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РЕФЕРАТ 
Звіт по НДР: стор. 118 , рис. 11, табл.13 , джерел 227. 
Об’єкт дослідження – система соціально-економічних відносин щодо 

соціальних перетворень в регіоні в процесі децентралізації управління. 
Предмет дослідження – теоретичні, концептуальні, правові засади 

соціального розвитку регіону в умовах децентралізації та використання соціальних 
ресурсів. 

Мета дослідження – обґрунтування та розробка теоретико-методологічних 
засад та науково-практичних рекомендацій з залучення і використання соціальних 
ресурсів розвитку регіону в умовах децентралізації управління. 

Методи дослідження – загальнонаукові (системний, комплексний та логічний 
аналіз), спеціальні: економічний, економетричний, статистичний, порівняльний, 
методи соціологічного опитування та експертних оцінок. 

Основним результатом дослідження є розробка теоретичних та науково-
практичних засад залучення та використання соціальних ресурсів сталого розвитку 
та рекомендацій, пропозицій, моделей, податково-бюджетних інструментів із 
забезпечення якості управління соціальними ресурсами, нагромадження людського 
капіталу, формування інституційних та організаційних механізмів розвитку 
громадянського суспільства в умовах децентралізації управління. 

У ході дослідження вирішуються такі завдання: 
оцінено сучасні концептуальні та правові засади управління соціальними 

ресурсами в державі та регіонах, розроблено пропозицій з їх удосконалення в 
контексті поширення процесів децентралізації; 

обґрунтовано пропозиції з модернізації суспільних відносин між центром та 
регіонами щодо формування та використання соціальних ресурсів при делегуванні  
та розподілі функцій, повноважень, відповідальності; 

розроблено інституційні та організаційні механізми розвитку громадянського 
суспільства в умовах децентралізації та демократизації управління; 

розроблено механізм перерозподілу повноважень та ресурсних джерел для 
забезпечення нагромадження людського капіталу регіонів і громад; 

обґрунтовано механізм забезпечення нагромадження та ефективного 
використання людського капіталу в умовах децентралізації управління; 

визначено стратегічні напрями соціально- економічного саморозвитку регіону 
на основі накопичення людського капіталу; 

визначено концептуальні та науково-практичні засади формування та 
використання бюджетно-податкових чинників розвитку соціальної сфери та 
залучення  соціальних ресурсів розвитку регіонів; 

розроблено пропозицій щодо використання бюджетно-податкових 
інструментів в контексті забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в умовах 
децентралізації управління. 

Сфера практичного застосування результатів дослідження: при реалізації 
Цілей сталого розвитку України 2030, при активізації процесів децентралізації 
управління, при удосконаленні державної регіональної політики, при забезпеченні 
процесів демократизації управління, при удосконаленні управління людським 
капіталом і саморозвитком регіонів, при підвищенні бюджетної самостійності 
місцевих органів влади та збільшенні власних доходів місцевих бюджетів. 

Ключові слова: СОЦІАЛЬНІ РЕСУРСИ, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, 
РЕГІОН, САМОРОЗВИТОК РЕГІОНУ, БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ 
ІНСТРУМЕНТИ, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ, 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО.  
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ВСТУП 
 
Протягом найближчих років українському суспільству доведеться долати кризові 

явища та проводити складні реформи фактично в усіх сферах суспільного життя. Це 
потребуватиме залучення різноманітних (насамперед – соціальних, людських) ресурсів, в 
тому числі і на некомерційній (добровольчій) основі. Події, що відбуваються в країні 
починаючи з листопада 2013 року, переконливо засвідчили наявність в українському 
суспільстві значних соціальних ресурсів, в тому числі таких, основою яких є громадянська 
активність та соціальна самоорганізація. Саме соціальні ресурси, за умови створення 
відповідних інституційних механізмів їхнього розвитку та залучення, можуть стати 
основою становлення українського громадянського суспільства та важливою складовою 
загального процесу реформування українського суспільства, в тому числі в сфері 
децентралізації та демократизації системи державного управління. 

Таким чином, актуальним завданням є створення відповідних механізмів корекції 
соціальних відносин з метою розвитку, залучення та ефективного використання 
соціальних ресурсів суспільства, в тому числі соціальних ресурсів громадянського 
суспільства. Ці механізми повинні мати системний характер та працювати зі всіма 
ключовими чинниками, що впливають на соціальні відносини (ціннісно-культурне 
підґрунтя, інституційне середовище, нормативно-правове забезпечення, інформаційно-
комунікативне середовище та ін.). Таким чином, необхідною умовою досягнення цілей 
децентралізації та демократизації управління є створення на регіональному та місцевому 
рівнях відповідних механізмів – нормативно-правових, організаційно-управлінських, 
фінансових, консультативно-методичних та інших – спрямованих на залучення соціальних 
ресурсів громадської самоорганізації та різноманітних інститутів громадянського 
суспільства до забезпечення процесів реформування та розвитку українського суспільства. 

Актуальність роботи,  важливість та значущість її результатів обумовлені тим, що 
об’єкт досліджень – соціальні ресурси розвитку мають високий незадіяний потенціал 
можливостей, який втрачає та не накопичує свої якості та переваги, перетворюється через 
відсутність затребування та реалізації в соціальні втрати та соціальне протистояння в 
суспільстві. Централізоване управління веде до стагнації регіонів країни через 
незабезпечення нагромадження та ефективного використання інноваційного людського 
капіталу. Гострою є потреба у розблокуванні місцевої ініціативи, як складової  соціальних 
ресурсів розвитку, соціальної активності, творчості, інноваційності тощо. Високий рівень 
централізації податкових надходжень і видаткових повноважень, нестабільність структури 
доходів і витрат унеможливлюють розробку та реалізацію стратегічних пріоритетів 
розвитку регіонів в т. ч. тих, що стосуються забезпечення розвитку соціальної сфери. 
Соціальна відповідальність та соціальний порядок стають головними важелями 
активізації, накопичення та реалізації соціальних ресурсів розвитку регіону. 

Соціальний розвиток традиційно був прерогативою державного управління, а 
прагнення до посилення централізації цих процесів не давало очікуваного ефекту через 
слабку їх керованість. Чинна концептуальна та правова основа державної регіональної 
політики не відповідає сучасним потребам якісного та ефективного регіонального розвитку. 
Є гостра потреба обґрунтованого та якісного переделегування та розмежування 
повноважень з центру до регіонів, активізації процесів і децентралізації та демократизації 
управління. Посилює несприятливий стан регулювання суспільних відносин, 
нерозвиненість соціальної відповідальності взагалі та в системі центр-регіон зокрема. За 
таких умов ініціатива та активність залучення соціальних ресурсів як суб’єктів соціального 
розвитку регіонів не  використовуються. Сучасна регіональна політика орієнтована не на 
розвиток регіонів, а лише на їх обмежену підтримку. Виникає необхідність переходу до 
формування та реалізації політики регіонального саморозвитку, яка завдяки власним 
можливостям і ресурсам регіонів може створити надійні конкурентні переваги та умови для 
підвищення добробуту населення та економічної самостійності. Через це регіони України 
мають значні відмінності в показниках соціально-економічного розвитку. Стагнація значної 
кількості  регіонів України значною мірою обумовлена тим, що в них не забезпечено 
нагромадження та ефективне використання інноваційного людського капіталу – 
найважливішого сучасного ресурсу розвитку. Децентралізація управління має розблокувати 
регіональну активність та ініціативність щодо найбільш ефективного використання 
місцевих джерