль-

ними. В Україні до таких можна віднести тільки податок на 

майно (складає 16% загального обсягу податків у 2015 р.). 

Проте і він наразі не є «ідеальним» джерелом для місцевих 

бюджетів, оскільки впроваджений до завершення формування 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що при-

зводить до неефективного використання цього податкового 

інструменту. Тому в Україні, яка взяла курс на децентраліза-

цію та євроінтеграцію, доцільними є подальші кроки щодо на-

дання більшої податкової автономії субцентральних (місце-

вих) органів самоврядування, проте ці дії мають бути поступо-

вими та ретельно продуманими, що потребує подальших дос-

ліджень із даної проблематики. 
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6.3. Аналіз використання податково-бюджетних ін-

струментів розвитку соціальної сфери України в умовах 

децентралізації 

 

Аналіз видаткових повноважень субцентральних (місце-

вих) органів влади. Рівень, динаміка і структура бюджетних 

видатків 

Інструментом дослідження соціальної політики держави, 

її пріоритетних напрямів розвитку є аналіз видатків на соціа-

льну сферу – на освіту, охорону здоров'я, культуру, спорт, со-

ціальний захист, житлово-комунальне господарство. В Україні 

такі державні видатки фінансуються з усіх рівнів бюджетної 

системи1 та державних позабюджетних фондів. Доходи і вида-

тки цих фондів не входять до складу Зведеного бюджету і ви-

ділені в окремі бюджети, тому в рамках теми податково-

бюджетних інструментів забезпечення розвитку соціальної 

сфери регіонів Україні не розглядаються.  

Загальний аналіз бюджетних видатків на соціальну сфе-

ру виконано на основі показників виконання бюджетів Украї-

ни (зведеного, державного та місцевих) за 2007-2015 рр., пред-

ставлених на веб-порталі Державної казначейської служби [5]. 

Цей період було обрано для того, щоб виявити тенденції змін 

стану державного фінансового забезпечення соціальної сфери 

в країні, які відбуваються внаслідок кризових явищ 2008-

2009 рр., з одного боку, і спаду економіки та здійснення рефо-

рми децентралізації у 2014-2015 рр. ‒ з іншого. 

У результаті аналізу визначено, що в Україні видатки на 

соціальні потреби складають більше половини всіх видатків 

Зведеного бюджету країни і до 2014 р. мали тенденцію до зро-

стання, а у 2014-2015 рр. частка цих видатків почала скорочу-

                                           
1
 Бюджетні соціальні видатки здійснюються на рівнях держави (з 

Державного бюджету) і субцентральному (з місцевих бюджетів, до яких 

входять і бюджети областей). Значна частина коштів, призначених для 

фінансування соціальних потреб населення, перерозподіляється через 

систему міжбюджетних трансфертів (дотацій та субвенцій). 
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ватися (у 2014 р. ‒ на 3,4%, у 2015 р. ‒ ще на 4,6%), що в умо-

вах бюджетного дефіциту, економічної нестабільності в Укра-

їні та зростаючої ролі та значення людського капіталу для роз-

витку економіки в усьому світі (підвищення освітнього та ква-

ліфікаційного рівнів, науково-технічний розвиток, зростання 

продуктивності праці тощо) є вкрай негативною тенденцією. 

Скорочення частки видатків на соціальну сферу відбулося на 

тлі зростання частки видатків на оборону, загальнодержавні 

функції, громадський порядок, безпеку та судову владу та 

зменшення фінансування економічної діяльності (Додаток В). 

Частка видатків місцевих бюджетів у загальному обсязі 

державних видатків у 2008-2009 рр. дещо знизилася та посту-

пово вирівнялася до 2012 р., проте через низькі темпи еконо-

мічного зростання (негативний приріст ВВП за паритетом ку-

півельної спроможності) і нестачу коштів у бюджеті обсяги 

видатків місцевих бюджетів були зменшені (рис. 6.5). У серед-

ньому видатки місцевих бюджетів в Україні складають близь-

ко 40% від загальної суми видатків, або близько 14% ВВП. 
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Рис. 6.5. Порівняльна динаміка приросту ВВП (за ПКС)  
і питомої ваги видатків місцевих бюджетів в Україні 
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Як доводить економічна теорія та зарубіжна практика, в 

періоди спаду або уповільнення темпів економічного зростан-

ня можливості децентралізації, пов'язані з передачею видатко-

вих повноважень на місця, є обмеженими [6, с. 123]. Тому в 

умовах негативного приросту ВВП останніми роками і неста-

більної економічної ситуації в цілому децентралізація повно-

важень є неефективною через загострення фінансових і соціа-

льних проблем (скорочення податкових баз та збільшення ви-

датків на соціальний захист населення).  

Що стосується розподілу видів видатків за рівнями влади 

(без урахування трансфертів), то центральний уряд витрачає 

більшу частину доходів на оборону, громадський порядок, 

безпеку і судову владу, загальнодержавні функції, охорону до-

вкілля та соціальний захист і соцзабезпечення. Найбільшу та 

рівну частку видатків державного бюджету (половину всіх 

держвидатків) складають витрати на загальнодержавні послу-

ги та соціальний захист і соцзабезпечення.  

У структурі видатків місцевих органів влади, на відміну 

від центрального, переважають функції освіти, охорони здоро-

в'я, ЖКГ та духовний і фізичний розвиток (додаток Г).  

Порівняно з відносно стабільним 2007 р. у 2015 р. відбу-

вся перерозподіл видатків: центральний уряд збільшив частку 

витрат (а місцеві органи скоротили) на загальнодержавні по-

слуги (на 18%), духовний та фізичний розвиток (на 6%). Міс-

цеві органи влади збільшили (а центральний уряд зменшив) 

видатки на ЖКГ (на 12%), охорону здоров'я (на 8%), економіч-

ну діяльність (на 7%), охорону довкілля (на 8%) та освіту (на 

8%) (рис. 6.6).  

Таким чином, на рівні державного бюджету відбулося 

скорочення видатків на соціальну сферу. Це  можна було б по-

яснити тим, що в умовах нестабільного економічного стану та 

виконання обов'язків перед міжнародними кредиторами країна 

увійшла в режим жорсткої економії державних коштів, проте 

аналіз видатків свідчить, що економія торкнулася не всіх ста-

тей.  У 2014-2015 рр. перерозподіл бюджетних коштів відбу-

вався на користь загальнодержавного управління та оборони  
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Рис. 6.6. Розподіл видів видатків за рівнями бюджетів  

(без урахування трансфертів) у 2007 та 2015 рр., % 
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(більше 5% щороку від усіх видатків державного бюджету), 

обумовлюючи зменшення видатків на освіту, охорону здоро-

в'я, соціальний захист та соціальне забезпечення. 

Проте місцеві бюджети можна назвати «соціальними», 

оскільки саме в них левова частка видатків припадає на фінан-

сування витрат соціальної сфери і складає понад 85% (рис. 6.7). 

Останніми роками суттєвих змін у розподілі місцевих 

фінансів за функціями не відбулося: видатки на соціальну 

сферу залишаються головними статтями місцевих бюджетів 

при загальнодержавній тенденції зростання видатків на оборо-

ну (частка видатків у 2015 р. у місцевих бюджетах по відно-

шенню до показників 2011 р. збільшилася в 4 рази) та загаль-

нодержавне управління (наблизилася до показника 2013 р.). Як 

і в країнах ОЕСР, в Україні місцеві органи влади беруть вели-

ку участь у фінансуванні видатків на освіту: у 2015 р. вони 

склали до 30% від усіх місцевих витрат, на охорону здоров'я – 

близько 20%, на соціальний захист і соціальне забезпечення – 

близько 26%. Місцеві видатки на ЖКГ, духовний і фізичний 

розвиток незначні ‒ у 2015 р. 5,6 та 3,1% відповідно.  

Отже, протягом розглянутого періоду видатки на соціа-

льну сферу не мали чіткої тенденції, збільшуючись до 2013 р. 

та зменшуючись у 2014-2015 рр. 

Зменшення видатків на соціальні потреби відбулося по 

всіх статтях, проте найбільшою мірою «постраждала» сфера 

освіти – незважаючи на те що у 2015 р. приріст видатків за ці-

єю статтею склав 14,1 млрд грн, у структурі видатків зведено-

го бюджету освіта втратила за останній рік 2,3%; аналогічна 

ситуація склалася і за іншими  статтями соціальних  видатків: 

охорона здоров'я (+13,9 млрд грн / -0,5%), духовний і фізичний 

розвиток (+2,4 млрд грн / -0,3%), соціальний захист і соціальне 

забезпечення (+38,3 млрд грн / -0,4%). Причина таких змін, як 

зазначено вище, полягає у значному зростанні видатків несо-

ціальної сфери – загальнодержавних функцій (+40,8 млрд грн / 

+2,6%) та оборони (+24,7 млрд грн / +2,4%).  
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Рис. 6.7. Розподіл видатків місцевих бюджетів  

за функціями, % 
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У розрізі економічної класифікації традиційно найбіль-

шими з усіх видатків місцевих бюджетів у 2015 р. є частки ви-

датків на оплату праці (близько 40%) та поточні трансферти 

населенню на соціальне забезпечення (близько 25%); дещо 

зросла частка видатків на оплату комунальних послуг і енер-

гоносіїв.  

У цілому видатки місцевих бюджетів щороку збільшу-

ються в абсолютному значенні, проте, враховуючи суттєву де-

вальвацію гривні та галопуючу інфляцію останніх років, таке 

збільшення видатків не є показником підвищення соціальних 

стандартів та життєвого рівня населення (рис. 6.8). 

Розрахунок обсягу видатків бюджету з урахуванням па-

ритету купівельної спроможності засвідчив, що обсяг видатків 

бюджету України на соціальну сферу має негативну тенденцію 

до зниження і в 2015 р. – найменше значення за проаналізова-

ний період.  

Для порівняння стану фінансування соціальної сфери  

розглянуто бюджети (зведений та місцеві) однієї з країн Євро-

союзу – Польщі, яка має спільні з Україною риси через багато-

вікову традицію взаємовідносин, територіальну близькість, 

тісні історичні та культурні зв'язки. У результаті аналізу ви-

значено, що з центрального бюджету Польщі фінансується бі-

льшість витрат на соціальний захист і соціальне забезпечення 

та освіту; на місцевому рівні домінують видатки на ЖКГ, охо-

рону здоров'я, духовний та фізичний розвиток.  

В Україні розподіл фінансування за видами соціальних 

витрат схожий із Польщею. Проте обсяг видатків на соціальну 

сферу у Зведеному бюджеті Польщі становить 28% ВВП  

(в Україні – 20%) та перевищує обсяг видатків Зведеного  

бюджету України майже у 3,5 раза (на душу населення – у  

4 рази). 

Останнім часом видатки на соціальну сферу у Польщі 

зростають, тоді як в Україні триває їх скорочення. В умовах 

нестабільної економічної ситуації зростаючі потреби в наданні 

соціального захисту (дотації та субсидії населенню, пільги,  
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Рис. 6.8. Видатки на соціальну сферу у бюджетах  

України та Польщі  
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інша державна соціальна допомога) компенсуються за рахунок 

зменшення видатків на освіту та охорону здоров'я, що може 

негативно вплинути на соціально-економічне становище вже 

найближчими роками.  

Аналіз доходів місцевих органів влади 

Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні здій-

снюється за рахунок коштів бюджету, що покривають витрати 

у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту насе-

лення, культури, фізичної культури та спорту, житлово-

комунального господарства з усіх рівнів бюджетної системи. 

Структуру доходів зведеного бюджету та місце доходів 

місцевих бюджетів у загальних доходах держави за останні 

роки відображено в додатках Д та Е. 

Частка доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті 

країни останніми роками складає в середньому близько 23%. 

Проте у 2015 р. в Україні вона значно зменшилася (до 18,5%), 

що свідчить про певну централізацію надходжень, адже частка 

доходів державного бюджету, починаючи з 2013 р., має тенде-

нцію до зростання, що не відповідає взятому країною курсу на 

євроінтеграцію та децентралізацію.  

Кризовий стан, у якому перебуває економіка країни, час-

тково виправдовує ці показники, адже провадження політики 

повної фіскальної децентралізації, при якій має збільшитися 

питома вага видатків і доходів субцентральних (місцевих) ор-

ганів самоврядування в загальному обсязі та зрости роль коор-

динації місцевих органів влади щодо надання суспільних благ, 

є ризиковим. В умовах економічного спаду при зростанні ви-

датків, пов'язаних із соціальним захистом населення, одночас-

но зменшуються видатки на інші не менш важливі соціальні 

статті – освіту, охорону здоров'я, культуру тощо. За таких об-

ставин місцеві органи самоврядування будуть не в змозі само-

стійно скоротити свій дефіцит коштів. Тому наразі подальша 

передача повноважень з надання проциклічних соціальних по-

слуг є недоцільною. У подальшому (за умов досягнення стабі-

льних темпів економічного зростання) доцільним є формуван-
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ня структури соціальних витрат, у якій на місцевому рівні пе-

реважатиме надання послуг, пов'язаних з освітою, охороною 

здоров'я, ЖКГ тощо (тобто ті, що мають проциклічний харак-

тер), а на центральному рівні залишаться видатки контрциклі-

чного характеру – соціальний захист і соціальне забезпечення.     

У країнах Євросоюзу ступінь фіскальної децентралізації 

протягом останніх десятиліть мав постійну тенденцію до зрос-

тання, проте в кризовий період (2008-2009 рр.) цей процес 

майже зупинився, і наразі частка місцевих доходів у загальних 

доходах країни складає в середньому більше 25% (Хорватія, 

Чехія, Латвія, Румунія, Великобританія), 30% (Італія, Нідерла-

нди, Польща), більше 40% (Фінляндія, Швеція). Лідером серед 

країн ЄС є Данія з часткою місцевих доходів більше 60%. 

Оскільки Бельгія, Німеччина, Іспанія, Австрія та Швейцарія 

мають середній – регіональний (state) – рівень управління, їх 

субцентральні доходи складаються з доходів середнього (регі-

онального) та нижчого (місцевого) рівнів і в останні роки до-

рівнюють від 40 до 60% загальнодержавних доходів (додаток 

Ж). Без урахування трансфертів частка місцевих та регіональ-

них доходів у загальнодержавних доходах країн Євросоюзу 

невелика і в 2014 р., наприклад, складала від 4% (Греція) до 

35% (Швеція) (додаток З).  

Аналіз динаміки доходів місцевих бюджетів виконано за 

даними, наведеними в додатку Е, згідно з якими доходи місце-

вих бюджетів у номінальному вираженні мали постійну тенде-

нцію до зростання, хоча в реальному вимірі вони скорочували-

ся (рис. 6.9).  

Виключенням є 2009 р., який характеризується незнач-

ним зменшенням обсягів доходів місцевих бюджетів через 

зниження податкових надходжень і зменшення виділених 

державним бюджетом трансфертів, що пояснюється загальним 

зниженням обсягів виробництва через згортання світового ри-

нку капіталу на вітчизняних підприємствах і зменшенням об-

сягів надання банківських кредитів [15, с. 80].  
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Збільшення доходів місцевих бюджетів відбувалося за 

рахунок зростання обсягу міжбюджетних трансфертів, подат-

кових та неподаткових надходжень; при цьому обсяги доходів 

від операцій із капіталом та цільових фондів зменшилися за 

цей час у декілька разів. 

Зростання обсягу номінальних податкових надходжень 

відбувалося за рахунок прийняття змін до Податкового та Бю-

джетного кодексів України в частині зарахування до складу 

місцевих податків і зборів єдиного податку для суб’єктів мало-

го підприємництва, зміни ставок цього податку, впровадження 

екологічного податку. 

 

 

Рис. 6.9. Динаміка доходів місцевих бюджетів України  
  

У 2014 р. зростання доходів місцевих бюджетів відбуло-

ся лише за рахунок виділених міжбюджетних трансфертів 

(+14 753 млн грн), за рештою статей доходів відзначено змен-

шення надходжень (крім неподаткових надходжень +130 млн 

грн). І хоча у 2015 р. змінами до Податкового кодексу України 
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було зроблено крок убік фіскальної децентралізації шляхом 

упровадження місцевого податку на майно1, обсяг міжбюджет-

них трансфертів не зменшився, а ще більше зріс і в 2015 р. на-

близився майже до 60%. Тобто реальної фіскальної децентра-

лізації досягнути не вдалося – залежність від «коштів з 

центру» з кожним роком тільки зростає, поступово звужуючи 

бюджетні повноваження та фінансові можливості місцевих 

органів влади. Усе це вказує на неефективний, неоптимальний 

розподіл ресурсів між рівнями влади, відсутність балансу за-

гальнодержавних і територіальних інтересів у частині викори-

стання податково-бюджетних інструментів для надання суспі-

льних благ населенню.    

Підтвердженням даного висновку є розрахунок обсягу 

місцевих доходів з урахуванням паритету купівельної спро-

можності (рис. 6.10).  За результатами розрахунку встановле-

но, що цей показник має негативну тенденцію до зниження та 

в даний час – найменше значення в обраному часовому діапа-

зоні, що за умов щорічного коригування дохідної частини бю-

джетів шляхом внесення змін до законів України про Держав-

ний бюджет на наступний рік та інших нормативно-правових 

актів, постійного зростання частки міжбюджетних трансфертів 

для фінансування місцевих потреб суттєво ускладнює подаль-

шу реалізацію реформи фіскальної децентралізації.   

Для порівняння фінансової забезпеченості та фінансової 

самостійності бюджетів розглянуто дохідну частину бюджетів 

Польщі та визначено, що починаючи з 2010 р. навіть за пари-

тетом купівельної спроможності доходи бюджетів Польщі 

(зведеного та місцевих) крім окремих випадків мають постійну 

позитивну динаміку та перевищують обсяг доходів Зведеного 

бюджету України у 3 рази, а місцевих бюджетів – у 2 рази. 

                                           
1 До 2015 р. майновий податок, який в Україні сплачувався у формі пла-

ти за землю, не належав до місцевих. Наразі він є місцевим і складається з по-

датку на нерухоме майно, плати за землю, виключеної із загальнодержавних 

ресурсних платежів, і транспортного податку. 



 362 

 

Рис. 6.10. Динаміка доходів місцевих бюджетів (за ПКС) 

України та Польщі  

 

Питома вага місцевих доходів у зведеному бюджеті з 

урахуванням трансфертів складає близько 34% (в Україні – 

48%), при цьому частка податкових надходжень у доходах мі-

сцевих бюджетів дорівнює 32-33% (в Україні знизилася до 

19,3%). Фінансова самостійність місцевих органів влади ґрун-

тується на місцевих податках та зборах, а також закріплених за 

місцевими бюджетами частках загальнодержавних податків 

(податки на доходи та прибуток) та неподаткових надходжен-

нях. У країні практично відсутня система податкових пільг 

(неоподаткований мінімум, вилучення з об'єктів і бази оподат-

кування, зниження окремих ставок тощо), державна допомога 

зі сплати податків та зборів має індивідуальний характер і на-

дається по факту нестачі коштів на сплату у вигляді списання 

нарахованого податку, відстрочки сплати або розстрочки [63]. 
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Проте, як відзначають експерти (наприклад [4; 7]), у 

Польщі, досвід якої став для України прикладом побудови си-

стеми децентралізації, реформу фіскальної децентралізації ще 

не завершено, велика частина податків надходить до держав-

ного бюджету та потім через розгалужену систему субсидій 

надається муніципалітетам на модернізацію закладів освіти й 

охорони здоров’я або на інші, нагальні соціальні цілі; дотації 

та субвенції з центрального бюджету складають близько 50% 

(в Україні наразі – 59%).  

Спираючись на досвід країн Європи (у тому числі Поль-

щі), в Україні, економіка якої наразі перебуває у кризовому 

стані, рішучі кроки щодо децентралізації слід здійснювати 

обережно, проте неухильно дотримуючись принципу субсиді-

арності, прописаного в Європейській хартії місцевого само-

врядування, поступово зводячи діяльність влади вищого рівня 

з основної до такої, що доповнюватиме діяльність влади ниж-

чого рівня та виконувати і фінансувати тільки ті завдання, які 

не можуть бути ефективно поставлені та реалізовані та ниж-

чому рівні. Тобто реалізація фіскальної децентралізації в Укра-

їні стане можливою тільки за умов забезпечення органів міс-

цевого самоврядування достатніми  фінансовими ресурсами.  

Для більш детального аналізу та розробки рекомендацій 

щодо ефективного використання податково-бюджетних ін-

струментів для розвитку соціальної сфери України в умовах 

децентралізації далі розглянуто структуру дохідної частини 

бюджетів України.  

Податки і збори. Суттєвим і другим за обсягом джере-

лом фінансування місцевих потреб в Україні (після між-

бюджетних трансфертів) є податкові надходження, їх питома 

вага в загальному обсязі місцевих доходів значно скоротилася 

за останні два роки і в 2015 р. склала 33,4% (табл. 6.2). Для по-

рівняння питому вагу податкових платежів у доходах місцевих 

бюджетів європейських країн наведено в додатку И.  
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Таблиця 6.2 

Доходи місцевих бюджетів за їх видами,  

% до загального обсягу 
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Податкові надход-

ження 41,7 43,1 44,0 42,4 40,3 38,1 41,3 37,7 33,4 

Неподаткові надход-

ження 6,0 5,6 5,8 5,5 6,0 5,6 5,5 5,3 6,8 

Доходи від операцій 

з капіталом 4,3 3,3 1,9 1,6 1,0 0,8 0,6 0,5 0,6 

Цільові фонди 2,5 1,7 1,1 1,0 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 

Офіційні трансферти 45,5 46,3 47,2 49,5 52,3 55,2 52,4 56,4 59,1 

Від урядів зарубіж-

них країн і міжна-

родних організацій 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 

Усього надходжень 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Виходячи з даних про виконання місцевих бюджетів 

України у 2015 р. у структурі податкових надходжень відбуло-

ся скорочення надходжень щодо податків на доходи та прибу-

ток, податків на власність (із власників транспортних засобів), 

плати за спеціальне використання природних ресурсів (через 

виключення з ресурсних платежів плати за землю, яка увійшла 

до місцевого податку на майно). 

У той же час значно збільшилися надходження від опо-

даткування товарів та послуг, а доходи від місцевих податків 

зросли більше, ніж утричі (табл. 6.3).  

Збільшення надходжень відбулося за рахунок змін, які 

були внесені до Податкового кодексу України у 2014 р. та по-

чали діяти з 1.01.2015 р., а саме було доповнено перелік плат-

ників акцизного податку та підакцизних товарів, збільшено 

ставки акцизу на деякі тютюнові вироби, нафтопродукти, 

скраплений газ, автомобілі; збільшено ставку земельного по-

датку, скорочено перелік юридичних осіб, які мають пільги 

щодо звільнення від сплати земельного податку. 
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Таблиця 6.3 

Податкові надходження місцевих бюджетів України 

у 2011-2015 рр. 
Показник 2011 2012 2013 2014 2015 

У фактичних цінах, млн грн 
Податки на доходи, по-
датки на прибуток, подат-
ки на збільшення ринко-
вої вартості 54422,6 61509,3 65261,5 62816,7 59198,0 
Податки на власність 673,7 685,2 576,7 399,0 1,8 
Збори і плата за спеціаль-
не використання природ-
них ресурсів  12919,0 15244,1 15002,9 14560,6 2154,4 
Внутрішні податки на то-
вари та послуги   908,0 1243,1 1358,7 158,7 7684,6 
Окремі податки і збори, 
що зараховуються до міс-
цевих бюджетів  45,7 1,9 -2,1 0,5 0,2 
Місцеві податки і збори  2504,1 5455,0 7316,2 8055,2 27041,2 
Інші податки та збори  1613,8 1713,4 1677,2 1343,1 2138,2 
Усього надходжень 73086,9 85852,0 91191,1 87333,7 98218,4 
Усього надходжень за 
ПКС, млн міжнар. дол., у 
пост. цінах 2011 р. 21013,0 23112,3 23772,8 19747,2 15837,6 

У відсотках 
Податки на доходи, по-
датки на прибуток, подат-
ки на збільшення ринко-
вої вартості 74,5 71,6 71,6 71,9 60,3 
Податки на власність 0,9 0,8 0,6 0,5 0,0 
Збори і плата за спеціаль-
не використання природ-
них ресурсів  17,7 17,8 16,5 16,7 2,2 
Внутрішні податки на то-
вари та послуги   1,2 1,4 1,5 0,2 7,8 
Окремі податки і збори, 
що зараховуються до міс-
цевих бюджетів  0,1 0 0 0 0 
Місцеві податки і збори  3,4 6,4 8,0 9,2 27,5 
Інші податки та збори  2,2 2,0 1,8 1,5 2,2 
Усього надходжень 100 100 100 100 100 
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Різке зростання обсягу місцевих податків відбулося за-

вдяки об'єднанню плати за землю (яка раніше не належала до 

місцевих податків), податку на нерухоме майно та транспорт-

ного податку (введено в дію у 2015 р.) в податок на майно та 

збільшенню надходжень від оподаткування нерухомості через 

підвищення ставки податку, розширення бази оподаткування 

та збільшення кількості платників податку.  

Проте через нестабільний економічний стан, неможли-

вість підвищення соціальних стандартів, заробітних плат і пе-

нсій очікувати на подальше зростання надходжень від майно-

вого податку вкрай складно, хоча логічним є прогнозування 

збільшення обсягу таких надходжень від податку на нерухоме 

майно у наступні роки, оскільки неоподатковуваний мінімум 

зменшено, а нормативна база формування Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно постійно вдосконалюється.  

Неподаткові платежі. Незважаючи на те що перелік не-

податкових платежів до місцевих бюджетів України достатньо 

великий, фактично вони мають найменше значення серед до-

ходів органів місцевого самоврядування і в 2015 р. мали зовсім 

незначне збільшення; частка неподаткових платежів, до яких 

належать доходи від власності, оренди тощо в Україні дорів-

нює близько 6-7%. Для порівняння: обсяг неподаткових над-

ходжень країн Євросоюзу складає від 0,2 до 15% від усіх міс-

цевих доходів [61].  

Доходи від операцій із капіталом і цільові фонди. Питома 

вага цих видів місцевих доходів зовсім мала і в 2015 р. склада-

ла 0,6 та 0,1% від загальної суми місцевих бюджетних надход-

жень відповідно. Питому вагу доходів від реалізації та доходів 

від передачі активів й інвестиційних грантів у місцевих бю-

джетах країн Європи наведено в додатку К; у деяких країнах 

вона становить близько 10% та інколи навіть більше. Тому до-

цільним є дослідження досвіду таких країн у частині викорис-

тання цих інструментів для забезпечення фінансовими ресур-

сами місцевих бюджетів.  

Міжбюджетні трансферти. Аналіз структури доходів 

місцевих бюджетів України показав, що більше половини ви-



 

 367 

датків на місцях фінансуються за рахунок трансфертів, які на-

дходять із державного бюджету. Наприклад, у 2015 р. частка 

міжбюджетних трансфертів у місцевих доходах досягла майже 

60%. З одного боку, зростання обсягу трансфертів, яке відбу-

лося останніми роками (крім 2013 р.), порушує всі положення, 

пов'язані з реалізацією фіскальної децентралізації в Україні, 

може негативно впливати на мотивацію органів місцевої влади 

до мобілізації власних джерел і більш ефективного викорис-

тання трансфертів, а з іншого – як аргумент сьогодення – є не-

обхідним для виконання державних програм соціального захи-

сту (перелік завдань та заходів яких наразі розширився), ура-

хування змін, що сталися через реалізацію напрямів політики 

бюджетної децентралізації та змін у фінансуванні освіти й 

охорони здоров'я1.  

Попри всі зміни, які були внесені до положень Податко-

вого кодексу України з метою реалізації плану фіскальної де-

централізації та надання фінансової самостійності на місцях 

через удосконалення податкового законодавства, частка подат-

кових надходжень у загальному обсязі місцевих доходів про-

тягом аналізованого періоду мала тенденцію до скорочення 

(додаток Е).  

Для порівняння в додатку Л містяться дані щодо обсягів 

трансфертів у регіональних і місцевих бюджетах країн Євро-

пи2. Із наведених матеріалів видно, що високий рівень транс-

фертної допомоги в основному мають місцеві бюджети країн 

                                           
1
 Медичні заклади та певні заклади освіти одночасно фінансу-

ються з місцевих бюджетів та отримують субвенцію з державного бю-

джету; місцеві ради мають право передавати кошти субвенції у вигляді 

міжбюджетного трансферту іншим бюджетам для надання медичних 

послуг за місцем обслуговування населення тощо [16; 20]. 
2
 Прямо порівняти системи міжбюджетних трансфертів України 

та країн ЄС неможливо, оскільки до трансфертів, які надаються місце-

вим бюджетам за статистикою Eurostat, крім поточних трансфертів між 

різними рівнями державної влади також належать чисті премії та випла-

ти зі страхування, трансферти між сектором державного управління й 

урядами іноземних держав і трансферти між різними домашніми госпо-

дарствами [81]. 
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Східної Європи (Болгарія, Естонія, Греція, Хорватія, Литва, 

Польща, Румунія, Словаччина), а також Данія, Нідерланди, 

Австрія та Великобританія, проте він має постійну тенденцію 

до зниження (крім Естонії, Хорватії, Литви, Румунії та Сло-

ваччини). Такі трансферти включають не тільки фінансування 

інвестиційних програм, компенсацію зменшення податкових 

надходжень до місцевих бюджетів та кошти на скорочення 

структурного дефіциту бюджету [84], але і бюджетну підтрим-

ку субцентрального рівня управління в рамках прямої співпра-

ці ЄС із регіональними та місцевими органами самоврядуван-

ня (програми підтримки бюджету) з метою розвитку ЄС, проте 

вони не є інструментом для прямого фінансування місцевих 

потреб [73]. 

Для виявлення рівня фінансової самостійності місцевих 

органів самоврядування виконано аналіз доходів місцевих бю-

джетів у розрізі власних, закріплених доходів та інших надхо-

джень (табл. 6.4). У результаті аналізу визначено, що здійсне-

на податкова реформа незначною мірою розширила базу для 

отримання власних доходів на місцях. Як свідчать наведені 

дані, власні доходи місцевих бюджетів мають найменше зна-

чення, а закріплені доходи складають чверть від усіх надход-

жень, що в умовах взятого країною курсу на децентралізацію є 

негативним чинником, оскільки обмежуються дії місцевих ор-

ганів самоврядування у прийнятті рішень щодо надання місце-

вих суспільних благ. 

Таким чином, подальшими кроками задля зміцнення фі-

нансової бази, необхідної для надання високоякісних соціаль-

них (та інших суспільних) послуг, ефективної реалізації ре-

форми фіскальної децентралізації в Україні може стати посту-

пове та одночасне зниження рівня міжбюджетних трансфертів, 

збільшення частки податкових надходжень у доходах місцевих 

бюджетів. З урахуванням досвіду країн Європи та нинішнього 

стану фінансового забезпечення місцевих бюджетів доцільно 

зміцнювати фінансову самостійність місцевих бюджетів шля-

хом: 
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Таблиця 6.4 

Власні, закріплені доходи та міжбюджетні трансферти,  

надані місцевим бюджетам України у 2014-2015 рр. 

Показник 
2014 2015 

Загаль-
ний фонд 

Спеціаль-
ний фонд 

Разом 
Загаль-

ний фонд 
Спеціаль-
ний фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

Власні надходження у фактичних цінах, млн грн 

Місцеві податки 550,8 7903,8 8454,6 27045,3 -3,9 27043,2 

Доходи від власності 
та підприємницької 
діяльності   184,69 152,79 337,48 346,83 131,31 478,14 

Адміністративні збо-
ри, доходи від неко-
мерційної діяльнос-
ті  1583,28 0 1583,28 2846,12 0 2846,12 

Інші неподаткові 
надходження   242,09 506,59 748,68 699,14 837,5 1536,64 

Власні надходження 
бюджетних установ   0 9588,08 9588,1 0 15287,0 15287,0 

Кошти від реалізації 
скарбів, майна 10,59 0 10,59 12,88 0 12,88 

Кошти від відчу-
ження майна 0 381,73 381,73 

 
725,06 725,06 

Кошти від продажу 
землі та нематеріа-
льних активів  -0,02 735,07 735,05 1,44 888,42 889,86 

Цільові фонди 
 

382,2 382,2 0 403,92 403,92 

Усього 2571,4 19650,2 22221,7 30951,7 18269,3 49222,8 

Закріплені надходження у фактичних цінах, млн грн 

Податок та збір на 
доходи фізичних осіб 62557,18 0 62557,18 54921,18 0 

54921,1
8 

Податок на прибуток 
підприємств 259,54 0 259,54 4276,84 0 4276,84 

Рентна плата та пла-
та за використання 
природних ресурсів 14560,56 0 14560,56 2154,37 0 2154,37 

Внутрішні податки 
на товари та послуги  158,73 0 158,73 7684,63 0 7684,63 

Екологічний пода-
ток та збір за забруд-
нення НПС 0 1220,78 1220,78 1585,63 6,1 1591,73 

Фіксований сільсь-
когосподарський 
податок 122,24 

 
122,24 

   Інші податки і збори 0,08 
 

0,08 
 

0,55 0,017 

Усього 77658,3 1220,8 78879,1 70622,6 6,6 70628,8 

Міжбюджетні трансферти та інші надходження у фактичних цінах, млн грн 

Офіційні трансферти 116782,28 13818,66 130600,94 173196,76 783,24 173980,0 
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Закінчення табл. 6.4 
1 2 3 4 5 6 7 

Від урядів зарубіж-
них країн та міжна-
родних організацій   

   
0 81,85 81,85 

Надходження, визна-
чені п. 33 Р. VI "При-
кінцеві та перехідні 
положення" БКУ 

   
0 546,44 546,44 

Надходження кош-
тів від Державного 
фонду дорогоцінних 
металів і дорогоцін-
ного каміння   0,33 

 
0,33 0,35 0 0,35 

Податок на прибу-
ток підприємств 259,54 0 259,54 4276,84 0 4276,84 

Рентна плата і плата 
за використання 
природних ресурсів 14560,56 0 14560,56 2154,37 0 2154,37 

Внутрішні податки 
на товари та послуги  158,73 0 158,73 7684,63 0 7684,63 

Екологічний пода-
ток та збір за забруд-
нення НПС 0 1220,78 1220,78 1585,63 6,1 1591,73 

Фіксований сільсь-
когосподарський 
податок 122,24 

 
122,24 

   Інші податки і збори 0,08 
 

0,08 
 

0,55 0,017 

Усього 77658,3 1220,8 78879,1 70622,6 6,6 70628,8 

Міжбюджетні трансферти та інші надходження у фактичних цінах, млн грн 

Офіційні трансфер-
ти 116782,28 13818,66 130600,94 173196,76 783,24 

173980,
0 

Від урядів зарубіж-
них країн та міжна-
родних організацій   

   
0 81,85 81,85 

Надходження, ви-
значені п. 33 Р. VI 
"Прикінцеві та пе-
рехідні положення" 
БКУ 

   
0 546,44 546,44 

Надходження кош-
тів від Державного 
фонду дорогоцінних 
металів і дорогоцін-
ного каміння   0,33 

 
0,33 0,35 0 0,35 

Усього 116782,6 13818,66 130601,3 173197,1 1411,5 174608,6 

У відсотках 

Власні доходи 1,3 56,6 9,6 11,3 92,8 16,7 

Закріплені доходи 39,4 3,5 34,0 25,7 0,0 24,0 

Трансферти  59,3 39,8 56,4 63,0 7,2 59,3 
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1. Закріплення частки головних бюджетоутворюючих за-

гальнодержавних податків за місцевими бюджетами у Бюд-

жетному кодексі України без права змін цих часток іншими 

законодавчими актами. Наразі до закріплених податків нале-

жать ПДФО, акцизний податок та податок на прибуток, проте 

через нестабільний стан вітчизняної економіки їх частка, за-

кріплена за місцевими бюджетами, є непостійною і може  

змінюватися законом України про Державний бюджет на  

наступний рік. Доходи від сплати ПДФО доцільно відда- 

вати місцевим бюджетам у повному обсязі (туди, де такий до-

хід формується), а від податку на прибуток – наприклад, у ро-

змірі 50%. Також може бути розглянуто варіант розподілення 

ПДВ. 

Як свідчить зарубіжний досвід, частка прибуткового по-

датку, закріпленого за центральним, регіональними (бюджета-

ми земель) і місцевими бюджетами Німеччини, складає 42,5; 

42,5 та 15% відповідно, частка податку на прибуток корпора-

цій – 50% за центральним бюджетом та 50% за бюджетами зе-

мель. До «розподілених» податків також належать  ПДВ, пода-

ток на відсотки та приріст капіталу (withholding tax on interest 

and capital gains) [99]. В Іспанії за регіональними бюджетами 

закріплено 35% ПДВ та 40% акцизного податку [77]. Кантони 

Швейцарії отримують 17% федерального податку на прибуток, 

отриманий на їх території, та ще 13% цього податку для фіска-

льного вирівнювання [там само]. Частку від загальнодержав-

них податків отримують також місцеві бюджети Австрії (пер-

сональний прибутковий податок, податок на прибуток корпо-

рацій, податок на майно, ПДВ), Чехії (персональний прибут-

ковий податок, податок на прибуток корпорацій, ПДВ), Данії 

(персональний прибутковий податок, податок на прибуток ко-

рпорацій), Фінляндії (податок на прибуток корпорацій), Греції 

(податки на перекази та певні послуги) [71].  
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2. Визначення повної бази оподаткування з податку на 

майно – завершення формування Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно. 

3. Підвищення рівня податкової автономії – віднесення 

транспортного податку на рівень b21, що означає самостійне 

встановлення на місцевому рівні ставок податку у межах, ви-

значених центральним урядом. 

Реалізація таких дій може не тільки розширити повнова-

ження місцевих органів влади щодо виконання соціальних та 

інших державних обов'язків, але і зменшити різницю між об-

сягами доходів місцевих бюджетів на одну особу (табл. 6.5).  

Трансферти, що передаються з державного бюджету, 
дещо вирівнюють різницю між доходами по регіонах, проте 
неповністю: навіть із трансфертами обсяг доходів місце- 
вих бюджетів деяких регіонів України відрізняється від серед-
нього по Україні від -36% (Луганська область) до +53% 
(м. Київ).  

Виходячи з того, що місцеві бюджети на 80% є соціаль-
ними, про що зазначено вище, дані табл. 6.6 вказують на нерів-
ність в отриманні місцевих суспільних послуг, у тому числі 
пов'язаних із соціальною сферою. Також на користь збільшен-
ня частки власних місцевих доходів говорять дослідження по-
тенціалу регіонів України, а саме зростання нерівностей через 
відсутність кореляції між обсягами видаткових частин місце-
вих бюджетів та їх економічним потенціалом у вигляді влас-
них доходів [15, с. 451-452]. 

 

                                           
1
 Рівень податкової автономності розраховується за методикою 

ОЕСР, у якій виділено п'ять основних категорій податкової автономії 

субцентральних органів влади: "а" – повні повноваження у сфері подат-

кових ставок і баз; "b" – повноваження у сфері ставок податків; "с" – 

повноваження у сфері податкових баз; "d" – повноваження щодо розді-

лення (спільного використання) податків; "е" – відсутність податкових 

повноважень; "f" – інші ситуації [94] . 
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Таблиця 6.5 

Виконання місцевих бюджетів за доходами станом на 

01.01.2015 р. (без урахування міжбюджетних трансфертів)1 

Назва території, 

області 

Доходи  

місцевих 

бюджетів, 

млн грн 

Чисельність 

наявного  

населення, 

тис. чол. 

Обсяг 

доходів 

на 1 осо-

бу, грн 

Різниця між се-

реднім значенням 

та значенням по 

регіону, % 

АР Крим 959,0 н/д 

  Вінницька 3111,3 1610,6 1931,8 -8,9 

Волинська 1590,3 1042,9 1524,8 -28,1 

Дніпропетровська 11030,3 3276,6 3366,4 58,8 

Донецька 9651,9 4297,3 2246,1 5,9 

Житомирська 2358,5 1256,0 1877,8 -11,4 

Закарпатська 1580,1 1259,6 1254,5 -40,8 

Запорізька 4650,1 1765,9 2633,3 24,2 

Івано-Франківська 2027,1 1382,6 1466,2 -30,9 

Київська 4833,6 1729,2 2795,2 31,8 

Кіровоградська 2042,2 980,6 2082,6 -1,8 

Луганська 3306,2 2220,2 1489,2 -29,8 

Львівська 4833,3 2537,8 1904,5 -10,2 

Миколаївська 2415,4 1164,3 2074,4 -2,2 

Одеська 5607,4 2396,4 2339,9 10,3 

Полтавська 3911,4 1449,0 2699,5 27,3 

Рівненська 1876,5 1161,2 1616,0 -23,8 

Сумська 2289,7 1123,4 2038,1 -3,9 

Тернопільська 1403,3 1069,9 1311,6 -38,1 

Харківська 6567,9 2731,3 2404,7 13,4 

Херсонська 1827,4 1067,9 1711,3 -19,3 

Хмельницька 2334,8 1301,2 1794,3 -15,4 

Черкаська 2582,2 1251,8 2062,8 -2,7 

Чернівецька 1244,8 910,0 1368,0 -35,5 

Чернігівська 1992,5 1055,7 1887,4 -11,0 

м. Київ 14818,6 2888,0 5131,1 142,0 

м. Севастополь 241,8 н/д 

   
1
 Складено за даними Державної казначейської служби України 

(http://www.treasury.gov.ua) та Державного комітету статистики України [37]. 

http://www.treasury.gov.ua/
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Отже, збільшення частки власних і закріплених коштів у 

місцевих бюджетах та надання місцевим органам більш широ-

ких повноважень щодо розпорядження цими коштами дозво-

лять більш чітко розмежувати повноваження в системі органів 

місцевого самоврядування й органів виконавчої влади на різ-

них рівнях адміністративно-територіального устрою за прин-

ципом субсидіарності, а також підвищити рівень відповідаль-

ності за надання суспільних послуг.  

 

 

6.4. Фінансування регіональної соціальної інфра-

структури в умовах бюджетної децентралізації  

 

Соціальна інфраструктура регіону як сукупність галузей 

і видів діяльності, що сприяють комплексному відтворенню 

людини у процесі реалізації її особистих і суспільних потреб 

через надання різних послуг, характеризує потенціал регіону у 

сфері поліпшення житлово-комунального, медичного, побуто-

вого, культурного, транспортного обслуговування населення 

на основі розширення номенклатури і підвищення якості соці-

альних послуг, забезпечення їх доступності для всіх верств 

населення. 

Для сучасного етапу розвитку соціальної інфраструктури 

регіонів характерний нерівномірний, незбалансований, асиме-

тричний у цілому розвиток галузей соціальної інфраструктури, 

що знижує можливості для задоволення потреб населення, 

особливо вразливих, малозабезпечених груп. Характерним є 

також деформоване співвідношення попиту і пропозиції на 

ринку соціальних послуг, загальне зменшення різноманітності 

та кількості об'єктів соціальної інфраструктури, відповідне 

скорочення їх обсягу й асортименту, погіршення якості пос-

луг, що значною мірою обумовлено недофінансуванням діяль-

ності в цій сфері.  
Крім специфічних показників, що характеризують стан і 

розвиток галузей соціальної інфраструктури, вона має і тери-

торіальний вимір. Конкретні об'єкти соціальної інфраструкту-
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ри є об'єктами муніципальної власності, їх регулювання забез-

печують місцеві органи влади, через це основні проблеми фу-

нкціонування й утримання соціальної інфраструктури пов'яза-

ні з існуванням стійкого дефіциту їх фінансового забезпечення 

на місцевому рівні. Серйозними обмеженнями розвитку регіо-

нальної соціальної інфраструктури є значний рівень зношенос-

ті основних фондів та незадовільний технічний стан житлово-

го фонду й інженерних комунікацій; збитковість суб’єктів гос-

подарювання; неврегульованість відносин власності на об’єкти 

соціальної інфраструктури; відсутність підготовлених до впро-

вадження інноваційно-інвестиційних рішень. 

Вплив вищезазначених факторів є характерним для будь-

якого регіону країни, а на сході та в окупованому Криму на 

додаток до несприятливих факторів виникли проблеми, вирі-

шення яких лежить насамперед у політичній і військовій пло-

щині. Бюджетне фінансування соціальної інфраструктури в АР 

Крим та на непідконтрольній території Донбасу можливе лише 

після деокупації цих територій. Відновлення зруйнованої соці-

альної інфраструктури на контрольованих територіях за оцін-

ками міжнародних фахівців потребує 1257,7 млн дол. США, 

що перевищує можливості фінансової системи країни [106]. 

Проблеми розвитку соціальної інфраструктури розкрито 

в працях багатьох українських науковцівтаких як: О. Амоша, 

Б. Данилишин, В. Куценко, В. Новіков [107-112], О. Новікова 

[101-109], А. Ягодка [113] та ін. 

Проблеми взаємообумовленості принципів соціалізації 

економіки, інституціональних зрушень у соціальній інфрастру-

ктурі, співвідношення правових основ, тенденцій і механізмів 

її розвитку розглянуто в колективній монографії [114]. В ін-

шому дослідженні цього авторського колективу соціальна ін-

фраструктура розглядається з позицій формування цілісного 

соціально орієнтованого механізму розвитку, що охоплює га-

лузеві й гуманітарні аспекти [115]. Увага акцентується на ін-

новаційних механізмах функціонування соціальної інфрастру-

ктури, подоланні регіональних відмінностей у забезпечені на-
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селення соціально важливими послугами, впровадженні су-

часних креативних практик їх надання.  

Питання управління соціальною інфраструктурою і кон-

курентних переваг соціальної інфраструктури промислового 

регіону викладено в монографіях [107; 108]. Розглядаючи со-

ціальну інфраструктуру як фактор потенційності та джерело 

розвитку регіонів України, науковці акцентують увагу на про-

блемах розвитку освіти та охорони здоров’я, які мають найбі-

льший вплив на формування людського капіталу та є основою 

інноваційного розвитку країни [107, с. 315-354]. Виконана ав-

торами типологізація регіонів за рівнем розвиненості соціаль-

ної інфраструктури дозволила виявити необґрунтованість роз-

поділу субвенцій місцевим бюджетам на розвиток соціальної 

інфраструктури [107, с. 335-342]. 

Еволюцію наукових поглядів на зміст економічного ме-

ханізму в контексті підвищення суспільної ролі соціальної ін-

фраструктури в умовах трансформаційних процесів та якісно-

го відтворення людського капіталу досліджено П. Левіним 

[116]. У цій  роботі фінансово-бюджетні питання діяльності 

соціально важливих галузей розглянуто у взаємозв'язку з еко-

номіко-організаційними та інституційними.  

Слід зазначити, що в дослідженнях проблем соціальної 

інфраструктури недостатньо уваги приділяється питанням 

удосконалення фінансування, особливо в умовах децентралі-

зації, за яких можуть змінюватися обсяги та пропорції видат-

ків на галузі та об’єкти соціальної інфраструктури. Варто зга-

дати публікації, у яких висвітлено проблеми, тенденції та на-

прями модернізації соціальної інфраструктури в умовах деце-

нтралізації управління [117], а також роботу [118], де розгля-

нуто досвід застосування програмного бюджету як важливого 

інструменту підвищення ефективності державних витрат в 

умовах реформування системи місцевого самоврядування. 

Європейський досвід і перспективи для України децент-

ралізації сільських громад запропоновано в роботі В. Ляшенка, 

С. Іванова, М. Іваннікової [119]. Питання стратегічного управ-
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ління соціально-економічним розвитком України з урахуван-

ням процесів децентралізації розглянуто О. Вишневським 

[120]. Вплив фіскальної децентралізації на економічне зрос-

тання і надання суспільних послуг досліджує Ю. Петренко 

[121]. Обґрунтуванню концептуальних положень використан-

ня податково-бюджетних інструментів для забезпечення роз-

витку соціальної сфери присвячено роботи В. Вишневського, 

В. Чекіної, О. Вієцької [122; 123]. Дослідження складної за 

структурою та значної за обсягами інфраструктури промисло-

вого регіону, великого промислового міста і визначення стра-

тегічних орієнтирів інфраструктурного розвитку висвітлено у 

працях С. Богачова, Ю. Харазішвілі, В. Ляшенка [124; 125]. 

Даний напрям наукових досліджень не втрачає своєї ак-

туальності, адже трирічний досвід децентралізації потребує 

аналізу процесів і визначення специфіки фінансового забезпе-

чення соціальної сфери в умовах децентралізації управління, 

обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення механізму фі-

нансування регіональної соціальної інфраструктури для фор-

мування соціальних ресурсів розвитку регіонів. 

Основні фінансові ресурси для підтримки функціону-

вання і розвитку соціальної інфраструктури надходять до міс-

цевих бюджетів у порядку перерозподілу з державного бю-

джету, що в умовах хронічного дефіциту бюджету призводить 

до недостатності фінансування всієї соціальної сфери, зокрема 

соціальної інфраструктури. Однією з найважливіших умов  

розвитку соціальної інфраструктури регіонів є довгострокова 

бюджетна стратегія держави і здатність місцевих органів вла-

ди реалізувати стратегію розвитку, включаючи створення 

сприятливих умов для підтримки підприємництва, залучення 

інвестицій у соціальну сферу, стимулювання виробничої дія-

льності, орієнтованої на стабілізацію всіх галузей соціальної 

інфраструктури в регіонах країни. 

Фінансування і надання послуг галузями соціальної ін-

фраструктури як соціально значущих благ може здійснюватися 

за повної або часткової участі держави, ступінь якої в кожній з 
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галузей окремо визначається практикою залучення приватного 

сектору до відтворення соціально значущих послуг з ураху-

ванням можливостей їх бюджетного фінансування. Ефек-

тивною формою залучення приватного капіталу у сферу  

виробництва послуг у галузях соціальної інфраструктури ви-

ступає приватно-державне партнерство, що зумовлює необ-

хідність ринкового реформування галузей соціальної інфра-

структури.  

Реформування механізму фінансування регіональної со-

ціальної інфраструктури викликане необхідністю забезпечення 

її функціонування і розвитку на основі ефективного управлін-

ня фінансовими ресурсами.  

Фінанси регіональної соціальної інфраструктури можна 

визначити як сукупність економічних відносин, які формують-

ся за участю всіх рівнів влади, щодо забезпечення відтворення 

соціальних послуг на місцевому рівні відповідно до реалізова-

ної соціально-економічної політики. 

Структурно механізм фінансування соціальної інфра-

структури можна представити в таких аспектах: 

галузевий ‒ механізм фінансування структурується за га-

лузевою ознакою (освіта (дошкільна, шкільна,  вища), охорона 

здоров'я, житлова сфера, культура, спорт), що дозволяє врахо-

вувати особливості фінансування окремих галузей соціальної 

сфери при формуванні загального механізму фінансування; 

функціональний ‒ у механізмі фінансування виокремлю-

ються функціональні блоки (нормативно-правовий, організа-

ційний, методичний, інформаційний), що дозволяє досліджу-

вати окремі блоки механізму фінансування на відповідність і 

несуперечливість; 

інституційний ‒ механізм фінансування структурується 

за основними видами складових елементів (суб'єктний склад, 

форми фінансування, методи фінансування, законодавче й ін-

формаційне забезпечення), що дозволяє оцінювати ефектив-

ність механізму фінансування. 
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До основних принципів, які мають ураховуватися і реалі-

зовуватися при формуванні й удосконаленні механізму фінан-

сування регіональної соціальної інфраструктури, віднесено: 

відповідальність органів влади й управління за фінансу-

вання соціальної сфери; 

відповідність потреб у послугах соціальної інфраструк-

тури та її спроможності їх задовольняти;  

диверсифікованість джерел фінансування соціальної ін-

фраструктури;  

забезпечення установ соціальної інфраструктури фінан-

совими ресурсами в повному обсязі; 

координованість діяльності органів влади і громадськос-

ті щодо розвитку соціальної інфраструктури; 

забезпечення громадського фінансового контролю за рів-

нем фінансування об'єктів соціальної інфраструктури. 

У кожній галузі соціальної інфраструктури формується і 

реалізується власний механізм функціонування її суб'єктів, що 

взаємодіють на основі своїх специфічних господарських інте-

ресів, особливості виробленої продукції та послуг. 

Специфіка фінансового забезпечення соціальної інфра-

структури полягає в тому, що соціально-побутова та соціаль-

но-культурна її складові мають особливості у порядку форму-

вання і розподілу коштів. Відповідно до цього бюджетне фі-

нансування домінує в таких сферах, як освіта, охорона здо-

ров’я, а функціонування об’єктів житлово-комунального гос-

подарства, торгівлі, громадського харчування здебільшого 

здійснюється на засадах самофінансування та кредитування. 

Відповідно до визначених напрямів у табл. 6.7 наведено 

структуру видатків Зведеного бюджету України за видами бю-

джетів за період 2012-2016 рр. За даний період відбулося зни-

ження питомої ваги видатків за всіма сферами соціальної ін-

фраструктури як у зведеному бюджеті країни, так і у структурі 

державного бюджету.  

За період з 2012 по 2016 р. зменшилася з 39,4 до 28,6% 

питома вага видатків зведеного бюджету на фінансування  



 380 

соціальної сфери (без урахування видатків на соціальний  

захист та соціальне забезпечення). З урахуванням видатків  

на соціальний захист питома вага фінансування соціальної 

сфери становила 64,8% у 2012 р., 66,0% у 2013 р., 62,4% у 

2014 р. та 59,5% у 2016 р. За цей період практично за всіма  

напрямами знизилася питома вага видатків із державного бю-

джету. 

Питома вага видатків зведеного бюджету на соціальний 

захист і соціальне забезпечення в зазначеному періоді залиша-

ється не нижче 25,4%. У районних бюджетах і бюджетах міст 

обласного підпорядкування частка видатків на соціальне  

забезпечення коливається від 25,8 до 51,5%. Такі показни- 

ки вказують на соціальну спрямованість бюджетів, які ско- 

ріше є бюджетами соціальної підтримки, ніж соціального роз-

витку. 

Найбільшу частку бюджетних видатків становлять ви-

датки на освіту, найвищі показники яких спостерігалися у 

2013 р. Фінансування освіти відповідно до Бюджетного кодек-

су України здійснюється з державного та місцевих бюджетів, і, 

як свідчать наведені в табл. 6.6 дані, саме цей напрям бюджет-

них видатків становить майже половину витрат бюджетів міст 

районного підпорядкування та селищних бюджетів, за рахунок 

яких здійснюється переважно фінансування дошкільної освіти. 

Майже половина видатків бюджетів об’єднаних територіаль-

них громад (ОТГ) спрямовується на освіту, при цьому на зага-

льну середню освіту ‒ 36,7%, на дошкільну освіту – 9,4% зага-

льних видатків ОТГ.  

Щодо витрат на охорону здоров’я, то слід визнати дуже 

низький рівень видатків міських, селищних і сільських бюдже-

тів. Питома вага витрат районних бюджетів та бюджетів міст 

республіканського й обласного підпорядкування за період з 

2012 по 2016 р. суттєво зменшилася. 



Таблиця 6.6 

Структура видатків Зведеного бюджету України за видами 
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Усього видатків  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Соціальний захист 

та соціальне за-

безпечення     

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

25,4 

28,7 

26,4 

25,9 

30,9 

27,7 

30,8 

26,9 

25,7 

31,0 

9,3 

11,0 

10,1 

11,2 

12,1 

25,8 

29,5 

29,0 

28,4 

31,2 

37,4 

40,6 

42,3 

42,8 

51,5 

0,5 

0,4 

0,6 

1,4 

1,5 

0,6 

0,7 

0,8 

1,7 

1,5 

0,5 

0,6 

1,0 

1,6 

1,8 

- 

- 

- 

- 

4,7 

Житлово-

комунальне  

господарство  

 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

4,1 

1,5 

3,4 

2,3 

2,1 

0,1 

0,03 

0,04 

0,01 

0,00 

12,7 

3,6 

11,5 

5,2 

3,4 

12,5 

5,5 

11,4 

8,9 

7,6 

0,5 

0,2 

0,4 

0,2 

0,04 

15,0 

13,4 

15,0 

25,4 

28,1 

14,1 

10,9 

12,3 

19,4 

28,8 

6,0 

5,3 

5,6 

10,4 

14,1 

- 

- 

- 

- 

9,0 

Охорона здоров’я  

 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

11,9 

12,2 

10,9 

10,4 

9,0 

4,2 

4,5 

3,5 

2,8 

2,5 

32,4 

39,5 

36,8 

38,5 

36,9 

17,5 

17,4 

15,4 

16,6 

13,4 

19,2 

17,3 

16,6 

17,0 

14,4 

0,02 

0,02 

0,03 

0,02 

0,00 

1,7 

1,2 

0,3 

0,2 

0,1 

0,6 

0,2 

0,1 

0,04 

0,3 

- 

- 

- 

- 

5,5 

Освіта  

 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

20,6 

20,9 

19,1 

16,8 

15,5 

11,2 

10,8 

9,6 

7,5 

7,1 

26,3 

28,8 

26,4 

27,8 

25,1 

30,7 

33,7 

30,7 

28,4 

26,7 

38,4 

37,8 

36,7 

35,2 

29,7 

50,9 

53,0 

49,7 

34,3 

27,7 

46,0 

48,3 

48,1 

34,5 

24,4 

33,7 

36,0 

35,1 

25,0 

19,6 

- 

- 

- 

- 

48,6 

Духовний і фізич-

ний розвиток  

 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2,8 

2,7 

2,6 

2,4 

2,0 

2,0 

1,8 

1,6 

1,6 

1,0 

4,4 

5,1 

5,8 

4,1 

4,9 

2,7 

2,9 

2,7 

2,8 

2,6 

2,8 

2,8 

2,7 

2,8 

2,5 

3,2 

3,2 

2,9 

2,3 

3,2 

5,9 

6,0 

5,6 

4,6 

3,9 

12,6 

13,1 

12,4 

9,7 

9,0 

- 

- 

- 

- 

5,0 
 

1
 Складено за джерелом [127]. 
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У статистичних даних за 2016 р. уперше почали відобра-

жатися показники доходів та видатків ОТГ. Питома вага видат-

ків соціального спрямування становить сумарно 72,8%.  

При цьому видатки на соціальну сферу розподіляються таким 

чином: 

9% на житлово-комунальне господарство: 0,9% на житлове 

господарство, 8,0% ‒ на комунальне [127, с. 96-97]; 

5% на духовний і фізичний розвиток витрачаються в осно-

вному на культуру і мистецтво – 4,4%, фізичну культуру і 

спорт – 0,6, засоби масової інформації – 0,02% [127, с. 97-98]. 

Питома вага видатків бюджетів ОТГ на соціальний захист і 

соціальне забезпечення становить менше 5%, які направляються 

на: 

соціальний захист на випадок непрацездатності (0,3%); 

соціальний захист пенсіонерів (0,9%); 

соціальний захист ветеранів війни та праці (0,1%); 

соціальний захист сім’ї, дітей та молоді (1,4%); 

допомога у вирішенні житлового питання (1,4%); 

соціальний захист інших категорій населення (0,1%) [127, 

с. 99-101]. 

Динаміку бюджетних видатків на соціальну сферу з розпо-

ділом за джерелами фінансування (державний і місцеві бюдже-

ти) наведено в табл. 6.7. У 2014 р. відбулося скорочення бюдже-

тних видатків на фінансування освіти та охорони здоров’я. По-

чинаючи з 2014 р. видатки державного бюджету на житлово-

комунальне господарство зменшилися більш ніж у 5 разів. При 

цьому підвищується питома вага видатків, що здійснюються з 

місцевих бюджетів. Соціальні послуги реалізуються переважно 

на регіональному та місцевому рівнях, які через складне еконо-

мічне становище більшості територій недостатньо забезпечені 

власними фінансовими ресурсами, необхідними для розвитку 

соціальної сфери. 
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Таблиця 6.7 

Розподіл видатків між бюджетами, млн грн 

Рік Зведений 

У тому числі 

державний місцеві 

усього 

% до зве-

деного  

бюджету 

усього 

% до зве-

деного  

бюджету 

Освіта 

2005 26 801,8 9 932,8 37,1 16 869,0 62,9 

2013 105 538,7 30 943,1 29,3 74 595,6 70,7 

2014 100 109,5 28 677,9 28,6 71 431,6 71,4 

2015 114 193,5 30 185,7 26,4 84 007,8 73,6 

2016 129 437,7 34 826,5 26,9 94 611,2 73,1 

Соціальний захист та соціальне забезпечення  

2005 39 940,2 31 604,3 79,1 8 336,0 20,9 

2013 145 062,6 88 547,3 61,0 56 515,3 39,0 

2014 138 004,7 80 558,2 58,4 57 446,5 41,6 

2015 176 339,8 103 700,9 58,8 72 638,9 41,2 

2016 258 326,1 151 961,5 58,8 106 364,6 41,2 

Житлово-комунальне господарство 

2005 3 914,2 110,0 2,8 3804,1 97,2 

2013 7 704,7 96,9 1,3 7607,8 98,7 

2014 17 808,5 111,5 0,6 17 697,0 99,4 

2015 15 700,4 21,5 0,1 15678,9 99,9 

2016 17 547,5 12,5 0,1 17 535,0 99,9 

Охорона здоров’я  

2005 15 476,5 3 508,1 22,7 11 968,4 77,3 

2013 61 568,8 12 879,3 20,9 48 689,4 79,1 

2014 57 150,1 10 580,1 18,5 46 570,0 81,5 

2015 71 001,1 11 450,4 16,1 59 550,7 83,9 

2016 75 503,4 12 464,6 16,5 63 038,8 83,5 

Духовний та фізичний розвиток  

2005 3 449,8 1 273,7 36,9 2 176,1 63,1 

2013 13 661,2 5 111,9 37,4 8 549,3 62,6 

2014 13 857,7 4 872,4 35,2 8 985,3 64,8 

2015 16 228,3 6 619,2 40,8 12 609,1 59,2 

2016 16 897,8 4 958,9 29,3 11 938,9 70,7 
1
 Складено з використанням інформації, наведеної у Звіті про вико-

нання Державного бюджету України за 2015 рік [126]. 
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Характерною проблемою фінансування галузей соціальної 

інфраструктури є неефективність використання коштів при за-

безпеченні поточної діяльності інфраструктурних об’єктів. Бю-

джетні ресурси у переважному обсязі використовуються для під-

тримки діяльності самих соціальних установ. В умовах недоста-

тності коштів місцевих бюджетів для фінансування соціальної 

інфраструктури фінансові ресурси в першу чергу спрямовується 

на виплату заробітної плати працівників, оскільки вона належить 

до захищених статей бюджетного фінансування.  

Недостатність бюджетного фінансування галузей соціаль-

ної інфраструктури пов’язана з недоліками системи управління, 

серед яких сталими є такі: 

недосконалість законодавчого регулювання прав органів 

місцевого самоврядування щодо здійснення повноважень у соці-

альній сфері; 

відсутність реально гарантованих зобов’язань держави 

щодо фінансового забезпечення соціальної сфери на місцевому 

рівні; 

неефективність механізмів витрачання коштів місцевих 

бюджетів; 

розпорошеність бюджетних ресурсів і неможливість кон-

центрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціа-

льного розвитку територіальних громад; 

відсутність реальних механізмів для пошуку та залучення 

додаткових джерел фінансових ресурсів розвитку соціальної ін-

фраструктури на рівні місцевих органів влади. 

Фінансова незабезпеченість регіональної соціальної інфра-

структури, недостатність бюджетного фінансування спонукають 

місцеві органи влади й органи місцевого самоврядування до за-

стосовування ефективніших методів управління та створення 

реальних механізмів активізації пошуку і залучення альтернати-

вних джерел фінансування галузей соціальної інфраструктури. 

Створення децентралізованої моделі організації влади, спромо-

жної ефективно впливати на процеси соціально-економічного 

розвитку територій, є головною метою реформування системи 

державного управління та місцевого самоврядування.  
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Делеговані та власні повноваження органів місцевого са-

моврядування потребують певного обсягу фінансових ресурсів 

для забезпечення ефективності публічних послуг і соціально-

економічного розвитку територій. Орієнтуючись на стандарти 

Європейського Союзу у реформуванні управління, слід зазначи-

ти, що європейська модель міжбюджетних відносин, головним 

принципом якої є принцип партнерства центральної і місцевих 

органів влади, відображена у Європейській хартії місцевого са-

моврядування (ратифікована Верховною Радою України Зако-

ном № 452/97 від 15.07.1997 р.) [128].  

Згідно з п. 1 ст. 9 Хартії органи місцевого самоврядування 

мають право в рамках національної економічної політики на 

власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно 

розпоряджатися в межах своїх повноважень. Норми Хартії, за-

кріплюючи право органів місцевого самоврядування на отри-

мання власних ресурсів, регламентують адекватність обсягу фі-

нансових ресурсів покладеним на них функціям та повноважен-

ням, передбаченим Конституцією або законом (п. 2, ст. 9). При 

цьому п. 4 ст. 9 Хартії передбачає, що врахування зростання вар-

тості послуг на місцевому рівні має компенсуватися передачею 

фінансового ресурсу.  

З метою подолання наслідків нерівного розподілу потен-

ційних джерел фінансування і фінансового тягаря, який мають 

нести органи місцевого самоврядування, передбачається запро-

вадження процедур бюджетного вирівнювання або аналогічних 

заходів, проте такі процедури або заходи не повинні звужувати 

свободу дій органів місцевого самоврядування в межах власної 

відповідальності (п. 5 ст. 9 Хартії). 

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів формується з кіль-

кох джерел: це трансферти (дотації, субвенції), закріплені дохо-

ди (де ставку встановлює центр), місцеві джерела доходів (де 

ставку встановлює сама громада через обрану нею радою). Міс-

цеві бюджети є складовою бюджетної системи України. За стру-

ктурою вони розподіляються на обласні, районні, бюджети  

місцевого самоврядування – бюджети територіальних громад 



 386 

(бюджети сіл та їх об’єднань, бюджети селищ, бюджети міст, у 

тому числі районів у містах). 

За інформацією Міністерства фінансів України станом на 

початок 2018 р. налічується 10838 місцевих бюджетів, з яких 

прямі відносини з державним бюджетом мають 24 обласних бю-

джети, 1 бюджет м. Києва, 148 міських бюджетів міст обласного 

значення, 460 районних бюджетів, 159 бюджетів об’єднаних те-

риторіальних громад. Решту місцевих бюджетів складають 224 

бюджети міст районного значення, 592 селищних бюджети, 27 

бюджетів районів у містах, 9199 сільських бюджетів, 4 районних 

бюджети, які не мають міжбюджетних відносин (без місцевих 

бюджетів АР Крим, м. Севастополя, окремих районів Донецької 

та Луганської областей) [129]. Прямі міжбюджетні відносини з 

державним бюджетом мають 792 бюджети, в тому числі обласні 

бюджети, бюджет м. Києва, бюджети міст обласного значення, 

районні бюджети та бюджети об’єднаних територіальних гро-

мад.  

Усі місцеві бюджети є самостійними, що забезпечується 

закріпленням за ними відповідних джерел доходів бюджету, 

правом місцевих органів влади визначати напрями використання 

бюджетних коштів відповідно до законодавства України, правом 

відповідних місцевих рад самостійно і незалежно одна від одної 

розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети. Склад 

доходів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, 

надходження та витрати бюджету розвитку, видатки місцевих 

бюджетів, міжбюджетні трансферти  визначаються Бюджетним 

кодексом України [3]. 

У рамках реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

проводиться активна робота з формування спроможних терито-

ріальних громад. Бюджети ОПГ, що створюються згідно із  

законом та перспективним планом формування територій гро-

мад, матимуть прямі міжбюджетні відносини з державним бю-

джетом.  
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Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання 

територіальних громад сіл, селищ, міст передбачається згідно із 

ст. 10 Закону України «Про добровільне об’єднання територіа-

льних громад» [22]. Так, передбачається надання коштів 

об’єднаній територіальній громаді у вигляді субвенцій на фор-

мування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-

економічного розвитку такої територіальної громади. 

У спроможних громад з’являються нові можливості для 

наповнення бюджету. Основними податками та зборами, які фо-

рмуватимуть дохідну частину місцевих бюджетів об’єднаних 

громад, будуть: 

60% податку на доходи фізичних осіб на власні повнова-

ження; 

25% екологічного податку; 

100% єдиного податку; 

100% державного мита; 

100% податку на прибуток підприємств комунальної влас-

ності; 

100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт); 

100% від 5% акцизного податку; 

державні субвенції на освіту та медицину. 

Унаслідок реформування місцевого самоврядування і те-

риторіальної організації влади в Україні планується сформувати 

близько 1800 місцевих бюджетів. Після завершення об’єднання 

територіальних громад сіл, селищ, міст усі місцеві бюджети ма-

тимуть прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. У 

результаті буде забезпечена реалізація одного з напрямів рефор-

ми міжбюджетних відносин – перехід від три-до двоступеневої 

бюджетної системи. 

Першим кроком на цьому шляху слід вважати встановлен-

ня міжбюджетних відносин 159 об’єднаних територіальних гро-

мад із державним бюджетом, що закріплено в Додатку №10 до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

[130]. 

Реформа міжбюджетних відносин, яка реалізується з 2015 

р., сприяла новому етапу розвитку місцевих бюджетів. Нова сис-
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тема міжбюджетних відносин базується на принципово новому 

механізмі горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій, складовими якого є базова та реверсна дотації. 

Базова дотація ‒ трансферт, що надається з державного 

бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнюван-

ня податкоспроможності територій. Реверсна дотація ‒ кошти, 

що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів 

для горизонтального вирівнювання податкоспроможності тери-

торій. 

Запроваджено новий механізм бюджетного регулювання з 

введенням системи горизонтального вирівнювання податкосп-

роможності територій залежно від рівня надходжень на одного 

жителя. При цьому вирівнювання здійснюється лише по одному 

податку – податку на доходи фізичних осіб, решта платежів за-

лишаються в повному розпорядженні місцевих органів влади. 

За результатами горизонтального вирівнювання визнача-

ється розмір міжбюджетного трансферту для місцевих бюджетів, 

які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюдже-

том, а саме місцеві бюджети з рівнем надходжень: 

нижче 0,9 середнього показника по Україні отримують ба-

зову дотацію (80% суми, необхідної для досягнення показника 

0,9), що підвищить рівень їх забезпеченості; 

у межах від 0,9 до 1,1 ‒ вирівнювання не здійснюється; 

вище 1,1 середнього показника по Україні частину надхо-

джень передаватимуть до державного бюджету (реверсна дота-

ція). При цьому кошти вилучатимуться не в повному обсязі, а 

лише 50% перевищення індексу податкоспроможності 1,1 до се-

реднього значення по Україні.  

Вирівнювання по бюджету м. Києва, враховуючи його 

особливий статус як столиці України відповідно до Закону Укра-

їни «Про столицю України – місто-герой Київ», не здійснюється.  

Для здійснення видатків на делеговані державою повнова-

ження у сферах освіти та охорони здоров’я запроваджено нові 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – освітню 

та медичну.  



 

 389 

Зміна механізму фінансування видатків на освіту й охоро-

ну здоров’я викликана необхідністю реформування та вдоскона-

лення стратегії видатків у зазначених сферах, підвищення рівня 

ефективності їх використання та поліпшення структури таких 

видатків. Запровадження нової моделі фінансового забезпечення 

місцевих бюджетів і нових підходів у взаємовідносинах держав-

ного бюджету з місцевими дозволить забезпечити повну бюдже-

тну самостійність та фінансову незалежність місцевих бюджетів. 

Завдяки реалізації реформи міжбюджетних відносин: 

місцеві органи влади можуть самостійно формувати та за-

тверджувати свої місцеві бюджети, не чекаючи затвердження 

державного бюджету; 

Міністерство фінансів не визначатиме і не доводитиме до 

місцевих бюджетів індикативні показники по доходах; 

значною мірою розширені джерела наповнення місцевих 

бюджетів для забезпечення виконання органами місцевого само-

врядування видаткових повноважень; 

існуючу систему балансування доходів і видатків місцевих 

бюджетів замінено принципово новою системою горизонтально-

го вирівнювання податкоспроможності територій залежно від 

рівня надходжень на одного жителя; 

запроваджено нові види міжбюджетних трансфертів (ос-

вітня та медична субвенції, субвенція на підготовку робітничих 

кадрів, базова та реверсна дотації); 

на законодавчому рівні визначено механізм розрахунку 

нових видів міжбюджетних трансфертів; 

надано право самостійно встановлювати ставки податків у 

граничних межах, визначених законодавством, надавати пільги 

щодо їх сплати. 
У звіті Міністерства фінансів України про виконання Дер-

жавного бюджету України за 2015 рік окремим блоком надано 
інформацію про результати бюджетної децентралізації. Зазнача-
ється, що у 2015 р. здійснено перший етап фінансової децентра-
лізації. Прийнято зміни до Бюджетного та Податкового кодексів 
України щодо передачі органам місцевого самоврядування дода-
ткових бюджетних повноважень і закріплення стабільних дже-
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рел доходів для їх реалізації. Передбачено збільшення джерел 
формування дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок пере-
дачі окремих доходів із державного бюджету, запровадження 
нового виду податку – акцизного податку з кінцевих продажів, 
розширення бази оподаткування податком на нерухомість. 

Змінами до Податкового кодексу України підвищено фіс-
кальну незалежність органів місцевого самоврядування щодо 
місцевих податків і зборів, зокрема шляхом надання права само-
стійного визначення ставок податків та встановлення пільг щодо 
їх сплати. 

Також зазнала змін структура видатків місцевих бюджетів. 
Зросла частка видатків на виконання самоврядних повноважень, 
що свідчить про підвищення видаткової автономності місцевих 
бюджетів й ефективності використання бюджетних коштів на 
місцевому рівні. Так, частка видатків на житлово-комунальне 
господарство збільшилася з 1,9 до 4,5%, або на 7,0 млрд грн. 
Зросла частка видатків на транспорт і дорожнє господарство з 
1,4% у 2014 р. до 2,3% у 2015 р., або на 2,9 млрд грн. Разом з тим 
забезпечено відповідність фінансового ресурсу реальним потре-
бам місцевих бюджетів у здійсненні видатків на делеговані дер-
жавою повноваження. Ще одним позитивним аспектом реформи 
міжбюджетних відносин є збільшення інвестиційних ресурсів 
місцевих бюджетів.  

Започаткування процесу бюджетної децентралізації харак-
теризується змінами в розподілі дотацій і субвенцій між облас-
ними бюджетами та бюджетами інших рівнів на користь остан-
ніх. Наведені в табл. 6.8 дані підтверджують динаміку змін. 

Так, питома вага базових дотацій обласним бюджетам зме-
ншилася з 17,1% у 2016 р. до 12,7% у 2018 р., при цьому базові 
дотації отримують 17 обласних бюджетів, що більш ніж у 3 рази 
перевищує кількість обласних бюджетів – донорів. Частка обла-
сних бюджетів у загальному обсязі реверсних дотацій за цей са-
мий період змінилася з 18,5 до 13,5%.  

Щодо розміру освітньої субвенції, то слід зазначити, що час-
тка обласних бюджетів також зменшувалася. Зростають як обсяги 
медичної субвенції обласним бюджетам, так і їх питома вага. 
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Таблиця 6.8 

Динаміка міжбюджетних трансфертів у 2016-2018 рр. 
Показник 2016 2017 2018 

Реверсна дотація, усього, млн грн 3 114,9 3 922, 9 5 406,5 

у т.ч. реверсна дотація обласним бю-

джетам, млн грн 575,3 652,2 733,9 

Питома вага реверсної дотації обласним 

бюджетам, % 18,5 16,6 13,5 

Базова дотація, усього, млн грн  4 840,3 5 911,6 8 182,7 

у т.ч. базова дотація обласним бюдже-

там, млн грн 827,6 909,2 1 039,5 

Питома вага базової дотації обласним 

бюджетам, % 17,1 15,4 12,7 

Освітня субвенція, усього, млн грн 44 784,0 52 593,1 61 712,6 

у т.ч. освітня субвенція  обласним бю-

джетам, млн грн 7 119,1 7 824,3 8 270,8 

Питома вага освітньої субвенції облас-

ним бюджетам, % 15,9 14,9 13,4 

Медична субвенція, усього, млн грн  44 316,6 55 540,1 57 366,7 

у т.ч. медична субвенція обласним бю-

джетам, млн грн 20 234,1 25 382,7 28 187,1 

Питома вага медичної субвенції облас-

ним бюджетам, % 45,6 45,7 49,0 

 

Обсяг повноважень, покладених на місцеві органи влади в 

освітній і медичній сферах, має бути профінансовано відповідно 

до напрямів видатків згідно з Бюджетним кодексом. Проте роз-

мір медичної субвенції у 2018 р. бюджетам міст обласного зна-

чення, районним бюджетам, бюджетам об’єднаних територіаль-

них громад становить менше 50% загального обсягу медичної 

субвенції, що слабо кореспондує з широким колом завдань щодо 

фінансового забезпечення на відповідних територіях первинної 

медико-санітарної, амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної 

допомоги.  

Зростання обсягів дотацій та субвенцій місцевим бюдже-

там із державного зберігається і в 2018 р. (табл. 6.9). 
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Таблиця 6.9 

Міжбюджетні трансферти обласним бюджетам на 2018 р. 1 

Область 

Міжбюджетні трансферти 

базова дота-

ція 

реверсна 

дотація 

освітня суб-

венція 

медична 

субвенція 

Вінницька  27 458,8  240 716,9 1 059 998,3 

Волинська  59 509,1  212 594,4 677 439,3 

Дніпропетровська   359 294,6 563 738,7 2 175 542,2 

Донецька    289 620,2 1 331 008,4 

Житомирська  35 179,2  208 746,3 839 054,5 

Закарпатська  125 859,9  123 138,3 808 860,0 

Запорізька   209 701,4 439 230,7 1 206 134,8 

Івано-

Франківська 130 413,6  209 303,4 942 371,4 

Київська   106 439,9 147 924,1 1 166 296,0 

Кіровоградська  26 057,8  159 040,9 653 349,6 

Луганська  96 517,2  98 799,9 464 582,3 

Львівська    393 210,1 1 672 383,5 

Миколаївська  6 392,3  233 658,3 772 043,9 

Одеська  17 369,6 289 560,4 1 589 256,3 

Полтавська  39 167,8 227 058,5 950 609,8 

Рівненська 88 913,8  238 989,5 750 377,2 

Сумська  2 119,0  155 384,9 758 259,7 

Тернопільська 112 694,9  173 127,1 698 077,2 

Харківська  11 990,8  375 865,6 1 800 300,6 

Херсонська 79 808,6  177 607,0 696 383,2 

Хмельницька 64 741,9  212 522,4 872 812,4 

Черкаська 11 152,7  201 626,7 858 251,3 

Чернівецька 126 817,0  112 543,6 590 251,5 

Чернігівська  33 881,3  136 725,2 717 230,9 

м. Київ   2 805 465,0 4 136 407,9 

Усього по облас-

них бюджетах 1 039 507,9 731 973,3 8 270 813,2 28 187 112,1 

Усього по місце-

вих бюджетах 8 182 660,7 5 406 499,9 61 712 610,6 57 366 717,0 
1
 Складено за джерелом [131]. 
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Оскільки забезпеченість об’єктами соціальної сфери тери-

торії країни має різний рівень, оптимальне реформування соціа-

льної інфраструктури регіонів має здійснюватися на підставі 

врахування їх особливостей, які проявляються в рівні доходів і 

соціальній структурі населення території, відмінностях у струк-

турі попиту населення різних регіонів на соціальні послуги, різ-

ному рівні забезпеченості об’єктами соціальної інфраструктури.  

Виникає нагальна потреба в оптимізації мережі бюджетних 

установ. На сьогодні існуюча мережа бюджетних установ не 

враховує тенденцій до зміни кількості населення і потреб гро-

мад, не відповідає провідному досвіду фінансування, який пе-

редбачає, що основним завданням є не збільшення обсягу видат-

ків, а формування оптимальної мережі, яка б забезпечувала на-

дання якісних послуг споживачам. 

Для підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів на місцевому рівні необхідно визначити гарантований 

мінімум послуг, що підлягає компенсації з центрального бюдже-

ту. При такому підході  місцева влада отримає більшу гнучкість 

у межах цих коштів для оптимізації витрат і підвищення їх ефек-

тивності. 

Одним із кроків до поліпшення фінансової бази місцевого 

самоврядування могло б стати затвердження державних соціаль-

них стандартів, які б гарантували якісні послуги (професійні 

стандарти) і в той же час становили основу для розрахунків фі-

нансових потреб громад та їх місцевих бюджетів. При цьому мі-

сцевому самоврядуванню мають бути надані вагомі фінансові 

інструменти для забезпечення виконання цих повноважень. 

Останніми змінами до бюджетного законодавства було за-

проваджено нову систему міжбюджетних трансфертів, яка є 

більш прогресивною, ніж попередня. Нова система міжбюджет-

них відносин має на меті сприяння зацікавленості місцевих ор-

ганів влади до залучення додаткових надходжень і розширення 

наявної бази оподаткування. Завдяки новаціям у міжбюджетних 

відносинах місцеві бюджети отримали можливість значною мі-

рою розширити ресурсну базу за рахунок введення місцевих по-
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датків, які мають повністю залишатися у громаді на додаткові 

місцеві проекти.  

Аналіз нової системи міжбюджетних трансфертів засвід-

чив, що вона має такі значні недоліки: 

1) при розрахунку розміру міжбюджетних трансфертів ви-

користовуються статистичні дані кількості населення без ураху-

вання внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих 

територій, яких офіційно зареєстровано понад 1,5 млн чол. Це 

призводить до того, що бюджети приймаючих територій недоот-

римають кошти на соціальні програми; 

2) використання показника фактичного надходження пода-

тку на доходи фізичних осіб, що застосовується при розрахунку 

реверсної дотації, в умовах погіршення макроекономічної ситу-

ації, зростання безробіття та рівня доходів населення призведе 

до зниження показника податкоспроможності території та зву-

зить коло регіонів – донорів. З урахуванням розповсюдженої ті-

ньової зайнятості використання показника податкових надхо-

джень на одного жителя є недостатньо коректним; 

3) у розрахункових показниках міжбюджетних трансфертів 

не враховується підвищення тарифів на комунальні послуги; 

4) не передбачено надання додаткової дотації на компен-

сацію втрат доходів місцевих бюджетів унаслідок податкових 

пільг; 

5) відсутність стандартів надання державних послуг у сфе-

рах освіти та охорони здоров’я як основи для визначення розмі-

ру субвенцій. 

Курс на бюджетну децентралізацію не підкріплений відпо-

відними законодавчими актами: за місцевими бюджетами не за-

кріплено достатнього обсягу фінансового ресурсу відповідно до 

переданих повноважень держави, не затверджено стандартів і 

нормативів визначення обсягів трансфертів, відсутній чіткий ро-

зподіл повноважень і відповідальності на різних рівнях. Як на-

слідок, місцеві бюджети мають високий рівень залежності від 

трансфертів із державного бюджету.  
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Не затверджені державні соціальні стандарти і нормативи 

(в описовому та вартісному вигляді), що згідно з вимогами ч. 3 

ст. 94 Бюджетного кодексу України є умовою для розрахунку 

обсягів медичної та освітньої субвенцій. Мінімальне і максима-

льне значення таких нормативів з урахуванням обсягів фінансо-

вих ресурсів також не затверджене. Як наслідок, неможливо 

об’єктивно спланувати й оцінити достатність коштів і повноту 

забезпечення потреби фінансовим ресурсом, який спрямовується 

на сфери охорони здоров’я та освіти. 

Підсумовуючи результати дослідження, визначимо основні 

напрями вдосконалення механізмів фінансування регіональної 

соціальної інфраструктури. Розвитку фінансового забезпечення 

функціонування соціальної інфраструктури сприятимуть: 

децентралізація управлінських функцій держави на ко-

ристь місцевого самоврядування із закріпленням у законодавчо-

му порядку фінансових ресурсів для здійснення повноважень; 

об’єднання фінансових ресурсів із місцевих і національних 

джерел з метою реформування й розвитку соціальної інфрастру-

ктури; 

удосконалення податково-бюджетного механізму мобілі-

зації доходів місцевих бюджетів; 

запровадження єдиних стандартів і нормативів соціального 

обслуговування; 

визначення механізму врахування при розрахунку обсягів 

базової та реверсної дотацій кількості внутрішньо переміщених 

осіб; 

урегулювання податкової системи і зменшення податково-

го навантаження на соціальну інфраструктуру, надання послуг 

соціально-культурного спрямування; 

надання пільг (щодо податків, зборів, оренди) підприємст-

вам та організаціям, які здійснюють спонсорську та благодійну 

діяльність; 

забезпечення фінансової зацікавленості комерційних і не-

комерційних організацій у розвитку регіональної соціальної ін-

фраструктури; 
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розвиток місцевих джерел фінансування соціальної інфра-

структури, скорочення зустрічних фінансових потоків; 

здійснення постійного ефективного контролю за станом 

розвитку соціальної інфраструктури. 
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РОЗДІЛ 7. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

Для модернізації економіки і відновлення соціальної ста-

більності після припинення бойових дій на сході України необ-

хідна розробка спеціальних заходів економічної та соціальної 

політики. Економічні цілі стратегій, цілісних програм або окре-

мих заходів щодо відродження та реструктуризації економіки 

Донбасу безпосередньо пов'язані з підвищенням конкурентосп-

роможності, привабливості регіону для інвесторів, якості робо-

чої сили, що потребує зростання якості життя мешканців регіо-

ну, розвитку соціальної інфраструктури необхідної якості. У 

свою чергу, якість життя громади також залежить від рівня інте-

грації в зайнятість та соціальної інтеграції населення. Крім того, 

значна частка мешканців Донбасу, яка має статус тимчасово пе-

реміщених осіб (ТПО), перебуває за його межами і має усклад-

нення як з організацією свого життя, так і з інтеграцією в місцеві 

громади. 

Для боротьби з безробіттям, соціальним занепадом на 

Донбасі та поліпшення умов життя і соціальної згуртованості 

ВПО було б корисним запровадити порівняно новий для України 

тип соціальної  інновації, що передбачає залучення як додатко-

вого ресурсу соціальної ініціативи мешканців населених пунктів 

і груп інтересів, включаючи ТПО. Йдеться про соціальне під-

приємництво та соціальні підприємства, які широко визнаються 

новим підходом для пом'якшення безробіття, бідності тощо, 

особливо в колишніх соціалістичних країнах. 

 

 

7.1. Сутність і зміст феномену соціального підприєм-

ництва  

У сучасній економічній, соціологічній і політологічній лі-

тературі, включаючи присвячену дослідженням постіндустріа-

льного характеру суспільного розвитку, зазначається про тен-

денцію, яку можна визначити як посилення соціальних влас-
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тивостей економіки. Нині з'являються і набувають визнання нові 

концепції, теорії відносно переосмислення взаємодії суспільства 

та корпоративної ефективності, зародження нових форм соціа-

льної орієнтації бізнесу, які розглядаються як частина широкого 

набору теорій конкурентоспроможності й розвитку. Показово, 

що визнані «гуру» у сфері економічної конкуренції М. Портер та 

М. Крамер переглянули традиційні погляди щодо ключових 

компетенцій компанії та її стратегії конкурентоспроможності, 

заснованої на пріоритеті цінностей для її акціонерів. Замість 

цього вони висунули концепцію «спільної цінності» (shared-

value), згідно з якою не тільки акціонери мають отримати вигоду 

від прибутку та зростання вартості підприємства, але також і су-

спільство в цілому. Вони припускають, що конкурентоспромож-

ність компанії та добробут громад, у яких вона здійснює свою 

діяльність, взаємозалежні і що визнання й використання цієї вза-

ємозалежності між соціальним та економічним прогресом є ос-

новою для наступного етапу глобального економічного зростан-

ня [1]. У цьому контексті підтримку і стимулювання соціальної 

спрямованості підприємництва слід розглядати як альтернатив-

ний посиленню розподільчої ролі держави спосіб вирішення на-

гальних соціальних, екологічних та економічних проблем у різ-

них країнах, незалежно від рівня їх розвитку. 

Соціальна відповідальність бізнесу, або корпоративна со-

ціальна відповідальність (це явище ще називають «корпоратив-

ним громадянством»), в останнє десятиліття стала одним із клю-

чових питань участі бізнесу в забезпечені сталого, збалансовано-

го і соціально орієнтованого розвитку пострадянських країн, їх 

регіонів і локальних місцевостей. Тим часом в економічно роз-

винутих країнах-членах ОЕСР вже не одне десятиліття існує та 

посилює свій вплив такий інститут, як підприємництво, що має 

на меті свого функціонування виключно соціальні результати. 

Даний інститут, разом із корпоративною соціальною відповіда-

льністю, став у цих країнах дієвим механізмом соціальних пере-

творень і сталого розвитку в рамках неприбуткової або прибут-
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кової (якщо отримання прибутку підпорядковане досягненню 

соціального ефекту) підприємницької діяльності й отримав назву 

«соціальне підприємництво». У широкому розумінні феномени 

соціального підприємництва і соціального підприємства розгля-

даються як співвідношення сутності та форми, тобто як пов'язані 

явища, де соціальне підприємництво означає діяльність, а соціа-

льне підприємство – це носій цього процесу, організаційна стру-

ктура, в рамках і за посередництвом якої відповідна діяльність 

відтворюється і досягає бажаного результату. 

Причини й актуальність теми стимулювання соціального 

підприємництва обумовлені не тільки довготривалою невиріше-

ністю гострих соціальних проблем  і пошуком якісно нових, ін-

новаційних рішень для успішних перетворень у соціальній сфері 

країни й окремих регіонів. В умовах постійного дефіциту бю-

джетних коштів, фінансової слабкості, недостатньої впливовості 

організацій третього сектору, що відзначається з року в рік бага-

тьма експертами, соціальне підприємництво в принципі може 

виявитися тим інститутом, який здатний заповнити прогалину 

між державою, бізнесом і суспільством для вирішення нагальних 

проблем, одночасно «зцементувати» їх, розвиваючи міжсектора-

льну співпрацю та укріпляючи довіру між владою, бізнесом і 

громадськістю, тобто соціальний капітал як важливий ресурс для 

кардинальних перетворень у країні [2, с. 112; 3, с. 72; 4, с. 9]. 

 Інноваційність соціального підприємництва полягає у ви-

користанні бізнесових підходів як засобу для вирішення соціа-

льних проблем і задоволення соціальних потреб людей, тобто це 

об’єднання двох, здавалося б, важко сумісних сфер. Тим не 

менш таке об'єднання дістало визнання як новий підхід для зни-

ження рівня безробіття, бідності, соціальної виключності, пом'я-

кшення впливу браку бюджетних коштів на фінансування соціа-

льних послуг, особливо в постсоціалістичних країнах [5-11]. Не-

зважаючи на те що переваги, які дає соціальне підприємництво, 

є очевидними, його реальне значення і специфіка недостатньо 

досліджені. В умовах зростаючої популярності соціальне підп-
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риємництво означає різне для різних людей. Це обумовлено як 

відносною новизною терміна, так і різноманітністю соціальних 

ініціатив, які відрізняються за масштабами, цільовими групами і 

країнами. Для значної частини аудиторії соціальне підприємниц-

тво асоціюється виключно з неприбутковими організаціями, що 

відкрили будь-які дохідні підприємства [12; 13]. Інші під соціа-

льним підприємництвом розуміють неодмінно неприбуткові ор-

ганізації [14]. Треті вважають його різновидом соціальної відпо-

відальності бізнесу, що реалізує соціально значущі програми че-

рез незалежні організаційні структури [15]. 

Незважаючи на зростаючу увагу до соціального підприєм-

ництва, «...концепції соціального підприємництва не вистачає 

об'єднуючої парадигми, і її межі розмиті порівняно з іншими 

сферами соціально-економічних досліджень» [16, с. 3]. Протя-

гом тривалого часу різноманітність концептуальних точок зору 

була характерна для досліджень феномену соціального підприє-

мництва, виконаних у рамках різних напрямів суспільних наук, 

таких як підприємництво, державне управління, благодійність та 

діяльність некомерційних організацій третього сектору, соціаль-

ні аспекти менеджменту. Наприклад, до суб’єктів соціального 

підприємництва відносять: 

1) прибутковий бізнес, що здійснюється неприбутковими 

організаціями задля допомоги основній діяльності (щоб компен-

сувати витрати і стати незалежним від грантів та субсидій) [17, 

с. 115]; 

2) некомерційні організації, які застосовують досвід бізне-

су для того, щоб стати більш ефективними у сфері забезпечення 

та надання ними соціальних послуг [18, с. 34];   

3) форму більш жорсткого контролю за діяльністю неко-

мерційних організацій з боку донорів, які мають своє особисте 

бачення щодо соціальних результатів [19, c. 91]. 

Розвиток соціального підприємництва «... розмиває тради-

ційні кордони між інституційними секторами, державним і при-

ватним, типами інновацій, їх творцями і користувачами» [8]. Ві-
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дповідно до цього підприємницька діяльність спрямована на ви-

рішення соціальних питань, коли прибуток служить інструмен-

том для досягнення цієї мети і розуміється як соціальне підпри-

ємництво [11, с. 15]. Більш широка дефініція надається в публі-

кації секретаріату Центру з підприємництва, МСП та місцевого 

розвитку ОЕСР: «Соціальне підприємництво – це тип підприєм-

ництва, яке спрямовано на надання інноваційних рішень для не-

вирішених соціальних проблем і викликів. Воно часто йде поряд 

із процесом соціальних інновацій. Соціальні підприємці самоор-

ганізуються в широкому спектрі організацій, які мають підприє-

мницький підхід і основне завдання яких полягає у вирішенні 

соціальних проблем і створенні радикальних або більш обмеже-

них соціальних змін. Тому соціальне підприємництво є 

суб’єктом для вирішення соціальних проблем, а не для викорис-

тання ринкових можливостей максимізації прибутку» [20, c. 

222]. 

У Європі, незважаючи на відсутність універсальної і без-

перечної дефініції соціального підприємництва, ця концепція 

частіше використовувалася для виявлення альтернативного спо-

собу ведення самостійного бізнесу, який виникає, коли під-

приємство створюється для того, щоб досягати в першу чергу 

соціальних цілей при одночасному здійсненні комерційної дія-

льності [21, с. 42]. Таким чином, соціальне підприємництво від-

різняється від явища, що зветься корпоративною соціальною ві-

дповідальністю (КСВ), через різницю пріоритетів у цілях, перес-

лідуваних власниками або засновниками компанії. У випадку 

КСВ соціальні результати є вторинними, у той час як соціальні 

підприємства вдаються до комерційної діяльності, насамперед, 

щоб забезпечити фінансову стабільність для соціальної діяльно-

сті. 

Європейська Комісія у своїй ключовій ініціативі щодо со-

ціального підприємництва, прийнятій у 2011 р. (Social Business 

Initiative), для визначення соціального підприємства використо-

вує таку дефініцію: «оператор у соціальній економіці, основним 
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завданням якого є надання соціального впливу, а не створення 

прибутку для своїх власників або акціонерів. Воно працює шля-

хом надання товарів і послуг на ринку в підприємницькому та 

інноваційному стилі, використовує власний прибуток у першу 

чергу для досягнення соціальних цілей. Його управління здійс-

нюється у відкритій і відповідальній манері, зокрема, із залучен-

ням співробітників, споживачів і представників зацікавлених 

сторін, на які впливає його комерційна діяльність» [22]. 

Замість пошуку «елегантної» стислої дефініції Європейсь-

ка дослідницька мережа EMES із самого початку дослідження 

феномену соціального підприємства використовує інший конце-

птуальний підхід, надаючи перевагу його визначенню за дев'я-

тьма критеріями, які розподілені за трьома групами (вимірами): 

1) економічний та підприємницький вимір: 

постійна діяльність щодо виробництва товарів або надання 

платних послуг; 

високий рівень економічного ризику в діяльності; 

мінімальна кількість найманих оплачуваних робітників; 

2) соціальний вимір: 

явно виражена мета діяльності в інтересах громади; 

підприємство створено за ініціативою групи громадян або 

організацій громадянського суспільства; 

обмежений розподіл прибутку, що є відображенням при-

мата соціальної мети підприємства; 

3) управлінський вимір: 

високий ступінь автономії в управлінні; 

вагомість голосу членів при прийнятті рішень не на основі 

власності на капітал; 

демократичний тип управління, що означає участь у при-

йнятті рішень різних бенефіціарів, на яких впливає діяльність 

підприємства [21, с. 44-46]. 

Європейський економічний і соціальний комітет (ЄЕСК) 

Європейської Комісії поділяє цю позицію: «ЄЕСК розуміє, що 

чітка дефініція  необхідна для того, щоб зусилля з підтримки мо-
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гли бути сфокусовані, але замість дефініції пропонує опис, за-

снований на загальних характеристиках (соціального під-

приємства – ред.), таких як: 

підприємство має за основну мету соціальні результати, а 

не прибуток, приносячи соціальну вигоду широкому загалу гро-

мадськості або членам підприємства; 

підприємство створено в першу чергу не для прибутку, а  

отриманий надлишок в основному реінвестується і не розподіля-

ється між приватними акціонерами або власниками; 

підприємства можуть мати різні правові форми і моделі 

такі, наприклад, як: кооперативи, товариства взаємного страху-

вання, добровільні асоціації, фонди, прибуткові або неприбутко-

ві компанії; часто комбінуючи різні правові форми, а іноді й змі-

нюючи правові форми відповідно до їх потреб;  

підприємства мають бути економічними операторами, які 

виробляють товари та послуги (нерідко загального споживання), 

часто із сильним елементом соціальних інновацій; 

підприємства працюють як незалежні суб'єкти господарю-

вання, із сильним елементом участі в управлінні та спільному 

прийнятті рішень (персонал, споживачі, зацікавлені сторони), 

демократичному управлінні (представницькому або відкритому); 

часто створенні або пов'язані з громадськими організація-

ми» [9, с. 2]. 

Проте, якою б дефініцією  не було визначено «соціальне 

підприємство», воно охоплює такі правові форми підприємств, 

як кооперативи, асоціації, фонди, товариства взаємної вигоди, 

добровільні та благодійні організації [23, с. 60; 24]. Незважаючи 

на їх різноманітність, соціальні підприємства надають соціальні 

послуги та сприяють інтеграції безробітних, інвалідів, інших со-

ціально вразливих груп населення в економічну діяльність (на-

приклад, через підготовку та працевлаштування безробітних), 

таким чином, допомагаючи розвитку неблагополучних територій 

(особливо віддалених сільських та в економічно несприятливих 

містах). 
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7.2. Еволюція форм соціального підприємництва та йо-

го місця в соціально-економічному розвитку 

 

Феномен соціального підприємництва і соціального під-

приємства виник задовго до його теоретичного узагальнення у 

практичній діяльності у зв'язку з поширенням руху кооперації та 

розвитку третього сектору, представленого широким спектром 

некомерційних неурядових організацій (НКО), в напрямі їх бі-

льшої комерціалізації та участі в забезпеченні суспільних пос-

луг, а також в окремих випадках, у результаті організаційного 

відокремлення від бізнес-корпорацій соціальних програм та по-

в'язаних із ними активів. Концепція соціальних підприємств ста-

ла широко обговорюватися з початку 90-х років минулого сто-

ліття [13]. З тих пір соціальні підприємства знайшли визнання в 

наукових і політичних колах, відображені в навчальних програ-

мах університетів і бізнес-шкіл, вкоренилися в законодавстві 

окремих країн та директивах Європейського Союзу, а в декіль-

кох країнах були створені також і відповідні державні органи 

для підтримки цього бізнесу. Різні приватні фонди започаткува-

ли  власні програми з навчання і підтримки соціальних підпри-

ємств чи соціальних підприємців. Крім того, було засновано 

центри наукових досліджень з проблематики соціальних підпри-

ємств в багатьох країнах, а також під «парасольками» штаб-

квартири ОЕСР і Європейської Комісії. Створений ОЕСР Центр 

підприємництва, малих і середніх підприємств та місцевого роз-

витку започаткував Програму з місцевого розвитку і зайнятості, 

в рамках якої виконуються дослідження з  проблематики соціа-

льного підприємництва.  

У 2001 р. провідні латиноамериканські бізнес-школи та 

Гарвардська школа бізнесу заснували Мережу знань із соціаль-

них підприємств (SEKN – Social Enterprise Knowledge Network) 

[21, с. 49], а Європейська Комісія у 2000 р. створила Європейсь-

ку дослідницьку мережу, яка отримала назву EMES (акронім, 

утворений від назви першої дослідницької програми «Виник-
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нення соціальних підприємств в Європі» у 1996-2000 рр.). Ме-

режа EMES спочатку складалася з науково-дослідницьких 

центрів європейських університетів та окремих дослідників, а у 

2002 р. була зареєстрована у формі некомерційного об'єднання 

за бельгійським законодавством. Після багатьох років дослі-

джень і проектів, реалізованих спільно з дослідниками інших 

регіонів, у 2013 р. мережа EMES вирішила відкритися для дослі-

дників з усього світу 1 [24].  

Сукупність господарюючих суб'єктів та осіб, зареєстрова-

них як підприємства чи підприємці, які виконують комерційну 

діяльність, маючи на меті створення соціальної вартості, відо-

бражаються в офіційних документах, аналітичних звітах, науко-

вих доповідях і статистиці різних країн як частина окремого сек-

тору економіки під назвою: соціальна економіка (Європейський 

Союз, франкомовна Канада), солідарна економіка (Латинська 

Америка), народна економіка (Азіатсько-Тихоокеанський регі-

он), асоціативний рух (мусульманські країни), економіка грома-

дянського суспільства (Південна Африка), Економічний розви-

ток місцевих спільнот (Австралія, англомовна Канада, Нова Зе-

ландія, США). 

Нині поняття соціальної економіки, соціального підприєм-

ництва та соціального підприємства приваблюють багатьох вче-

них і політиків у широкому діапазоні суспільних наук (соціоло-

гії, політології, економіки та управління), які показують більш 

глибокий дослідницький інтерес до цієї теми, ніж десять років 

тому. Серед них такі науковці, як: К. Альтер, М. Баталіна, К. Бо-

рзага, Ж. Боші, Ж. Дефоні, Г. Діз, Л. Фавро, Дж. Хаузнер, M. Ху-

зентроут, Г. Галера, Г. Кадерабкова, Ж.-Л. Лавіль, І. Марті, Дж. 

Мейр, М. Мендел, Ф. Молет, Х.Л. Монзон, А. Московська, Р. 

Ногалес, М. Ніссенс, В. Пестов, Р. Спіар, Р. Чавес та ін. Дослі-

дження були зосереджені на таких питаннях: причини виник-

нення та еволюції економічного сектору, що отримав назву «со-

                                           
1
 Більш детально про мережу EMES див. на: http://emes.net/who-we-

are/  

http://emes.net/who-we-are/
http://emes.net/who-we-are/
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ціальна економіка», а також його роль і місце в підтримці стало-

го соціально-економічного розвитку різних країн і регіонів [10-

12; 16-19]; правові, фінансові та організаційні питання різних 

форм функціонування суб'єктів соціальної економіки, зокрема 

відносно нової форми – соціальних підприємств [10; 13-15]; осо-

бливості моделей ведення бізнесу соціальними підприємствами 

[18; 25-27]. Останнім часом у публікаціях, які присвячені питан-

ням розвитку соціального бізнесу, більш чіткий акцент робиться 

на зв'язку соціального підприємництва з інноваційною діяльніс-

тю [7; 22; 23; 28]. 

У той час як емпіричні дані свідчать, що соціальне під-

приємництво розвивається в багатьох країнах [29-32], вимірюва-

ти цей сектор, як і суб'єктів соціальної економіки, третього сек-

тору і некомерційного сектору, досить складно. Це пов'язано не 

тільки з різноманітністю правових форм суб'єктів, але і з тим, що 

ці суб'єкти є мінливими залежно від географічного розташуван-

ня і що різні країни визнають соціальне підприємництво по-

різному [22, с. 187]. Більш того, опитування соціальних підпри-

ємців, проведене на замовлення Європейської Комісії у 2014 р., 

показало: «Незважаючи на зростаючий інтерес до соціального 

підприємництва та підвищення рівня активності, існує обмежене 

розуміння сучасного стану, розміру та масштабу соціальних під-

приємств у Європі» [28]. 

 За даними веб-сайту Європейської Комісії на кінець 

2016 р., у ЄС налічувалося близько 2 млн підприємств соціальної 

економіки, або 10% від усіх підприємств у ЄС. На кінець 2012 р. 

підприємства сектору соціальної економіки забезпечували опла-

чувану роботу 14,5 млн робітникам у ЄС – це близько 6,5% пра-

цездатного населення в ЄС-27 і близько 7,4% у 15 «старих» дер-

жавах-членах ЄС [29, с. 46]. Для порівняння: у 2000 р. у 15 краї-

нах-членах ЄС оплачувану роботу в секторі мали 8,6 млн чол. 

(6,45% працездатного населення в цих країнах). У таких країнах, 

як Швеція, Бельгія, Італія, Франція і Нідерланди, питома вага 

сектору соціальної економіки становить від 9 до 11,5% від пра-

цездатного населення. За даними перепису соціальних підпри-
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ємств у США в 2012 р., у цьому секторі економіки зайнято понад 

10 млн чол. із доходами 500 млрд дол., що дорівнює близько 

3,5% від загального ВВП США [30]. Ці показники підкреслюють 

той факт, що сектор соціальної економіки та його ключовий 

елемент – соціальні підприємства – це реальність, яка не може і 

не має бути проігнорована суспільством та його інституціями. 

На основі результатів дослідження з «картографії» соціа-

льних підприємств по кожній країні Європейського Союзу [28] 

можна уявити, хоча б наближено, картину поширення соціаль-

них підприємств по окремих країнах. Оскільки відсутня єдина 

для всіх країн ЄС методологія визначення та статистичного об-

ліку соціальних підприємств, то для розрахунків ураховувалися 

суб'єкти господарювання, віднесені до більш широкої категорії 

соціальної економіки. При цьому слід мати на увазі, що біль-

шість підприємств соціальної економіки по суті є соціальними 

(за деякими оцінками, від 75 до 90% [30, с. 74]), хоча значна їх 

кількість не зареєстровані як такі. У ряді країн відсутня офіційна 

реєстрація підприємств як соціальних, і велика кількість підпри-

ємств функціонує фактично як соціальні, а зареєстровані як зви-

чайні прибуткові компанії або як організації некомерційного се-

ктору. Тому наведені розрахунки є певною мірою умовними. 

Для міждержавного порівняння поділено кількість підприємств 

у кожній країні на чисельність її населення (рис. 7.1). На цьому 

графіку наведено не всі країни-члени ЄС, а тільки ті, в яких під-

приємства та організації сектору соціальної економіки достатньо 

широко представлені. Як видно з рис. 7.1, найбільш активно сек-

тор соціальної економіки розвивається у Фінляндії, Австрії та 

Великобританії, а серед країн, що приєдналися до ЄС остан-

німи, – у Чехії.     

У дослідженні [29] також розглянуто питання організацій-

но-правових форм соціальних підприємств у контексті націона-

льних законодавств. У табл. 7.1 згідно з національним законо-

давством наведено сфери діяльності підприємства та легітимні 

форми, яких може набути соціальне підприємництво в тій чи ін-

шій країні. 
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Джерело: http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/; 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=20&langId=en&mod

e=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey 

=socentcntryrepts&orderBy=docOrde 
 

Рис. 7.1. Кількість підприємств сектору соціальної економіки  

в деяких країнах-членах ЄС у розрахунку  

на 10 тис. чол. населення 
 

Щодо соціальних підприємств, які пов’язані з працевлаш-

туванням безробітних та інтегруванням у зайнятість людей з об-

меженими можливостями, то частіше застосовується поширена в 

ЄС організаційно-правова форма – соціальне підприємство з ін-

теграції в зайнятість (WISE) і соціальний кооператив. Взагалі 

серед соціальних підприємств переважно зустрічаються коопе-

ративні форми, рідше – асоціації та взаємні товариства. Однією з 

останніх інновацій у сфері організаційно-правових форм соціа-

льних підприємств у Європі є створення підприємств, націлених 

на  місцевий розвиток, частіше у формі ТОВ чи також коопера-

тиву (компанії в інтересах громади, кооперативи або товариства 

на користь громади, кооперативні товариства загального інте-

ресу, підприємства із соціальною метою). 

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.%20jsp?pager.offset=20&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=socentcntryrepts&orderBy
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.%20jsp?pager.offset=20&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=socentcntryrepts&orderBy
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.%20jsp?pager.offset=20&langId=en&mode=advancedSubmit&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=socentcntryrepts&orderBy
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Таблиця 7.1  

Різні організаційно-правові форми соціальних підприємству деяких країнах Європи 1 
Країна, рік при-

йняття відповід-

ного закону / акту 

Правова форма 

соціальних 

підприємств 

Діяльність 

1 2 3 

Австрія, 

2008 

(Федеральна дире-

ктива щодо просу-

вання соціальних 

підприємств)  

Соціально-економічне підприємство 

(Sozialökonomische Betriebe – SÖB), 

неприбуткові проекти / компанії із за-

йнятості (Gemeinnützige Beschäftigung-

sprojekte / Gemeinnützige 

Beschäftigungsgesellschaften – GBP) 

Інтеграція безробітних у зайнятість, соціальні 

послуги вразливим групам населення   

Бельгія, 

1995 

Підприємства із соціальною метою 

(Social-purpose enterprises) у формі ко-

оперативних або приватних товариств 

з обмеженою відповідальністю 

Діяльність націлена  на досягнення соціальних 

результатів, передбачених законодавством, пере-

важно на користь  місцевих громад  

Великобританія: 

а) 2005 

а) компанії в інтересах громади (кому-

ни) –  КИК (Community Interest 

Company) в будь якій легальній формі, 

за Companies Act, 1985 

а) широке поле діяльності, яка відповідає потре-

бам громади. Відповідність соціальній меті оці-

нюється спеціальною установою (the СІС Regula-

tor) 

б) 2014 б) кооперативи або товариства на ко-

ристь громади (Co-operative and 

Community Benefit Societies Асt of 

2014) 

б) Будь-який легальний бізнес, за виключенням 

бізнесу з метою отримання прибутку, головним 

чином для виплати процентів, дивідендів або бону-

сів членам товариства  чи будь-який інший особі 
     

                                                                                                 4
2
3
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Продовження табл. 7.1 
1 2 3 

Греція, 
2011 

Соціальні кооперативи Інтеграція в зайнятість; соціальна допомога; на-
дання послуг, які задовольняють колективні пот-
реби; розвиток місцевих громад 

Іспанія, 1999 (націо-
нальний закон);  
1993-2003  
(нормативні акти 12 
автономних регіонів)  

Соціальні кооперативні товариства. 
 
Кооперативні товариства з інтеграції в 
зайнятість  

Допоміжні послуги у сферах охорони здоров'я, 
освіти, культури або будь-яка діяльність соціа-
льного характеру. Працевлаштування соціально 
вразливих груп населення 

Італія: 
а) 1991 
 
б) 2005 

а) соціальні кооперативи  
 
 
б) соціальні підприємства у формі: 
асоціацій, фондів, кооперативів; при-
буткових підприємств   

а) соціальні послуги (кооперативи типу А);  
інтеграція в зайнятість (кооперативи типу В); 
б) виробництво товарів або надання послуг у 
секторах соціальної та медичної допомоги, осві-
ти і професійного навчання, охорони навколиш-
нього середовища, туризму, культурних послуг, 
а також працевлаштування знедолених осіб неза-
лежно від сфер діяльності підприємства  

Німеччина, 2001 Соціальне підприємство з інтеграції в 
зайнятість (Wok Integration Social En-
terprises – WISE )  

Інтеграція у трудову діяльність соціально враз-
ливих груп населення, зокрема тривало безробіт-
них 

Польща, 2006 Соціальні кооперативи. 
Соціальні підприємства (акт ще не 
затверджено Парламентом) 

Інтеграція в зайнятість людей з обмеженими мо-
жливостями. 
Надання широкого спектру послуг, перелічених 
в акті 

Португалія, 1998 Кооперативи соціальної солідарності 
(Social Solidarity Cooperatives) 

Інтеграція в зайнятість соціально вразливих груп 
населення, безробітних 

 

              4
2
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Закінчення табл. 7.1 

1 2 3 

Словенія, 2011  Юридичні особи, що не мають на меті 

розподіл  прибутку між членами, за-

сновниками або інвесторами (коопе-

ративи, акціонерні компанії, навчальні 

та дослідницькі організації, підприєм-

ства для інвалідів, асоціації, фонди) 

Надання широкого спектру послуг, перелічених 

у законі  

Фінляндія, 2003  Соціальні підприємства будь-якої ле-

гальної форми і структури власності 

Інтеграція в зайнятість людей з обмеженими мо-

жливостями та безробітних (тривалий час)  

Франція, 2001 Кооперативні товариства загального 

інтересу (Société coopérative d’intérȇt 

collectif)   

Виробництво або закупівля товарів і послуг для 

задоволення колективних потреб 

Угорщина, 

2006 

Соціальні кооперативи Створення робочих місць і поліпшення соціаль-

них послуг для членів кооперативу  

Чехія,  2012 Соціальні кооперативи Трудова та соціальна інтеграція людей з обме-

женими можливостями, задоволення потреб міс-

цевих громад у використанні місцевих ресурсів і 

охорони довкілля, надання соціальних, медич-

них, освітніх послуг і житлового будівництва 

Швеція, 1987 Економічні асоціації (ЕА) Будь-яка діяльність, що націлена на загальні по-

треби чи інтереси членів асоціації, інтереси гро-

мади. ЕА також можна зареєструвати як соціаль-

не підприємство з інтеграції в зайнятість (WISE).  
1
 Складено на основі джерел  [29; 31; 32]. 

                                                                                                 4
2
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У США та Канаді відсутні загальнонаціональні закони, 

присвячені соціальним підприємствам, хоча законодавчі акти 

щодо неприбуткових організацій та благодійних фондів дозво-

ляють їм здійснювати прибуткові операції для фінансування дія-

льності з власних статутних цілей (у Канаді благодійним фондам 

заборонені прибуткові операції). У той же час окремі штати і 

провінції вводять у власні законодавчі бази гібридні організа-

ційно-правові форми підприємств, які дозволяють здійснювати 

прибуткову діяльність, маючи за статутну місію досягнення со-

ціальних результатів.  

Так, у США в 2008 р. у штаті Вермонт був прийнятий за-

кон про низькоприбуткові товариства з обмеженою відповідаль-

ністю, які отримали код L3C. Ця організаційно-правова форма 

була подібна британським компаніям в інтересах громади (КІК). 

З моменту набуття чинності закону про L3C-компанії у Вермон-

ті, принаймні, п'ять інших штатів у США прийняли аналогічні 

закони. Компанії типу L3C не повинні бути організовані виклю-

чно в соціальних цілях, але мають сприяти реалізації як мінімум 

однієї соціальної цілі на користь громадян штату або місцевої 

громади [33].  

У США існує ще одна гібридна форма бізнесу, націлена на 

забезпечення сталого місцевого розвитку, яку з певною мірою 

умовності можна віднести до соціальних підприємств – корпо-

рації з розвитку громад  (Community Development Corporations). 

Такі корпорації створюються відповідно до законодавства конк-

ретного штату, і умовність їх віднесення до сектору соціальних 

підприємств пов’язана з тим, що суттєву частку в їх фінансуван-

ні займають кошти відповідних бюджетів. Такі корпорації 

з’явилися в США у 60-х роках минулого століття в період так 

званої «Війни з бідністю», коли органи місцевої влади та неко-

мерційні організації займалися реконструкцією і будівництвом 

на місці нетрів і бідних кварталів1. Сьогодні по всій країні поді-

                                           
1
 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://community-

wealth.org/strategies/panel/cdcs/index.html  

http://community-wealth.org/strategies/panel/cdcs/index.html
http://community-wealth.org/strategies/panel/cdcs/index.html
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бних корпорацій налічується більше 3600.  Пізніше для підтрим-

ки цих корпорацій у місцях, погано забезпечуваних місцевими 

банками, були створені аналогічні некомерційні фінансові інсти-

тути місцевого розвитку – Community Development Financial 

Institutions (ФІМР), яких на сьогоднішній день у країні налічу-

ється більше 500 і які акумулюють фінансові ресурси держав-

них, регіональних програм, приватні пожертвування для потреб 

розвитку слаборозвинених мікрорайонів. Усі ці організації ба-

зуються на міжсекторній співпраці влади, бізнесу та громадсько-

сті.   

Корпорації з розвитку громад (КРГ) є некомерційними ор-

ганізаціями, які створені общинами й орієнтовані на відновлення 

територій, де вони розташовані, як правило, з низьким рівнем 

доходу мешканців, недостатньо розвинутою інфраструктурою і 

територій, що зазнають значного недоінвестування. Як правило, 

КРГ започатковано для забезпечення мешканцям цих територій 

доступного житла, але вони часто також залучаються до реаліза-

ції низки ініціатив, важливих для добробуту населення, таких як 

економічний розвиток громад, санітарне забезпечення, розробка 

вуличних пейзажів і проектів планування околиць, часто навіть 

забезпечення освіти та соціальних послуг жителям мікрорайонів. 

КРГ і ФІМР відіграють вирішальну роль у підвищенні бла-

гополуччя громади через кілька основних факторів:  

1. Вони зосереджують капітал у громадах шляхом розроб-

ки житлової та комерційної нерухомості ‒ від доступного житла 

до торговельних центрів і навіть підприємств та індустріальних 

парків. Наприклад, корпорації з розвитку громад старопромис-

лового Пітсбургського регіону в період його реструктуризації 

(середина 80-х років минулого століття), які об'єдналися в орга-

нізацію «Конференція розвитку долини річки Аллігені», отрима-

ли в розпорядження побудовані владою штату ряд хмарочосів у 

новому діловому центрі м. Пітсбурга. Орендну плату за примі-

щення, надані великим корпораціям для їх штаб-квартир, ця ор-

ганізація направляла на фінансування будівництва й обладнання 
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індустріальних парків і бізнес-інкубаторів для малого бізнесу 

[34]. 

2. Як правило, одна третина членів органу управління КРГ 

складається з місцевих жителів, що уможливлює пряму участь 

громадськості у процесі прийняття рішень.  

3. Діяльність КРГ, спрямована на поліпшення умов життє-

діяльності громади, часто спонукає підвищення активності меш-

канців та інших громадських організацій, що надає вирішально-

го значення для розширення прав і можливостей членів громади 

з метою впливу на політичну владу. 

У Канаді в 2010 р. Міністерство фінансів провінції Британ-

ська Колумбія опублікувало консультаційний документ, у якому 

пропонувало громадськості провінції створювати соціально орі-

єнтовані компанії гібридної корпоративної форми за прикладом 

британських КІК. У ряді інших канадських провінцій цю ініціа-

тиву було підтримано органами влади, але за межами Британсь-

кої Колумбії ці зусилля не були успішними. Автори публікації 

[33] вважають, що якщо гібридні організаційно-правові форми 

соціально орієнтованих підприємств у Великобританії,  США та 

Британській Колумбії доведуть свою життєстійкість й ефектив-

ність, то інші провінції Канади послідкують цьому прикладу. 

Соціальні підприємства еволюціонують не тільки за масш-

табами розповсюдження й організаційно-правовими формами, 

але і за сферами їх діяльності. Так, якщо наприкінці 80-х – на 

початку 90-х років минулого століття соціальні підприємства 

переважно були задіяні у подоланні безробіття, підтримці висо-

ких стандартів соціальних послуг в умовах жорстких обмежень 

публічних фінансів [12, с. 36], то зараз спектр сфер діяльності 

соціальних підприємств, зокрема європейських, є значно шир-

шим (табл. 7.2). Згідно з даними табл. 7.2 соціальні послуги та 

інтеграція у трудову діяльність ще перебувають на початку спи-

ску, але до них дуже близько піднялись такі сфери діяльності, як 

захист довкілля, освіта, економічний і соціальний розвиток гро-

мади. 
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Таблиця 7.2  

Розподіл соціальних підприємств у країнах-членах ЄС  

за сферами діяльності (за даними обстеження 2014 р.), % 1 
Сфера діяльності підприємства Питома вага 

Соціальні послуги 16,7 

Працевлаштування та професійна підготовка 14,9 

Захист довкілля 14,5 

Освіта 14,5 

Економічний та соціальний розвиток громади 14,3 

Культура, мистецтво та дозвілля 7,1 

Охорона здоров'я 6,9 

Будівництво та ремонт житла 2,7 

Асоціації із захисту інтересів бізнесу 2,1 

Правовий захист та громадські рухи 1,6 

Інше 4,7 
1
 Складено за джерелами [27; 28]. 

 

Як показав ряд досліджень [7; 23; 27; 28; 35], соціальні пі-

дприємства стають активними провідниками інновацій в еконо-

мічній сфері та соціальних відносинах. Показовим у цьому аспе-

кті є той факт, що ступінь інноваційності соціальних підпри-

ємств вище, ніж у «звичайних» [20; 26]. Роль соціальних підпри-

ємств у стимулюванні інновацій, особливо соціальних, була ви-

знана і відображена у стратегічному документі Європейської 

Комісії, прийнятому у 2011 р. під назвою «Ініціатива соціально-

го бізнесу. Створення сприятливого клімату для соціальних під-

приємств, ключових зацікавлених сторін у соціальній економіці 

та інновацій», у якому зазначено, що з метою сприяння збере-

женню висококонкурентної соціальної ринкової економіки Єв-

ропи Комісія «... поставила соціальну економіку і соціальні ін-

новації в центрі своїх зусиль» [22, с. 2]. Пізніше Європейський 

економічний і соціальний комітет (ЄЕСК) роз'яснив основні на-

прями дій у рамках Ініціативи:  

поліпшення доступу соціального підприємництва до фі-

нансування; 

підвищення наочності результатів діяльності соціального 

підприємництва; 
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удосконалення нормативно-правового середовища.  

Для подальшого розкриття потенціалу цього сектору 

ЄЕСК закликає до створення сприятливого «еко-середовища» 

для соціальних підприємств та їх більш тісної інтеграції в рам-

ках усіх стратегій ЄС. При цьому наголошено, що при реалізації 

цих дій партнерські відносини з регіональними та місцевими ор-

ганами влади, а також між самими соціальними підприємцями 

відіграватимуть важливу роль [27]. 

 

 

7.3. Інституціональні засади становлення і поширення 

соціального підприємництва в Україні та посилення його 

ролі у вирішенні соціально-економічних проблем населення 

Донбасу 

 

Потенційний внесок соціальних підприємств в інтеграцію 

соціально вразливих верств населення у трудову діяльність, 

створення робочих місць і надання послуг населенню залиша-

ється значною мірою нереалізованим в Україні, як і в інших кра-

їнах СНД, зокрема щодо груп населення, які перебувають у не-

сприятливому становищі, включаючи ВПО, довгострокових без-

робітних, людей з обмеженими можливостями, етнічних меншин 

[10, с. 6; 36-38]. Ситуація в такому старопромисловому регіоні, 

як Донбас, у цьому аспекті ще гірша у зв'язку із закриттям або 

роботою не на повну потужність багатьох підприємств, особливо 

малих, відсутністю державного фінансування так званих «бю-

джетних» організацій, що скорочує попит на продукцію та пос-

луги малого і середнього бізнесу. Необхідно враховувати, що 

потенціал зростання малого та середнього бізнесу в регіоні, осо-

бливо в шахтарських поселеннях, був значною мірою недостат-

ньо використаний навіть у мирні часи [39, с. 120-124]. Таким чи-

ном, ніша для розвитку соціальних підприємств у регіоні є знач-

ною. З іншого боку, суттєва можливість для розвитку соціальних 

підприємств на території Донбасу підтверджується активізацією 

волонтерського руху на обох сторонах збройного протистояння. 

Крім того, нові підходи, такі як заохочення соціальних підпри-
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ємств, необхідні для вирішення проблем з погіршенням соціаль-

ної ситуації внаслідок здійснення задекларованих реформ соціа-

льного забезпечення в Україні, «... особливо в наявності систе-

матичної відмови урядів від надання суспільних благ задля но-

вих політичних ідеологій, які підкреслюють самодостатність 

громадян і надають перевагу ринковим моделям добробуту» [18, 

с. 1]. 

Аналіз досвіду країн ЄС, США та інших країн ОЕСР до-

зволяє дійти висновку про можливі переваги для вирішення ба-

гатьох соціально-економічних проблем України, які надає про-

сування соціальних підприємств на  їх території [40-45]. Ці пе-

реваги пов’язані з тим, що соціальні підприємства виконують 

важливі функції для досягнення сталого соціально-економічного 

розвитку місцевих громад шляхом: 

сприяння розвитку місцевої економіки і суспільства, про-

понуючи певні можливості для створення робочих місць і нових 

форм підприємництва та зайнятості; 

допомоги у подолані соціальної ізоляції (через реалізацію 

заходів щодо працевлаштування ВПО, інших соціально вразли-

вих груп населення); 

активізації участі громадян у добровільних роботах і зміц-

нення, таким чином, єдності громади; 

сприяння розвитку широкого спектру соціальних послуг, 

що необхідні для місцевої громади, але не становлять інтересу 

для бізнесу, налаштованого на отримання певного прибутку, че-

рез низьку прибутковість діяльності, що пов'язано зі значними 

витратами для спеціальної підготовки персоналу тощо; 

зменшення навантаження на місцеві бюджети у вирішенні 

соціальних проблем; 

удосконалення структури соціальних програм у регіоні. 

Сприяючи активізації самоорганізації членів громади та 

підтримуючи соціальні підприємства, діяльність яких спрямова-

на на вирішення проблем громад, місцеві органи влади підви-

щують рівень зайнятості, у тому числі самозайнятості, урізнома-

нітнюють перелік соціальних послуг, що надаються мешканцям, 

зміцнюють цілісність місцевих громад і підвищують рівень її 
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інклюзивності, а отже, значно знижують рівень соціальної на-

пруженості. Це не тільки відповідає критерію зменшення соціа-

льної нерівності, але і знижує можливість локальних конфліктів 

та підвищення соціальної безпеки. 

Інший аспект ефективності розвитку соціального під-

приємництва пов'язаний з тим, що в результаті функціонування 

цих підприємств виникає своєрідний ефект аутсорсингу: залу-

чення соціальних підприємств до вирішення соціальних, еконо-

мічних й екологічних проблем територій веде до підвищення 

рівня включення громадськості та її ресурсів у діяльність місце-

вих органів влади, у якої виникає можливість переадресувати 

власні ресурси на інші види діяльності або проекти, що в іншому 

разі було б неможливо реалізувати взагалі.  

У цілому можна констатувати, що регіональні та локальні 

стратегії розвитку, в яких важливим стратегічним напрямом є 

підтримка та стимулювання зростання сектору соціальних підп-

риємств, сприяють посиленню соціального капіталу на відповід-

ній території. Цю тезу можна підтвердити такими аргументами: 

заходи щодо просування соціального підприємництва – 

агітація, пошук та згуртування зацікавлених сторін (громадських 

організацій та окремих осіб), відповідні тренінги та підготовчі 

заходи – все це сприяє посиленню самоорганізації населення для 

вирішення нагальних проблем громад, окремих колективів і 

груп, включаючи ВПО, а також висуванню серед них реальних 

лідерів, здатних відстоювати інтереси цих громад і колективів 

перед представниками влади, виявити реальні їх потреби задля 

актуалізації відповідних програм, проектів і поточних рішень 

органів влади; 

включення соціальних підприємців як важливих акторів у 

процеси прийняття та реалізації стратегічних рішень щодо міс-

цевого розвитку потребує від відповідних органів влади бути 

більш відкритими і приймати власні рішення прозоро;   

місцевий бізнес, упевнившись в ефективності соціальних 

підприємств, стане активніше залучати соціальних підприємців 

до реалізації власних соціальних програм, використовуючи ре-

сурси зацікавлених сторін, що забезпечить більшу актуалізацію 
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цих програм, у результаті чого довіра місцевого населення до 

бізнесу зростатиме. 

За останнє десятиліття тема соціального підприємництва 

стає все більш поширеною в суспільному житті України. Знач-

ний внесок у просування соціального підприємництва в Україні 

зробили Центр підтримки соціального підприємництва, створе-

ний у жовтні 2010 р. на базі Асоціації СЕСП1, та ресурсний 

центр «Соціальна ініціатива»2, заснований у вересні 2012 р. Ці 

центри були створені за спільною ініціативою Британської Ради 

в Україні, фонду «Східна Європа», PricewaterhouseCoopers в 

Україні, Ерсте Банку та Міжнародного фонду «Відродження» 

(проект «Розвиток соціального підприємництва в Україні»). Од-

нак матеріали, розміщенні на  веб-сайтах цих центрів, а також 

публікації у спеціальній літературі з економіки та соціології міс-

тять в основному описи практичних прикладів соціальних підп-

риємств у країні та західного досвіду з розвитку соціальної еко-

номіки, а також деякі навчальні матеріали за даною тематикою.  

Щодо практичних кроків, пов’язаних із просуванням соці-

ального  підприємництва в Україні, то залишається констатува-

ти, що за останні 7-8 років з моменту започаткування згаданої 

вище ініціативи цей процес перебуває ще в «зародковому» стані. 

У результаті дослідження, здійсненого у 2008 р. у рамках проек-

ту Європейської дослідницької мережі EMES [10], виявлено 

близько 200 соціальних підприємств в Україні. Однак в Україні 

не ведеться офіційного статистичного обліку ні соціальних підп-

риємств, ні організацій сектору соціальної економіки. Вивчення 

каталогів підприємств, які позиціонують себе як соціальні й ро-

зміщені на відповідних веб-сайтах, показало, що на кінець жовт-

ня 2017 р. таких підприємств нараховувалося 383, що незрівнян-

но з даними будь-якої країни Європейського Союзу, навіть тих 

країн, які відносно недавно приєдналися до нього. Аналіз даних 

цих підприємств і організацій щодо сфери діяльності, джерел 

                                           
1
  Електронний ресурс. – Режим доступу: http://sesp.org.ua/web/ 

sesp/sesp-EN.nsf/0/BEEB3F7CAF10DA9AC2257911005076A8  
2 

  Електронний ресурс. – Режим доступу: http://socialbusiness. in.ua/ 

http://sesp.org.ua/web/sesp/sesp-EN.nsf/0/BEEB3F7CAF10DA9AC2257911005076A8
http://sesp.org.ua/web/sesp/sesp-EN.nsf/0/BEEB3F7CAF10DA9AC2257911005076A8
http://socialbusiness.in.ua/
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фінансування, форми управління довів, що з них лише п’яту час-

тину (76 одиниць) дійсно можна визнати соціальними. Одні вза-

галі є бюджетними установами (наприклад, дитячий будинок, 

який лише частково фінансується приватною бізнесовою компа-

нією), другі не здійснюють економічну діяльність (наприклад, 

клуби за інтересами), а треті є «звичайними» підприємствами, на 

яких невелика частка робочих міст зайнята працівниками з фізи-

чними вадами. 

Останнім часом з'явилися поки що поодинокі випадки 

створення соціальних підприємств за участю ВПО та / або для 

вирішення їх проблем. Так, у м. Києві у 2015 р. було створено 

соціальне підприємство «Миті», місією якого є надання можли-

востей для самореалізації та фінансової самостійності жінок з 

особливими потребами, у тому числі ВПО1. Також триває запо-

чаткований компанією ДТЕК проект «Розвиток соціального під-

приємництва на територіях діяльності ДТЕК», покликаний роз-

повсюдити ідеї соціального підприємництва в українському сус-

пільстві, а також надати доступ до юридичної, фінансової та 

консультативної допомоги соціальним підприємцям, які праг-

нуть розвивати власний бізнес, зокрема на території Донбасу2. У 

вересні 2017 р. фонд «Східна Європа» та німецька громадська 

організація ChildFund Deutschland e.V. оголосили конкурс серед 

громадських організацій Донецької області на створення плат-

форми з розвитку соціального підприємництва та громадської 

відповідальності; метою проекту є створення підґрунтя для роз-

витку соціального підприємництва у східних областях України 

задля поліпшення соціальної та економічної ситуації вразливих 

груп населення, об’єднання зусиль бізнесу, влади та місцевих 

 громад3. 

                                           
1
 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.social 

business.in.ua/index.php/sotsialni-pidpryiemstva/tovary-ta-posluhy/169-

sotsialne-pidpryiemstvo-myti яке 
2
 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.forum.o2. 

ua/ua/projects/175  
3
 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.socialbu 

siness.in.ua/index.php/novyny/podii-zakhody/anonsy/175-fsye-ta-childfund-

http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/sotsialni-pidpryiemstva/tovary-ta-posluhy/169-sotsialne-pidpryiemstvo-myti
http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/sotsialni-pidpryiemstva/tovary-ta-posluhy/169-sotsialne-pidpryiemstvo-myti
http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/sotsialni-pidpryiemstva/tovary-ta-posluhy/169-sotsialne-pidpryiemstvo-myti
http://www.forum.o2.ua/ua/projects/175
http://www.forum.o2.ua/ua/projects/175
http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/podii-zakhody/anonsy/175-fsye-ta-childfund-deutschland-e-v-oholoshuiut-konkurs-na-stvorennia-platformy-z-rozvytku-sotsialnoho-pidpryiemnytstva-ta-hromadskoi-vidpovidalnosti
http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/podii-zakhody/anonsy/175-fsye-ta-childfund-deutschland-e-v-oholoshuiut-konkurs-na-stvorennia-platformy-z-rozvytku-sotsialnoho-pidpryiemnytstva-ta-hromadskoi-vidpovidalnosti
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Сучасне українське законодавство не передбачає визна-

чення соціального підприємництва і не містить будь-яких конк-

ретних нормативних актів, що регламентують діяльність таких 

підприємств. Тим не менш є елементи українського законодав-

ства, які забезпечують певні підстави для розвитку соціального 

підприємництва, наприклад закон про неприбуткові організації 

[10, с. 161-162]. Підприємства об'єднань громадян можуть бути 

сформовані відповідно до ст. 112 Господарського кодексу Укра-

їни та ст. 20 Закону про громадянські спілки для здійснення гос-

подарської діяльності з метою виконання своїх статутних цілей. 

Неурядові організації людей з обмеженими фізичними можливо-

стями, створені відповідно до Закону України «Про основи соці-

альної захищеності інвалідів в Україні», можуть здійснювати 

діяльність як комерційного, так і некомерційного виду. Важли-

вим елементом українського законодавства є можливість держа-

ви, територіальних центрів і громадськості контролювати стату-

тну соціальну діяльність комунальних (некомерційних) підпри-

ємств і те, в якій спосіб прибуток цих підприємств використову-

ється для соціально значущих цілей. 

Виконане в рамках проекту [10] опитування представників 

громадськості, органів регіонального і місцевого самоврядуван-

ня та бізнесу показало, що респонденти на регіональному рівні 

вказують на необхідність поліпшення законодавчої бази, яка ре-

гулює діяльність неурядових організацій, розробку й ухвалення 

спеціального закону про соціальні підприємства. Представники 

урядових організацій, опитані під час здійснення проекту, також 

поділяли цю точку зору. Однак представники міжнародних ор-

ганізацій запропонували як альтернативу внесення відповідних 

змін до Цивільного і Податкового кодексу, не приймаючи окре-

мого закону. У цілому більшість респондентів наголосили на 

необхідності запровадження податкових пільг для стимулюван-

ня розвитку соціальних підприємств [10, с. 162]. 

                                                                                              
deutschland-e-v-oholoshuiut-konkurs-na-stvorennia-platformy-z-rozvytku-

sotsialnoho-pidpryiemnytstva-ta-hromadskoi-vidpovidalnosti  

http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/podii-zakhody/anonsy/175-fsye-ta-childfund-deutschland-e-v-oholoshuiut-konkurs-na-stvorennia-platformy-z-rozvytku-sotsialnoho-pidpryiemnytstva-ta-hromadskoi-vidpovidalnosti
http://www.socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/podii-zakhody/anonsy/175-fsye-ta-childfund-deutschland-e-v-oholoshuiut-konkurs-na-stvorennia-platformy-z-rozvytku-sotsialnoho-pidpryiemnytstva-ta-hromadskoi-vidpovidalnosti
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У 2013 р. у Комітеті з питань економічної політики Верхо-

вної Ради України розглядався законопроект «Про соціальні під-

приємства», який було представлено народним депутатом О.Б. 

Фельдманом. Законопроект було відхилено відповідно до висно-

вку Головного науково-експертного управління та зауважень 

членів комітету. Доцільно надати цитату з висновку експертів, 

розміщеного на веб-сторінці Комітету: «На нашу думку, засто-

сування терміна «соціальний» щодо визначення виду підприємс-

тва є не дуже вдалим, оскільки вказаний термін, як такий, харак-

теризує певний зв’язок із суспільством, який є у будь-якого під-

приємства, і не пов’язаний ні з організаційною формою підпри-

ємства, ні з діяльністю, якою воно займається, ні з будь-якою 

іншою ознакою, за якою підприємства одного виду можуть бути 

відокремлені від інших підприємств. Крім цього, при його засто-

суванні мимоволі складається враження, що всі інші підприємс-

тва «несоціальні», що не відповідає дійсності»1. Наведена цитата 

свідчить про відсутність у країні загального розуміння суті кон-

цепції соціального підприємництва навіть серед експертів. Тому 

офіційне визнання соціального підприємства необхідно, будь то 

ухвалення окремого закону або внесення змін до відповідних 

кодексів та законів. 

У квітні 2015 р. О.Б. Фельдман знову подав до Комітету з 

питань економічної політики Верховної Ради України проект 

Закону «Про соціальні підприємства», практично не змінивши 

його попереднього змісту [46]. Цей законопроект потребує сут-

тєвого доопрацювання й удосконалень, а саме: 

1. Проект закону, що перебуває в черзі до розгляду Верхо-

вною Радою України (далі – Проект), повністю ігнорує принци-

пове положення щодо соціальних підприємств, зафіксовані в за-

конах і регулятивних документах багатьох країн та Європейської 

Комісії. Йдеться про заборону або суттєве обмеження розподілу 

отриманого прибутку на користь власників або інвесторів даного 

                                           
1
 Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46025 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46025


 

 437 

бізнесу та обов’язкове реінвестування всього або значної частки 

прибутку підприємства на його статутні соціальні цілі. 

2. У Проекті передбачено, що статус «соціальне» під-

приємству надається Міжвідомчою комісією з питань державної 

підтримки соціальних підприємств, яку даним законопроектом 

передбачено створити. Це відповідає практиці організації держа-

вної підтримки соціальних підприємств у ряді країн. Наприклад, 

у Великобританії в Департаменті торгівлі та промисловості фун-

кціонує Підрозділ соціальних підприємств (The Social Enterprise 

Unit), а рішенням Президента Обами у Білому Домі створено 

Департамент соціальних інновацій та громадянської активності 

(The White House Office of Social Innovation and Civic 

Participation). У той же час, ураховуючи задекларовану в Україні 

комплексну реформу, яка забезпечить глибоку децентралізацію 

державного управління,  посилення місцевого самоврядування і 

подальшу демократизацію суспільного життя, слід по-іншому 

підходити до вирішення цього питання. Доцільно делегувати 

функції надання статусу соціальним підприємствам на місцевий 

рівень. Для цього слід при органах місцевого самоврядування 

створити громадські комісії з питань соціального підприємницт-

ва, до складу яких треба включити представників громадськості 

(бенефіціарів), неурядових благодійних, правозахисних і приро-

доохоронних організацій, асоціацій  бізнесу (торгово-

промислових палат) та безпосередньо представників соціальних 

підприємств, які зарекомендували себе як стійкий і соціально 

корисний бізнес. Слід також делегувати на місцевий рівень пи-

тання надання різних пільг та преференцій для соціальних підп-

риємств, ураховуючи той факт, що бюджетна децентралізація 

пов’язана з передачею на місцевий рівень податку на прибуток 

підприємств, як основного джерела доходів місцевих бюджетів. 

Необхідно забезпечити прозорість прийняття рішень стосовно як 

надання підприємствам статусу «соціального», так і надання їм 

відповідних пільг. У законі слід передбачити відповідні зміни у 

статистичному обліку підприємств як на державному, так і на 

регіональному й місцевому рівнях. 
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3. У Проекті рішення про надання статусу «соціальне під-

приємство» пропонується приймати за такими критеріями: 

надання соціальних послуг, визначених Законом України 

«Про соціальні послуги», за умови, що більше половини отри-

мувачів цих послуг є соціально вразливими верствами населен-

ня; 

забезпечення робочим місцем та надання соціальних пос-

луг особам із соціально вразливих верств населення, якщо част-

ка таких осіб становить не менше 30 відсотків загальної кількос-

ті працюючих на підприємстві та не менше 30 відсотків отриму-

вачів соціальних послуг відповідно; 

реалізація продукції підприємства особам із числа соціаль-

но вразливих верств за цінами собівартості продукції або нижче 

собівартості; 

інвестиції в соціально значущі проекти. 

Стосовно наведених критеріїв слід зауважити таке. По-

перше, коло можливих претендентів на надання статусу «соціа-

льне підприємство» суттєво звужено за рахунок того, що обме-

жено коло їх бенефіціарів лише соціально вразливими верствами 

населення. По-друге, цей набір критеріїв не враховує такі важ-

ливі соціальні підприємства, що мають гібридні форми (коопе-

ративи, ТОВ або навіть АТ), які функціонують у деяких країнах-

членах ЄС, США та Канади, а саме: корпорації економічного 

розвитку громад, компанії в інтересах громади і кооперативні 

товариства загального інтересу. Ці компанії в багатьох країнах 

відіграють суттєву роль для соціально-економічного підйому 

депресивних територій. Питання створення та діяльності таких 

компаній в Україні стає актуальним, особливо з урахуванням 

того, що вони можуть бути дійовими агентами реструктуризації 

економіки та відновлення соціальної інфраструктури Донбасу, 

включення ВПО в економічну і соціальну активність приймаю-

чих громад.  

4. Ст. 9 Проекту передбачається, що «члени (учасники) со-

ціального підприємства, утвореного на основі об'єднання майна 

(майнових прав), мають право на участь в управлінні підприємс-

тва відповідно до їх частки в майні підприємства (паю), якщо 
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інше не передбачено статутом». Слід мати на увазі, що цей 

пункт не відповідає європейській практиці, яка базується на де-

мократизації управління соціальним підприємством на основі 

принципу «один учасник – один голос». Крім того, в переважній 

більшості національних законодавчих актів стосовно соціальних 

підприємств закріплено положення, що одержало назву «за-

мкнення активів» («lock assets»), згідно з яким активи соціально-

го підприємства є неділимими, а в разі його закриття передають-

ся іншому соціальному підприємству.  

5. У висновку Головного науково-експертного управління 

ВРУ щодо Проекту зроблено зауваження стосовно того, що роз-

діл ІV «Державна підтримка соціальних підприємств» містить 5 

статей, 4 з яких не мають відношення до державної підтримки. Із 

цим слід погодитися. Більше того, необхідно зауважити, що самі 

заходи щодо підтримки соціальних підприємств, наведені у про-

екті, мають неконкретний характер і виглядають як загальний 

перелік: «…пільги з оподаткування, при провадженні інвести-

ційної діяльності, у земельних питаннях, поворотна та безпово-

ротна фінансова допомога, позики, сприяння в наданні пріорите-

тів при розміщенні державного замовлення і виконанні держав-

них цільових програм». 

З урахуванням того, що задекларована реформа державно-

го управління призведе до передачі повноважень щодо регулю-

вання розвитку соціального підприємництва на регіональний і 

місцевий рівні, можна констатувати таке: 

закон «Про соціальні підприємства в Україні» повинен ма-

ти характер рамкового документа, який визначає сутність 

об’єкта регулювання, основні критерії та процедуру надання 

статусу «соціального» підприємству, основні зобов’язання дер-

жавних органів управління стосовно підтримки соціальних підп-

риємств; 

усі питання створення, обліку, закриття соціальних під-

приємств тощо мають вирішуватися на основі законодавства ві-

дповідно до тієї організаційно-правової форми, яку обрало для 

себе конкретне підприємство або підприємець; 
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конкретні заходи щодо підтримки соціального підприєм-

ництва мають бути розроблені регіональними та місцевими ор-

ганами влади, виходячи з реальних можливостей фінансування 

цієї підтримки. Такі ініціативи можуть бути включені у тради-

ційну практику розробки дворічних регіональних і місцевих 

програм розвитку малого та середнього бізнесу. Відповідні фор-

ми підтримки соціального підприємництва можуть бути обрані 

органами регіонального і місцевого самоврядування з переліче-

них нижче: 

специфічні правові, фіскальні та інші нормативні умови 

можуть бути необхідні для соціальних підприємців відповідно 

до тієї конкретної форми, яку прийняли їх ініціативи. Для Дон-

басу та інших старопромислових регіонів потрібно терміново 

визначити такі гібридні організаційно-правові форми співпраці 

бізнесу, влади, громадськості у модернізації цих регіонів, які є 

сприятливими для соціальних підприємців, націлених на вирі-

шення сучасних економічних, соціальних й екологічних про-

блем. Йдеться про адаптацію досвіду використання таких форм 

у США (корпорації з розвитку громад), Великобританії (компа-

нії в інтересах громади) тощо; 

державні (регіональні, місцеві) закупівлі та контракти на 

надання послуг мають бути організовані таким чином, щоб соці-

альні підприємці могли консолідуватися, кооперуватися, ставати 

більш конкурентоспроможними і розширити їх участь у подіб-

них контрактах; 

розвиток специфічного ринку для соціального підпри-

ємництва та забезпечення підготовки посадових осіб, які мати-

муть справу із соціальними підприємствами, проведенням відк-

ритих конкурсів по закупівлях, контрактах тощо; 

фіскальні стимули задля залучення інвесторів для соціа-

льних підприємств-стартапів, різноманітні схеми кредитної під-

тримки цих стартапів;  

забезпечення підготовки та навчання соціальних під-

приємців, включення тематики соціального підприємництва до 

шкільних та університетських навчальних програм; 
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здійснення постійної оцінки впливу розвитку соціального 

підприємництва в регіонах, окремих місцевостях, особливо тих, 

що вважаються депресивними, і тих, де концентровано прожи-

вають ВПО, а також проведення досліджень з метою оцінки різ-

них потреб соціальних підприємців і перешкод для розвитку се-

ктору соціальних підприємств. 

Отже, якісне та своєчасне інституційне забезпечення роз-

витку соціального підприємництва сприятиме вирішенню соціа-

льних проблем територіальних громад, підвищенню рівня життя 

та згуртованості населення. 
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ПІСЛЯМОВА 

 

На сучасному етапі соціальні ресурси мають велике зна-

чення в суспільному розвитку. Вони є нематеріальними актива-

ми, у структуру яких включаються демографічні, освітні, управ-

лінські, інтелектуальні, інформаційні, корпоративні, духовно-

моральні, комунікативні, соціокультурні та інші види нематеріа-

льних ресурсів як суспільства в цілому, так і його окремих соці-

альних груп, а також формують людський потенціал і людський 

капітал, забезпечують соціальну активність населення, визнача-

ють соціальне самопочуття і соціальні взаємовідносини, що 

впливають на всі сторони суспільного життя. 

Соціальні ресурси відіграють вирішальну роль у системі 

ресурсного забезпечення громади, їх мобілізація супроводжуєть-

ся синергетичним ефектом завдяки підвищенню ефективності 

використання всіх інших видів ресурсів: матеріальних, госпо-

дарських, природних та ін. Мобілізація соціальних ресурсів мо-

же розглядатися не тільки як засіб їх активізації у забезпеченні 

життєдіяльності територіальної громади, але і як певний соціа-

льний інститут у системі місцевого самоврядування та децентра-

лізації управління. 

Технологія соціальної мобілізації соціальних ресурсів як 

засіб активізації територіальної громади забезпечує можливість 

оптимального включення ресурсів громади у вирішення проблем 

її життєдіяльності, створення нових форм соціального партнер-

ства та партнерської взаємодії поміж владою та громадськістю, 

поміж окремими соціальними групами всередині самої громади, 

поміж представниками бізнесу (виробничою діяльністю), місце-

вою владою та населенням, сприяє прозорості управління та 

просуванню демократичних цінностей. Включення соціальних 

ресурсів громади до вирішення проблем життєзабезпечення дає 

змогу дозволяє враховувати соціальні чинники при розробці 

планів і стратегій соціально-економічного розвитку, коригувати 

плани та поведінку влади відповідно до інтересів тих чи інших 

соціальних груп, залучати їх до процесу прийняття управлінсь-

ких рішень. 
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На підставі визначення ролі та значення соціальних ресур-

сів в умовах децентралізації управління систематизовано очіку-

вані позитивні результати від мобілізації соціальних ресурсів у 

процесі взаємодії органів державного управління та територіа-

льної громади:  

для органів державного управління – розвиток процесів 

демократизації управління шляхом упровадження різноманітних 

методів самоврядування; створення засад для політичної під-

тримки в суспільстві; перерозподіл відповідальності за прийнят-

тя рішень та одержання громадської підтримки при втіленні їх у 

життя; розуміння громадськістю існуючих бюджетних обме-

жень; підвищення рівня довіри населення до органів влади; по-

шук та знаходження інноваційних і нетрадиційних шляхів до 

вирішення нових проблем; знаходження економічно ефективних 

шляхів надання послуг; підвищення прозорості діяльності влади 

та зниження рівня корупції; зменшення державних витрат на об-

слуговування інфраструктури; 

для територіальної громади ‒ позитивна зміна свідомості 

громадян, підвищення рівня соціалізації та відповідальності; 

зростання в населення відчуття причетності до громади та соціа-

льної спільноти; залучення громадськості до процесу прийняття 

управлінських рішень; створення дієвого форуму для соціально-

го діалогу та взаємодії громадян, органів місцевого самовряду-

вання, громадських організацій тощо; підвищення згуртованості, 

соціальної єдності; розвиток людського та соціального потенціа-

лу громади; можливість здійснення функцій самоврядування. 

В умовах децентралізації управління при збалансованості 

розподілу влади і відповідальності зростає соціоекономічний 

потенціал розвитку територіальної громади ‒ нарощується соці-

альний та людський капітал, скорочуються трансакційні витрати 

управління, пом’якшуються або нівелюються негативні наслідки 

управлінських рішень, знижуються ризики. 

Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що не існує єди-

ної універсальної моделі ефективної децентралізації влади. До-

сягнуте співвідношення централізації та децентралізації кожної 

країни є результатом багаторічного пошуку найкращої форми 
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територіальної організації влади. У більшості європейських кра-

їн процес територіальної децентралізації та формування місце-

вого самоврядування охопив 25-30 років. Згідно з п. 2 ст. 4 Єв-

ропейської хартії місцевого самоврядування органи місцевого 

самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирі-

шувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компе-

тенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу. 

Вивчення та залучення успішного досвіду країн-членів ЄС щодо 

децентралізації сприятиме успішному здійсненню адміністрати-

вно-територіальної реформи в Україні. Саме з децентралізацією 

влади пов’язані надії українського суспільства на підвищення 

рівня та якості життя населення, обсягу та якості суспільних по-

слуг, максимального наближення їх до споживача й отримання у 

найкоротший термін. Фінансова децентралізація створює умови 

для соціально-економічного розвитку територій. Державна фі-

нансова підтримка об’єднаних територіальних громад сприяє 

створенню соціальної інфраструктури, нових робочих місць, що 

формує підґрунтя для динамічного розвитку окремих територій. 

Реалізація децентралізації в Україні потребує законодавчо-

го, фінансового, організаційного, управлінського, кадрового, на-

укового, інформаційного забезпечення. Розробка ефективного 

механізму децентралізації має бути спрямована на попередження 

інституційних, економічних та соціальних ризиків, пов’язаних із 

реформою адміністративно-територіального устрою та станов-

ленням місцевого самоврядування. Для забезпечення модерніза-

ції суспільних відносин, мінімізації ризиків запровадження де-

централізації запропоновано низку рекомендацій щодо вдоско-

налення нормативно-правової бази (окремих положень Консти-

туції України, Закону України «Про добровільне об'єднання те-

риторіальних громад»), інформаційного, фінансового та кадро-

вого забезпечення реформи. 

У процесі децентралізації беззаперечної значущості набу-

ває функціонування громадських об’єднань як одного з основ-

них суб’єктів регіонального розвитку, оскільки, по-перше, їх 

створення та діяльність часто пов’язані з ключовими проблема-

ми регіонального розвитку; по-друге, їх гнучкість і свобода у 

http://zakon.rada.gov.ua/go/994_036
http://zakon.rada.gov.ua/go/994_036
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виборі методів роботи сприяють пошуку способів ефективного 

вирішення таких проблем. Одним із пріоритетів реформи місце-

вого самоврядування є широке залучення громадських організа-

цій до співпраці з органами влади. Громадські організації мають 

значні соціальні ресурси, які вони залучають й отримують за-

вдяки соціальній взаємодії (міжособистісній та міжгруповій) і 

які необхідно використати для вирішення спільних проблем на 

місцевому та регіональному рівнях. До них належать соціокуль-

турні, соціально-організаційні, людські та інформаційні ресурси. 

Ситуація у сфері взаємодії інститутів громадянського сус-

пільства з іншими ключовими суб’єктами соціального розвитку  

(владою та бізнесом) у цілому є несприятливою та має негативну 

динаміку. У суспільстві поступово зростає розчарування темпа-

ми та результатами реформ, що призводить до недовіри до орга-

нів влади з боку населення. Це негативно впливає на перспекти-

ви впровадження в суспільстві системи соціального діалогу та 

соціального партнерства як основи вирішення проблем і проти-

річ, які виникають у процесі реформування українського суспі-

льства. Тому основним пріоритетом у діяльності органів держав-

ної та місцевої влади щодо залучення соціальних ресурсів інсти-

тутів громадянського суспільства до регіонального і місцевого 

розвитку має стати налагодження постійного соціального діало-

гу та конструктивної взаємодії. У сфері нормативно-правового 

забезпечення на концептуальному рівні в Україні вже фактично 

створені необхідні умови для формування механізмів розвитку 

та залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства. 

Однак гостро бракує нормативно-правових документів, здатних 

перевести ці концептуальні засади на рівень організації практич-

ної діяльності, розробки і впровадження відповідних механізмів.  

Для подолання зазначених недоліків запропоновано ком-

плексний механізм розвитку та залучення соціальних ресурсів 

інститутів громадянського суспільства до регіонального і місце-

вого розвитку. Основними напрямами діяльності щодо його фо-

рмування мають стати:  

1) удосконалення нормативно-правового забезпечення ре-

алізації напрямів практичної діяльності щодо залучення соціаль-
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них ресурсів громадянського суспільства з метою визначення її 

принципів, правил і процедур;  

2) створення та впровадження системи механізмів, проце-

дур, які зможуть забезпечити реальну участь і вплив інститутів 

громадянського суспільства на процеси прийняття та реалізації 

рішень на місцевому й регіональному рівнях;  

3) створення та підтримка механізмів і відповідної інфра-

структури, необхідних для забезпечення ефективної інформа-

ційно-комунікативної взаємодії між інститутами громадянського 

суспільства та іншими суб’єктами соціального розвитку щодо 

всього кола питань спільної діяльності;  

4) створення механізмів і процедур організаційно-управ-

лінської та фінансової підтримки соціально корисної діяльності 

інститутів громадянського суспільства на регіональному і місце-

вому рівнях. 

У забезпеченні ефективного використання соціальних ре-

сурсів при децентралізації важливе значення має інститут соціа-

льної відповідальності як специфічна форма організації соціаль-

но-економічних відносин. Починаючи із соціальної відповідаль-

ності бізнесу, ця форма відносин динамічно поширюється на всі 

інші рівні організації суспільного життя. Відбувається усвідом-

лення необхідності соціальної відповідальності держави, суспі-

льства в цілому та окремої особистості. Основу принципів соці-

альної відповідальності становить дотримання суб'єктами суспі-

льних відносин вимог усталених соціальних норм. Поширення 

соціальної відповідальності безпосередньо пов’язане з форму-

ванням соціальної держави та розвитком соціоекономіки. Реалі-

зація принципів соціальної відповідальності має важливе зна-

чення для успішної реформи територіально-адміністративного 

устрою України шляхом децентралізації. Щоб забезпечити ста-

лий і збалансований розвиток суспільства на засадах децентралі-

зації, соціально відповідальною має бути поведінка і взаємодія 

всіх його суб'єктів – індивіда, бізнесу, громадських організацій, 

держави. З огляду на важливість соціальної відповідальності за-

пропоновано комплексний підхід до інституціоналізації соціаль-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8
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ної відповідальності в державі та її регіонах, обґрунтовано голо-

вні напрями та завдання стратегії інституалізації. 

Соціальна відповідальність у контексті застосування засад 

соціоекономіки для її формування та розвитку базується на зміні 

цілераціональності вбік ціннісної раціональності, потребує роз-

витку цінностей (честь, гідність, обов’язковість, надійність, со-

вість), культивує національні та сімейні цінності, запобігає ри-

зикам і небезпекам, сприяє підвищенню духовно-морального 

рівня, рівня довіри і розвитку соціального партнерства. 

Доведено важливу роль громадянського суспільства як су-

б'єкта соціальних перетворень, його відповідальність щодо пер-

спектив розвитку держави, країни та її регіонів, а також самої 

людини – громадянина. Зрілість, стійкість і впливовість цього 

суб'єкта здатна внести істотні зміни в систему суспільних відно-

син, змінити розстановку сил у полі «основних гравців» – влади, 

бізнесу, держави, а також суттєві корективи у «правила гри» між 

ними на підставах соціальної взаємодії, діалогу, формування та 

реалізації національних інтересів. Для цього необхідно своєчас-

но виявляти існуючі перешкоди на шляху до розвитку зрілого 

громадянського суспільства, будувати політику відносин між 

суб'єктами у форматі попередження виникнення нових соціаль-

них ризиків і небезпек. 

Ключовим завданням системи державного управління у 

сфері розвитку громадянського суспільства та залучення його 

ресурсів до забезпечення соціальної безпеки є координація і все-

бічна підтримка соціально значущої самоорганізованої діяльнос-

ті громадян, створення дієвих механізмів інституціоналізації 

взаємодії громадянського суспільства, влади та бізнесу у сфері 

забезпечення соціальної безпеки (нормативно-правових, органі-

заційно-управлінських, фінансових, консультативно-методичних 

та інших – спрямованих на залучення потенціалу громадської 

самоорганізації та різноманітних інститутів громадянського сус-

пільства до забезпечення соціальної безпеки). Для цього необ-

хідно: створити відповідну інфраструктуру взаємодії громадян-

ського суспільства і держави у сфері соціальної безпеки; поліп-

шити нормативно-правове забезпечення діяльності інститутів 
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громадянського суспільства; забезпечити науково-методичну та 

інформаційно-комунікативну підтримку практичної діяльності в 

цій сфері. 

Базовим структурним елементом територіальної організа-

ції суспільства має стати територіальна громада. Виявлено висо-

кі самоврядні потенції української ментальності, високий сту-

пінь громадсько-політичної самоорганізації українського наро-

ду, наявність традицій самоврядування міст, тобто соціомента-

льного підґрунтя місцевого самоврядування. Однак для України 

формування спроможних територіальних громад є значною про-

блемою, оскільки до початку реформи в країні нараховувалося 

11,5 тис. громад, більшість з яких є малочисельними та неспро-

можними до самоврядування. Формування дієздатних громад є 

досить складним процесом, тому воно здійснюється досить пові-

льними темпами. Створені під час децентралізації громади сти-

каються з проблемами щодо виконання переданих на рівень гро-

мади повноважень (у сфері освіти, охорони здоров’я, сім’ї, мо-

лоді, спорту, розвитку інфраструктури та ін.) та формування 

ефективних органів самоврядування. 

У системі реформування місцевого самоврядування пер-

шорядна роль належить людському чиннику. Ефективна децент-

ралізація має спиратися на максимальне залучення населення до 

прийняття управлінських рішень, розвиток форм прямого наро-

довладдя, що потребує формування якісних характеристик люд-

ського капіталу територіальних громад, таких як високий рівень 

освіти і загальної культури, соціальної енергії, креативності, іні-

ціативи, громадянської активності, відповідальності за стан 

справ у громаді. В Україні є як позитивні зрушення, так і недолі-

ки у формуванні відповідного потребам децентралізації людсь-

кого чинника територіальних громад. У новостворених територі-

альних громадах спостерігається брак професіоналів, людей зі 

спеціальною освітою, досвідом роботи управлінцями будь-якого 

рівня, які могли б здійснювати розширені повноваження. Для 

формування людського капіталу територіальних громад необ-

хідно: створити умови для залучення необхідних профільних 

фахівців і професіоналів з управління у територіальні громади 
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для виконання розширених повноважень, їх закріплення (особ-

ливо молодих фахівців) шляхом забезпечення гідною заробітною 

платою, житлом; створити широку систему освітньо-інформа-

ційного супроводу реформи децентралізації із залученням широ-

ких кіл засобів масової інформації, навчальних організацій; за-

безпечити ознайомлення з позитивним досвідом самоврядування 

у вітчизняних або зарубіжних територіальних громадах; здійс-

нювати системну роботу щодо залучення населення до різних 

форм самоврядування.  

Для нагромадження людського капіталу в об’єднаних те-

риторіальних громадах потрібне суттєве збільшення витрат на 

освіту, охорону здоров’я та культурний розвиток. Аналіз ресурс-

них джерел свідчить, що здебільшого відбувається перерозподіл 

ресурсів між центральним та місцевими бюджетами, однак це 

також не створює економічного підґрунтя для розвитку терито-

ріальних громад. Необхідне значне розширення фінансових мо-

жливостей бюджетів територіальних громад шляхом активного 

стимулювання розвитку економіки території, підприємницької 

активності, ефективного використання комунальної власності й 

удосконалення системи податкового адміністрування. 

Обґрунтовано напрями децентралізації бюджетних доходів 

з урахуванням європейського вектора розвитку економіки Укра-

їни, які сприятимуть вирішенню актуального завдання підви-

щення ступеня фінансової автономії органів місцевого самовря-

дування і прискорення розвитку соціальної сфери регіонів. У 

національній економіці соціальна сфера покликана надавати по-

слуги освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, 

культури, засобів масової інформації, фізичної культури і спорту 

тощо, які задовольняють важливі суспільні потреби і мають кри-

тично важливе значення для підвищення якості людського капі-

талу і переходу економіки України на інноваційний шлях розвит-

ку. Багато таких послуг мають властивості суспільних (зміша-

них) благ з екстернальними ефектами, а тому значною мірою на-

даються за допомогою політичного (а не тільки ринкового) меха-

нізму, через бюджетне фінансування відповідних видатків. 
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Для соціальних послуг характерна «розмита» сфера вигід і 

наявність значних зовнішніх ефектів. Це унеможливлює чіткий 

розподіл повноважень щодо надання таких послуг між централь-

ним урядом і субцентральними органами влади (регіональними 

та місцевими). Як правило, усі вони тією чи іншою мірою залу-

чені до цих процесів. А при вирішенні питання конкретного сту-

пеня участі того або іншого рівня влади слід керуватися вимога-

ми економічної теорії децентралізації, яка зв'язує зростання сус-

пільного добробуту з передачею повноважень щодо надання сус-

пільних послуг на найнижчий рівень, який у змозі впоратися з 

вирішенням поставленого завдання (принцип субсидіарності), та 

підтримкою відповідності між видатковими і дохідними повно-

важеннями відповідних субцентральних урядів (принцип фіска-

льної рівноваги). 

Важливим також є динамічний аспект проблеми, а саме те, 

що частина соціальних видатків має проциклічний характер (ос-

новна маса соціальних видатків на освіту, охорону здоров'я, ку-

льтуру, фізичну культуру і спорт тощо), а частина – контрцикліч-

ний (видатки, пов'язані із соціальним захистом населення). Оскі-

льки субцентральні органи влади, на відміну від центрального 

уряду, обмежені в можливостях активно реагувати і впливати на 

економічний цикл, остільки вони також об'єктивно мають менше 

можливостей забезпечувати зростаючі потреби в соціальному 

захисті населення у несприятливі періоди глибокого спаду або 

рецесії, а отже, відповідні видатки мають значною мірою стано-

вити предмет ведення центрального уряду. 

На практиці ступінь залученості субцентральних рівнів 

влади у фінансування соціальних потреб та її динаміка залежать 

від того, наскільки автономними є фактично або мають з часом 

стати територіальні громади. У будь-якому випадку чим вище 

рівень їх автономії, тим більша відповідальність лягає на них за 

виконання специфічних соціальних вимог, що кореняться в домі-

нуючих установках жителів цієї території. У зв'язку з цим прин-

ципово важливо враховувати еволюційні (соціокультурні) аспек-

ти територіального розвитку (від яких абстрагується неокла-

сична теорія), оскільки вони беруть до уваги не лише початковий 
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стан, але також і географічну й історичну обумовленість, напря-

ми трансформації інститутів, які «каналізують» людську актив-

ність особливим для кожної такої території чином і визначають 

обумовлену минулим розвитком динаміку домінуючих у ній 

установок. 

Генеральний соціокультурний вектор, через різні причини 

проголошений Україною в цілому і поширений на її структурні 

(адміністративно-територіальні) одиниці, – це вектор входження 

до європейської спільноти націй. У цьому контексті моделі де-

централізації, реалізовані на практиці ядром країн-членів ЄС, є 

тим концептуальним еталоном, на який слід орієнтуватися в дов-

гостроковій перспективі, але, зрозуміло, з урахуванням обме-

жень нинішнього стану економіки країни й актуальних перешкод 

на шляху її розвитку в європейському напрямі, а також важкого 

досвіду демократичних реформ, накопиченого у сфері децентра-

лізації країною європейської периферії. 

Одна з головних перешкод на шляху до розвитку процесів 

економічної децентралізації в Україні й адаптації кращих євро-

пейських практик у цій сфері – це все ще до кінця не подолані 

негативні тенденції в розвитку економіки України останніх ро-

ків: ВВП на душу населення з урахуванням паритету купівельної 

спроможності скоротився з 8338 дол. у 2013 р. до 7450 дол. у 

2015 р. (тобто більш ніж на 10%). Не очікується принципових 

покращень і за результатами 2016 р.  

Як відзначено вище, багато соціальних видатків є процик-

лічними, а тому субцентральним органам влади, які діють у рам-

ках національної політики децентралізації, краще приймати на 

себе більшу відповідальність за соціальну сферу в періоди дов-

гого підйому, коли ці видатки легше підвищувати під впливом 

загальної позитивної економічної динаміки, ніж у періоди глибо-

кого спаду або рецесії, коли доступні для їх фінансування ресур-

си об'єктивно скорочуються або не зростають. Що стосується 

джерел доходів, то резони їх децентралізації визначаються не 

стільки фазою економічного циклу, скільки фундаментальною 

вимогою відповідності власних фінансових ресурсів субцентра-

льних органів влади, якими вони можуть самостійно розпоря-
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джатися, закріпленим за ними видатковим повноваженням. Звід-

си випливає, що ключове положення бюджетно-податкової де-

централізації на даному етапі розвитку України, поки її еконо-

міка не вийшла на траєкторію стабільно високих темпів еконо-

мічного зростання, – це акцент на децентралізації бюджетних 

доходів, а не видатків. 

Довга (за минулу чверть століття) тенденція у сфері суспі-

льних доходів України полягає у зменшенні власних (за вираху-

ванням міжбюджетних трансфертів) доходів субцентральних ор-

ганів влади і, відповідно, їх зростаючій залежності від дотацій та 

субвенцій центрального уряду. Ця тенденція прямо суперечить 

стратегічним рекомендаціям економічної теорії децентралізації 

для країн, що розвиваються, які передбачають:  

зменшення масштабів міжбюджетних трансфертів й усу-

нення тих неправильних стимулів, які вони часто дають їх реци-

пієнтам;  

перебудову системи доходів у напрямі забезпечення більш 

широкого доступу субцентральних органів влади до власних 

джерел доходів і, відповідно, зменшення їх залежності від 

централізованих трансфертів;  

введення обмежень щодо залучення позикових коштів з 

метою недопущення їх використання для фінансування поточних 

витрат.  

Отже, в Україні головним напрямом децентралізації бю-

джетних доходів має стати підвищення відносного значення 

власних джерел субцентральних органів влади за рахунок роз-

ширення їх податкових можливостей.  

Для вдосконалення використання податково-бюджетних 

інструментів у забезпеченні розвитку соціальної сфери регіонів 

України в умовах децентралізації доцільним є: 

на виконання принципу субсидіарності та вимог Європей-

ської хартії місцевого самоврядування – зменшення залежності 

місцевих органів самоврядування від центрального уряду шля-

хом зниження рівня бюджетних трансфертів із державного бю-

джету та збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів; 
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закріплення частки головних бюджетоутворюючих загаль-

нодержавних податків за місцевими бюджетами у Бюджетному 

кодексі України без права змін цих часток іншими законодавчи-

ми актами. Наразі до закріплених податків належать ПДФО, ак-

цизний податок, податок на прибуток, проте через нестабільний 

стан вітчизняної економіки їх частка, яка закріплена за місцеви-

ми бюджетами та є непостійною, може змінюватися законом 

України про Державний бюджет на наступний рік. Доходи від 

сплати ПДФО доцільно віддавати місцевим бюджетам у повно-

му обсязі (туди, де такий дохід формується), а від податку на 

прибуток – наприклад, у розмірі 50%. Також може бути розгля-

нуто варіант розподілення ПДВ; 

завершення формування електронного Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно – для визначення повної бази 

оподаткування з податку на майно та виявлення реальних адре-

сатів соціальної допомоги за критерієм майнового стану; 

підвищення рівня податкової автономії – віднесення транс-

портного податку на рівень b2, що означає самостійне встанов-

лення на місцевому рівні ставок податку в межах, визначених 

центральним урядом; 

при встановленні в Державному бюджеті основних держа-

вних соціальних стандартів, таких як мінімальна заробітна плата 

та прожитковий мінімум, урахування не тільки умов надання 

міжнародних кредитних траншів, але і процесів інфляції та дева-

львації гривні, що відбуваються в країні та призводять до знеці-

нення грошових доходів, заощаджень, зниження купівельної 

спроможності населення, його рівня життя та соціальної захи-

щеності. 

Для успішної реалізації реформи децентралізації доцільно 

сприяти розвитку порівняно нового для України типу соціальної 

інновації ‒ соціального підприємництва, що передбачає залу-

чення як додаткового ресурсу розвитку соціальної ініціативи 

мешканців населених пунктів та груп інтересів, включаючи 

об’єднані територіальні громади. Інноваційність соціального  

підприємництва полягає у використанні бізнесових підходів як 

засобу для вирішення соціальних проблем і задоволення соціа-
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льних потреб людей, тобто це з'єднання двох, здавалося б, важко 

сумісних сфер. Тим не менш таке з'єднання повсюдно визнається 

новим підходом для зниження рівня безробіття, бідності, соціа-

льної виключності, а також пом'якшення впливу браку бюджет-

них коштів на фінансування соціальних послуг, особливо в пост-

соціалістичних країнах. Соціальне підприємництво може стати 

дієвим інститутом соціальних перетворень і сталого розвитку в 

рамках неприбуткової підприємницької діяльності, здатним за-

повнити прогалину між державою, бізнесом і суспільством для 

вирішення нагальних проблем, одночасно «зцементувати» їх, 

розвиваючи міжсекторальну співпрацю та укріпляючи довіру 

між владою, бізнесом і громадськістю, тобто соціальний капітал 

як важливий ресурс для кардинальних перетворень у країні. 

Для того щоб соціальне підприємництво стало каталізато-

ром модернізації в регіонах України, зокрема на Донбасі, а та-

кож сприяло вирішенню проблеми включення ВПО в соціально-

економічне життя приймаючих громад, необхідно розвивати  

міжсекторальну взаємодію органів влади, НКО і бізнесу з реалі-

зації різних соціальних проектів. Серйозним бар'єром на цьому 

шляху є нерівність інституційної «ваги» сторін, відсутність між 

ними соціальної та економічної рівноправності. Незважаючи на 

те що соціально-економічні умови й інституціональне середо-

вище в Україні порівняно із західними країнами мають значну 

специфіку, основою успішного розвитку соціального підприєм-

ництва в Україні може стати спільна для всіх країн тенденція до 

комерціалізації та індивідуалізації соціальних послуг. 

З урахуванням того, що розпочата реформа державного 

управління призведе до передачі більшості повноважень щодо 

регулювання економічного і соціального розвитку на регіональ-

ний і місцевий рівні, можна констатувати таке: закон «Про соці-

альні підприємства в Україні», який необхідно ухвалити, пови-

нен мати характер рамкового акту, що визначає сутність об’єкта 

регулювання, основні критерії та процедуру надання підпри-

ємству статусу «соціальне», основні зобов’язання органів дер-

жавного управління і місцевого самоврядування стосовно під-

тримки соціальних підприємств. Що стосується питань створен-
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ня, обліку, закриття соціальних підприємств тощо, то всі вони 

мають вирішуватися на основі законодавства відповідно до тієї 

організаційно-правової форми, яку обрало для себе окреме соці-

альне підприємство або підприємець. 

Конкретні заходи щодо підтримки соціального підприєм-

ництва мають бути розроблені державними, регіональними та 

місцевими органами влади, виходячи з реальних можливостей 

для фінансування цієї підтримки. Такі ініціативи можуть бути 

включені у традиційну практику розробки дворічних регіональ-

них і місцевих програм розвитку малого та середнього бізнесу. 

Рекомендується Верховній Раді України ухвалити Закон 

України «Про соціальні підприємства» або внести відповідні 

зміни до Господарського та Податкового кодексів України з 

урахуванням відповідного законодавства країн-членів ЄС.  

З метою створення умов для розвитку соціального підпри-

ємництва в країні Кабінету Міністрів України необхідно:  

налагодити облік підприємств і фізичних осіб-підприємців, 

які позиціонують себе як соціальні;  

розробити програми і відповідне методичне забезпечення 

для навчання представників НКО, бізнесу, органів місцевого са-

моврядування щодо розвитку міжсекторальної взаємодії із соці-

альних проектів між органами влади, НКО і бізнесом, а також 

щодо створення і функціонування соціальних підприємств.  

Органам регіонального та місцевого самоврядування необ-

хідно запровадити відповідні форми підтримки соціального під-

приємництва, а саме: створення специфічних правових, фіскаль-

них та інших нормативних умов, необхідних для соціальних під-

приємців, відповідно до тієї конкретної форми, якої їх ініціативи 

набули; сприяння розвитку специфічного ринку для соціального 

підприємництва ‒ державні (регіональні, місцеві) закупівлі та 

контракти на надання послуг мають бути організовані таким чи-

ном, щоб соціальні підприємці могли консолідуватися, кооперу-

ватися, ставати більш конкурентоспроможними, і розширення їх 

участі у подібних контрактах; фіскальні стимули до залучення 

інвесторів для соціальних підприємств-стартапів, різноманітні 

схеми  кредитної підтримки цих стартапів; забезпечення підго-
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товки та навчання соціальних підприємців, включення тематики 

соціального підприємництва до шкільних та університетських 

навчальних програм; здійснення досліджень, спрямованих на 

оцінку різних потреб соціальних підприємців і бар’єрів для роз-

витку сектору соціальних підприємств. 

Отже, залучення механізмів мобілізації соціальних ресур-

сів та їх ефективного використання є запорукою успіху децент-

ралізації управління. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256 

 

ПОРЯДОК 

фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення  

заходів щодо виконання державних програм  

соціального захисту населення за рахунок субвенцій  

із державного бюджету (останні зміни: 04.03.2015 р.) 

 

Цей Порядок визначає відповідно до ст. 102 Бюджетного 

кодексу України механізм фінансування видатків місцевих бю-

джетів на здійснення заходів щодо виконання державних про-

грам соціального захисту населення з надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної пла-

ти (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 

вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання тве-

рдого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; 

допомоги сім'ям із дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги ді-

тям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 

психічного розладу; компенсації особам, які згідно із ст. 43 і 48 

Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання  

вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що 

мають центральне опалення; компенсаційних виплат за пільго-

вий проїзд окремих категорій громадян; пільг щодо послуг зв'яз-

ку, зокрема бездротового доступу до телекомунікаційної мережі 

з придбанням відповідних стаціонарних абонентських терміна-

лів, та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на 

одержання ліків та зубопротезування) за рахунок субвенцій із 

державного бюджету.  
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 2. Фінансування видатків місцевих бюджетів за держав-

ними програмами соціального захисту населення провадиться за 

рахунок субвенцій, передбачених державним бюджетом на від-

повідний рік, у межах обсягів, затверджених в обласних бюдже-

тах, бюджеті АР Крим, бюджетах міст Києва та Севастополя, 

міст республіканського АР Крим й обласного значення та в ра-

йонних бюджетах на зазначені цілі. Забороняється фінансування 

місцевих програм соціального захисту населення за рахунок суб-

венцій із державного бюджету. Щомісячні суми субвенцій пере-

раховуються на рахунки місцевих бюджетів, відкриті Міністерс-

тву фінансів АР Крим, фінансовим органам обласних, Київської 

та Севастопольської міських держадміністрацій у відповідних 

органах Державної казначейської служби, пропорційно обсягам 

субвенцій, передбаченим у державному бюджеті для бюджету 

АР Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севасто-

поля... 

...  

10. Мінфін у разі необхідності вносить КМУ пропозиції   

щодо перерозподілу обсягів субвенцій із державного бюджету 

місцевим бюджетам на виконання державних програм соціаль-

ного захисту між їх видами та між бюджетами АР Крим, облас-

тей, міст Києва і Севастополя виходячи з фактично нарахованих 

обсягів відповідних пільг, субсидій і допомоги населенню в ме-

жах загального обсягу таких субвенцій.  

... 

Суми субвенцій, не використані головним розпорядником 

коштів за призначенням протягом бюджетного  року,  перерахо-

вуються органами Державної  казначейської  служби до держав-

ного бюджету в останній робочий день бюджетного року. 
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Додаток Б 

 

Перелік документів, пов'язаних із перерозподілом 

бюджетних коштів або виділенням додаткових коштів  

для реалізації державних соціальних програм,  

прийнятих у 2016 р. 
 

1.  Про перерозподіл обсягу медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам у 2016 році (Розпо-

рядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 р. № 520-

р). 

2.  Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на  

2016 рік (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

24.06.2016 р. № 451-р). 

3.  Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 

2016 рік (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

01.06.2016 р. № 436-р). 

4.  Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству культури на 2016 рік 

(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 р. 

№ 385-р). 

5.  Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 

2016 рік (Розпорядження Кабінету Міністрів Украї-

ни від 29.04.2016 р. № 330-р). 

6.  Про затвердження Змін до Механізму міжбюджет-

них розрахунків за медичну допомогу, надану хворим міжоблас-

ними медичними спеціалізованими закладами, центрами (МОЗ 

України, Мінфін України; Наказ від 11.04.2016 р. № 337/429). 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/520-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/520-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/451-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/451-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/451-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/330-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/330-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/330-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0677-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0677-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0677-16
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7.  Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 

рік (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

06.04.2016 р. № 272-р). 

8.  Про організацію та проведення конкурсу з визна-

чення проектів, розроблених молодіжними та дитячими гро-

мадськими організаціями, для реалізації яких надається фінан-

сова підтримка у 2017 році (Мінмолодьспорт; Наказ, Оголо-

шення від 30.03.2016 р. № 1166). 

9.  Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних громад (Постанова Кабінету Мініс-

трів України; Порядок, Умови, Розподіл від 16.03.2016 р. 

№ 200). 

10.  Про затвердження Порядку взаємодії Міністерс-

тва фінансів, органів Державної казначейської служби та уста-

нов, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних 

виплат, під час перерахування таких виплат (Постанова Кабі-

нету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, 

Реєстр від 18.02.2016 р. № 151). 

11.  Про затвердження переліків бюджетних про-

грам, порядки використання коштів державного бюджету за 

якими визначаються у 2016 році Кабінетом Міністрів України, 

та бюджетних програм, за якими затверджені порядки викори-

стання коштів державного бюджету (Розпорядження Кабінету 

Міністрів України; Перелік від 18.02.2016 р. № 118-р). 

12.  Про проект бюджету Фонду загальнообов'язко-

вого державного соціального страхування України на випадок 

безробіття на 2016 рік (Фонд соцстраху по безробіттю; Поста-

нова, Проект від 16.02.2016 р. № 97). 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/272-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/272-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/272-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v1166728-16
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v1166728-16
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v1166728-16
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v1166728-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/151-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/151-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/151-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/151-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/118-2016-%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0097568-16
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0097568-16
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0097568-16
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13.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення соціального захисту дітей та підтри-

мки сімей з дітьми (Закон України від 26.01.2016 р. № 936-

VIII). 

14.  Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об'єдна-

ної територіальної громади у сфері соціального захисту насе-

лення (Мінсоцполітики України; Наказ, Рекомендації, Перелік 

від 19.01.2016 р. № 26). 

15.  Деякі питання регулювання міжбюджетних від-

носин (Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 

18.01.2016 р. № 15). 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/936-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/936-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/936-19
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0026739-16
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0026739-16
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0026739-16
http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0026739-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/15-2016-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/15-2016-%D0%BF
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Додаток В 

Видатки Зведеного бюджету за функціональною класифікацією, млн грн 
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальнодержавні функції 24270,9 30829,2 33156,0 44902,5 49874,7 54590,2 61702,2 76845,9 117642,4 
Оборона 9416,5 11733,0 9663,3 11347,1 13242,2 14486,9 14844,4 27365,6 52015,8 
Громадський порядок, безпека та судо-
ва влада 18445,7 27080,9 24346,1 28825,6 32637,7 36681,2 39409,2 44864,6 54963,0 
Економічна діяльність 40523,4 51322,4 39753,0 43832,4 57124,1 62377,4 50757,8 43637,6 56257,3 
Охорона навколишнього природного 
середовища 2241,3 2764,7 2538,8 2872,4 3890,7 5297,9 5594,2 3481,7 5529,7 
ЖКГ 5900,3 8968,5 7498,0 5431,3 8679,3 20059,6 7704,7 17808,5 15700,4 
Охорона здоров'я 26717,6 33559,9 36564,9 44745,4 48961,6 58453,9 61568,8 57150,1 71001,1 
Духовний та фізичний розвиток 5687,8 7916,1 8330,2 11525,4 10754,9 13639,6 13661,2 13857,7 16228,3 
Освіта 44333,6 60959,4 66773,6 79826,0 86253,6 101560,9 105538,7 100109,5 114193,5 
Соціальний захист та соцзабезпечення 48517,3 74069,7 78775,3 104534,9 105434,8 125306,9 145062,6 138004,7 176339,8 
Всього видатків 226054,4 309203,7 307399,4 377842,8 416853,6 492454,7 505843,8 523125,7 679871,4 
ВВП 720731 948056 913345 1082569 1316600 1408889 1454931 1566728 1979458 
% до ВВП 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Загальнодержавні функції 3,4 3,3 3,6 4,1 3,8 3,9 4,2 4,9 5,9 
Оборона 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 2,6 
Громадський порядок, безпека та судо-
ва влада 2,6 2,9 2,7 2,7 2,5 2,6 2,7 2,9 2,8 
Економічна діяльність 5,6 5,4 4,4 4,0 4,3 4,4 3,5 2,8 2,8 
Охорона навколишнього природного 
середовища 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 
ЖКГ 0,8 0,9 0,8 0,5 0,7 1,4 0,5 1,1 0,8 
Охорона здоров`я 3,7 3,5 4,0 4,1 3,7 4,1 4,2 3,6 3,6 
Духовний та фізичний розвиток 0,8 0,8 0,9 1,1 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 
Освіта 6,2 6,4 7,3 7,4 6,6 7,2 7,3 6,4 5,8 
Соціальний захист та соцзабезпечення 6,7 7,8 8,6 9,7 8,0 8,9 10,0 8,8 8,9 
Всього видатків 31,4 32,6 33,7 34,9 31,7 35,0 34,8 33,4 34,3 

              4
6
8
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Додаток Г  

Видатки місцевих бюджетів за функціональною класифікацією, млн грн 
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальнодержавні функції 7364,2 9059,7 8305,6 10208,2 9878,2 10579,5 11601,1 11020,0 14525,7 

Оборона 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,2 1,3 2,1 10,6 

Громадський порядок, безпека та судова влада 130,0 2209,8 186,9 254,9 222,5 211,4 218,3 245,5 319,6 

Економічна діяльність 10774,7 12629,3 6458,7 7802,4 12352,5 12981,4 9458,6 9226,8 19121,0 

Охорона навколишнього природного середовища 432,2 534,5 714,5 579,7 882,3 1162,5 999,2 884,7 1476,7 

ЖКГ 5176,5 8524,5 7227,4 4586,9 8355,1 19679,9 7607,8 17697,0 15678,9 

Охорона здоров'я 20396,5 26194,4 29030,0 35986,3 38737,8 47095,4 48689,4 46569,3 59550,7 

Духовний та фізичний розвиток 3700,0 4998,5 5113,5 6359,8 6924,4 8151,2 8549,3 8985,3 8609,2 

Освіта 29183,9 39405,1 42847,9 51018,5 59020,8 71317,7 74595,6 71431,7 84007,8 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 19297,0 23271,4 27257,8 35223,6 41894,5 50052,5 56515,3 57446,4 72638,9 

Міжбюджетні трансферти 4352,6 7701,1 7769,0 6624,8 2718,6 1342,5 1609,3 2118,0 3144,0 

Всього видатків 100807,6 134528,3 134911,3 158645,1 180987,8 222575,2 219845,2 225626,8 279083,1 

% до загальних видатків місцевих бюджетів 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Загальнодержавні функції 7,3 6,7 6,2 6,4 5,5 4,8 5,3 4,9 5,2 

Оборона 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,001 0,001 0,004 

Громадський порядок, безпека та судова влада 0,1 1,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Економічна діяльність 10,7 9,4 4,8 4,9 6,8 5,8 4,3 4,1 6,9 

Охорона навколишнього природного середовища 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 

ЖКГ 5,1 6,3 5,4 2,9 4,6 8,8 3,5 7,8 5,6 

Охорона здоров'я 20,2 19,5 21,5 22,7 21,4 21,2 22,1 20,6 21,3 

Духовний та фізичний розвиток 3,7 3,7 3,8 4,0 3,8 3,7 3,9 4,0 3,1 

Освіта 29,0 29,3 31,8 32,2 32,6 32,0 33,9 31,7 30,1 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 19,1 17,3 20,2 22,2 23,1 22,5 25,7 25,5 26,0 

Міжбюджетні трансферти 4,3 5,7 5,8 4,2 1,5 0,6 0,7 0,9 1,1 
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Додаток Д 

Доходи Зведеного бюджету України, млн грн 
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Податкові надходження 161264,2 227164,8 208073,2 234447,7 334691,9 360567,2 353968,1 367511,9 507635,9 

Неподаткові надходження 48553,2 60543,4 58435,8 73837,0 60003,7 80923,3 84981,0 80612,8 140154,4 

Доходи від операцій з капіталом 6373,4 6702,4 3653,1 3143,2 2347,5 2985,8 1637,0 2015,8 1799,5 

Цільові фонди 3641,2 3341,0 2159,5 2772,7 1029,1 826,1 673,3 543,9 558,9 

Від урядів зарубіжних країн 

та міжнародних організацій 0 135,2 645,3 305,6 481,4 222,9 1529,3 5383,0 1882,2 

Усього надходжень 219832,0 297886,8 272966,9 314506,2 398553,6 445525,3 442788,7 456067,4 652030,9 

ВВП 720731,0 948056,0 913345,0 1082569,0 1316600,0 1408889,0 1454931,0 1566728,0 1979458,0 

% до ВВП 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Податкові надходження 22,4 24,0 22,8 21,7 25,4 25,6 24,3 23,5 25,6 

Неподаткові надходження 6,7 6,4 6,4 6,8 4,6 5,7 5,8 5,1 7,1 

Доходи від операцій з капіталом 0,9 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Цільові фонди 0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Офіційні трансферти 0 0 0,1 0,0 0 0 0,1 0,3 0,1 

Від урядів зарубіжних країн 

та міжнародних організацій 30,5 31,4 29,9 29,1 30,3 31,6 30,4 29,1 32,9 

Усього надходжень 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Додаток Е 

Доходи місцевих бюджетів України, млн грн 
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Податкові надходження 44593,4 59281,4 59157,6 67575,6 73086,9 85852,0 91191,1 87333,7 98218,4 

Неподаткові надходження 6441,4 7689,4 7759,8 8769,2 10915,9 12635,7 12127,8 12257,5 20148,0 

Доходи від операцій з 

капіталом 4603,5 4577,1 2593,1 2556,3 1829,8 1754,3 1381,6 1127,7 1628,1 

Цільові фонди 2710,7 2324,2 1526,0 1614,7 822,7 571,6 470,6 382,2 403,9 

Офіційні трансферти 48701,5 63583,1 63523,7 78881,3 94875,0 124459,6 115848,3 130600,9 173980,0 

Від урядів зарубіжних 

країн та міжнародних 

організацій 0 0 0 0 0 0 0 0 81,9 

Всього надходжень 107050,5 137455,2 134560,2 159397,1 181530,3 225273,2 221019,4 231702,0 294460,3 

%  до таких доходів Зве-

деного бюджету  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Податкові надходження 27,7 26,1 28,4 28,8 21,8 23,8 25,8 23,8 19,3 

Неподаткові надходження 13,3 12,7 13,3 11,9 18,2 15,6 14,3 15,2 14,4 

Доходи від операцій з 

капіталом 72,2 68,3 71,0 81,3 77,9 58,8 84,4 55,9 90,5 

Цільові фонди 74,4 69,6 70,7 58,2 79,9 69,2 69,9 70,3 72,3 

Офіційні трансферти  

(від загалу доходів Зведе-

ного бюджету) 22,2 21,3 23,3 25,1 23,8 27,9 26,2 28,6 26,7 

Від урядів зарубіжних 

країн та міжнародних 

організацій 0 0 0 0,0 0 0 0 0 4,4 

Всього надходжень 48,7 46,1 49,3 50,7 45,5 50,6 49,9 50,8 45,2 

Всього надходжень  

(без урахування трансфер-

тів) 26,5 24,8 26,0 25,6 21,7 22,6 23,8 22,2 18,5 
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Додаток Ж 

Питома вага місцевих доходів (local revenues) у зведених  

бюджетах європейських країн1 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 

Belgium 14,2 13,8 13,9 14,0 

Bulgaria 20,8 20,2 22,5 24,6 

Czech Republic 29,9 27,8 28,3 29,2 

Denmark 65,6 66,0 65,4 63,0 

Germany  17,5 17,4 17,6 17,5 

Estonia 24,5 24,3 24,7 23,6 

Ireland 14,2 12,6 11,6 10,5 

Greece 7,6 7,8 8,2 7,9 

Spain 16,7 16,6 16,9 16,9 

France 22,4 22,2 21,7 21,6 

Croatia 27,9 28,5 29,0 29,5 

Italy 32,3 31,6 31,1 30,8 

Latvia 28,9 26,9 27,1 27,4 

Lithuania 28,7 27,6 24,4 23,6 

Luxembourg 12,5 12,4 12,2 11,9 

Hungary 27,2 21,1 21,3 19,5 

Netherlands 34,9 33,9 31,5 31,0 

Austria 17,0 17,0 17,1 17,3 

Poland 34,1 33,2 33,9 34,3 

Portugal 15,7 15,7 15,0 14,4 

Romania 28,7 27,4 28,1 28,4 

Slovenia 21,7 21,6 21,2 21,7 

Slovakia 18,3 18,2 17,3 17,1 

Finland 41,3 41,4 42,0 42,1 

Sweden 47,9 49,1 49,5 49,9 

United Kingdom 31,4 32,3 28,5 28,8 

Iceland 31,4 30,3 30,6 28,1 

Norway 24,3 24,7 26,0 26,9 

Switzerland 21,0 21,0 20,8 20,8 

                                           
1
 Розраховано за даними Eurostat. До доходів місцевих бюджетів 

при розрахунках віднесені total general revenue of local government.  
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Питома вага місцевих та регіональних доходів (local and state 

revenues)  у зведених бюджетах європейських країн1 
GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 

Belgium 44,9 44,1 44,2 44,3 

Bulgaria 20,8 20,2 22,5 24,6 

Czech Republic 29,9 27,8 28,3 29,2 

Denmark 65,6 66,0 65,4 63,0 

Germany  46,2 46,0 46,4 46,3 

Estonia 24,5 24,3 24,7 23,6 

Ireland 14,2 12,6 11,6 10,5 

Greece 7,6 7,8 8,2 7,9 

Spain 52,5 60,5 54,4 53,3 

France 22,4 22,2 21,7 21,6 

Croatia 27,9 28,5 29,0 29,5 

Italy 32,3 31,6 31,1 30,8 

Latvia 28,9 26,9 27,1 27,4 

Lithuania 28,7 27,6 24,4 23,6 

Luxembourg 12,5 12,4 12,2 11,9 

Hungary 27,2 21,1 21,3 19,5 

Netherlands 34,9 33,9 31,5 31,0 

Austria 35,5 35,6 35,8 35,9 

Poland 34,1 33,2 33,9 34,3 

Portugal 15,7 15,7 15,0 14,4 

Romania 28,7 27,4 28,1 28,4 

Slovenia 21,7 21,6 21,2 21,7 

Slovakia 18,3 18,2 17,3 17,1 

Finland 41,3 41,4 42,0 42,1 

Sweden 47,9 49,1 49,5 49,9 

United Kingdom 31,4 32,3 28,5 28,8 

Iceland 31,4 30,3 30,6 28,1 

Norway 24,3 24,7 26,0 26,9 

Switzerland 59,9 60,5 59,9 60,2 

                                           
1
 Розраховано за даними Eurostat. У розрахунках використано total 

general revenue of  state government – доходи інституційних одиниць, що 

здійснюють функції управління на рівні нижче, ніж центральний уряд і 

вище, ніж ті, що існують на місцевому рівні . 
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Додаток З 

Питома вага місцевих доходів (local revenues) у зведених  

бюджетах європейських країн без урахування трансфертів1 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 

Belgium 7,9 7,5 7,5 7,6 

Bulgaria 6,2 6,4 7,5 9,3 

Czech Republic 18,6 18,1 18,6 19,3 

Denmark 26,7 26,8 26,7 25,8 

Germany  11,9 11,7 11,7 11,4 

Estonia 5,7 6,5 6,2 4,9 

Ireland 9,7 8,7 7,9 7,0 

Greece 3,1 4,0 3,7 3,8 

Spain 11,0 10,8 10,9 11,1 

France 15,5 15,5 15,3 15,4 

Croatia 12,1 12,4 12,8 12,6 

Italy 18,8 19,2 19,4 18,9 

Latvia 20,1 19,5 19,8 19,7 

Lithuania 7,0 7,1 5,5 5,1 

Luxembourg 7,2 6,9 6,5 6,3 

Hungary 12,9 10,4 14,4 12,8 

Netherlands 10,8 10,5 10,1 9,9 

Austria 6,5 6,5 6,5 6,5 

Poland 16,4 16,1 16,4 17,2 

Portugal 12,1 12,3 11,5 10,7 

Romania 7,7 6,1 6,7 6,3 

Slovenia 14,0 14,4 14,1 14,8 

Slovakia 7,1 7,2 6,7 6,2 

Finland 28,8 28,7 29,4 29,7 

Sweden 33,6 34,9 35,1 34,5 

United Kingdom 11,3 12,1 10,6 10,8 

Iceland 28,5 27,2 27,4 25,3 

Norway 13,4 13,5 14,1 14,5 

Switzerland 18,5 18,6 18,5 18,4 

                                           
1
 Розраховано за даними Eurostat.  
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Питома вага місцевих та регіональних доходів  

(local and state revenues)  у зведених бюджетах  

європейських країн без урахування трансфертів1 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 

Belgium 18,6 17,9 18,3 18,0 

Bulgaria 6,2 6,4 7,5 9,3 

Czech Republic 18,6 18,1 18,6 19,3 

Denmark 26,7 26,8 26,7 25,8 

Germany  36,1 35,7 35,9 35,7 

Estonia 5,7 6,5 6,2 4,9 

Ireland 9,7 8,7 7,9 7,0 

Greece 3,1 4,0 3,7 3,8 

Spain 28,0 30,6 27,5 27,3 

France 15,5 15,5 15,3 15,4 

Croatia 12,1 12,4 12,8 12,6 

Italy 18,8 19,2 19,4 18,9 

Latvia 20,1 19,5 19,8 19,7 

Lithuania 7,0 7,1 5,5 5,1 

Luxembourg 7,2 6,9 6,5 6,3 

Hungary 12,9 10,4 14,4 12,8 

Netherlands 10,8 10,5 10,1 9,9 

Austria 10,3 10,3 10,3 10,2 

Poland 16,4 16,1 16,4 17,2 

Portugal 12,1 12,3 11,5 10,7 

Romania 7,7 6,1 6,7 6,3 

Slovenia 14,0 14,4 14,1 14,8 

Slovakia 7,1 7,2 6,7 6,2 

Finland 28,8 28,7 29,4 29,7 

Sweden 33,6 34,9 35,1 34,5 

United Kingdom 11,3 12,1 10,6 10,8 

Iceland 28,5 27,2 27,4 25,3 

Norway 13,4 13,5 14,1 14,5 

Switzerland 48,1 48,7 48,5 48,5 

 

                                           
1
 Розраховано за даними Eurostat.  
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Додаток И 

Питома вага податкових платежів 

у доходах місцевих бюджетів європейських країн1 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 2015 

Belgium 36,6 35,1 35,3 34,4 35,5 

Czech Republic 38,6 41,4 42,6 42,5 41,7 

Denmark 34,0 33,8 34,4 34,5 34,9 

Germany  39,1 40,0 39,8 39,7 39,7 

Estonia 5,2 4,6 4,0 4,0 3,8 

Ireland 22,0 25,5 27,2 30,1 25,9 

Greece 23,4 23,9 23,3 23,9 24,4 

Spain 48,3 49,4 50,6 51,7 52,3 

France 47,1 48,1 48,2 48,8 50,3 

Croatia 35,6 36,3 36,6 36,1 34,6 

Italy 41,8 44,4 43,9 44,8 43,9 

Latvia 53,2 56,5 56,6 58,1 59,3 

Lithuania 4,9 5,0 5,4 5,7 6,3 

Luxembourg 32,4 28,1 25,3 24,1 25,8 

Hungary 20,1 24,8 22,5 23,6 28,3 

Netherlands 10,8 11,2 11,8 12,1 11,7 

Austria 18,4 18,1 17,8 17,5 17,1 

Poland  30,0 31,1 31,5 32,3 32,9 

Portugal 37,4 37,2 41,3 43,9 45,7 

Romania 10,9 11,0 10,8 10,5 9,3 

Slovenia 42,9 43,5 42,8 40,8 37,6 

Slovakia 11,0 11,2 11,5 11,5 7,6 

Finland 44,2 43,4 44,2 44,7 45,5 

Sweden 56,8 56,8 56,8 56,2 56,4 

United Kingdom 15,6 15,3 16,9 17,1 17,9 

Iceland 72,7 73,5 73,7 74,5 74,7 

Norway 36,7 37,1 37,2 36,7 36,9 

Switzerland 58,9 59,2 59,4 58,6 н/д 

 

                                           
1 Розраховано за даними Eurostat. 
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Додаток К 
Питома вага доходів від передачі активів, інвестиційних  

грантів, субсидій на виробництво (capital transfers and 
investment grants, other subsidies on production)  

у місцевих бюджетах європейських країн1 
GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 
Belgium 4,4 4,6 4,4 4,6 
Bulgaria 6,0 9,7 14,8 18,6 
Czech Republic 7,4 6,2 5,8 7,6 
Denmark 1,0 1,1 1,2 1,3 
Germany  7,5 5,8 5,9 5,6 
Estonia 7,5 11,6 10,4 5,5 
Ireland 25,8 21,0 20,1 15,3 
Greece 11,5 17,8 12,3 13,5 
Spain 6,2 3,5 2,5 2,5 
France 5,3 5,3 5,5 5,9 
Croatia 1,6 1,7 2,1 1,2 
Italy 4,7 4,7 5,7 3,8 
Cyprus 21,7 22,0 0,0 0,4 
Latvia 6,9 6,6 7,3 5,2 
Lithuania 15,3 16,0 11,9 10,3 
Luxembourg 6,4 7,7 7,9 8,3 
Hungary 17,6 13,8 34,4 33,7 
Malta 11,3 11,1 10,0 11,8 
Netherlands 3,5 3,0 3,2 2,9 
Austria 2,2 2,7 2,6 2,7 
Poland 8,0 6,6 6,3 7,0 
Portugal 20,7 21,3 16,8 11,2 
Romania 8,8 7,5 12,7 11,2 
Slovenia 5,7 6,4 7,4 11,9 
Slovakia 14,3 11,1 8,2 6,6 
Finland 0,4 0,4 0,4 0,4 
Sweden 0,7 1,9 1,8 0,7 
United Kingdom 7,0 9,2 6,1 6,3 
Iceland 2,7 1,1 1,0 1,4 
Norway 0,0 0,0 0,0 0,0 
Switzerland 1,7 1,8 1,8 2,0 
 

                                           
1
 Розраховано за даними Eurostat. 
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Додаток Л 
Питома вага трансфертів (current transfers)  

у місцевих бюджетах європейських країн1 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 

Belgium 44,3 45,5 46,0 45,9 

Bulgaria 70,1 68,3 66,6 62,4 

Czech Republic 37,9 34,9 34,4 33,8 

Denmark 59,3 59,4 59,1 59,0 

Germany  31,8 32,8 33,8 34,8 

Estonia 76,9 73,2 74,8 79,3 

Ireland 31,3 30,8 31,9 32,9 

Greece 58,9 48,6 54,6 51,6 

Spain 33,9 34,9 35,1 34,5 

France 31,0 29,9 29,8 28,8 

Croatia 56,6 56,5 55,8 57,4 

Italy 41,9 39,3 37,8 38,7 

Latvia 30,4 27,8 26,8 28,0 

Lithuania 75,6 74,4 77,5 78,5 

Luxembourg 42,4 44,4 46,8 46,8 

Hungary 52,7 50,7 32,5 34,1 

Netherlands 69,0 68,9 68,0 68,0 

Austria 61,9 61,7 62,2 62,2 

Poland 51,8 51,7 51,5 50,0 

Portugal 22,9 21,9 23,1 25,6 

Romania 73,3 77,8 76,2 77,9 

Slovenia 35,6 33,5 33,5 31,7 

Slovakia 61,3 60,7 61,6 63,8 

Finland 30,2 30,5 29,9 29,5 

Sweden 29,9 28,9 29,1 31,0 

United Kingdom 63,9 62,4 62,9 62,5 

Iceland 9,2 10,1 10,5 10,1 

Norway 44,8 45,3 45,6 46,1 

Switzerland 11,8 11,3 10,9 11,4 

                                           
1
 Розраховано за даними Eurostat. 
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Питома вага трансфертів (current transfers)  

у місцевих та регіональних бюджетах європейських країн1 

GEO/TIME 2011 2012 2013 2014 

Belgium 58,6 59,3 58,6 59,3 

Bulgaria 70,1 68,3 66,6 62,4 

Czech Republic 37,9 34,9 34,4 33,8 

Denmark 59,3 59,4 59,1 59,0 

Germany  21,9 22,3 22,6 22,9 

Estonia 76,9 73,2 74,8 79,3 

Ireland 31,3 30,8 31,9 32,9 

Greece 58,9 48,6 54,6 51,6 

Spain 46,7 49,5 49,5 48,9 

France 31,0 29,9 29,8 28,8 

Croatia 56,6 56,5 55,8 57,4 

Italy 41,9 39,3 37,8 38,7 

Latvia 30,4 27,8 26,8 28,0 

Lithuania 75,6 74,4 77,5 78,5 

Luxembourg 42,4 44,4 46,8 46,8 

Hungary 52,7 50,7 32,5 34,1 

Netherlands 69,0 68,9 68,0 68,0 

Austria 70,9 71,1 71,3 71,7 

Poland 51,8 51,7 51,5 50,0 

Portugal 22,9 21,9 23,1 25,6 

Romania 73,3 77,8 76,2 77,9 

Slovenia 35,6 33,5 33,5 31,7 

Slovakia 61,3 60,7 61,6 63,8 

Finland 30,2 30,5 29,9 29,5 

Sweden 29,9 28,9 29,1 31,0 

United Kingdom 63,9 62,4 62,9 62,5 

Iceland 9,2 10,1 10,5 10,1 

Norway 44,8 45,3 45,6 46,1 

Switzerland 19,7 19,5 19,0 19,5 

                                           
1
 Розраховано за даними Eurostat. 



Наукове видання 

Новікова Ольга Федорівна 
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 Касперович Олександр Юрійович 
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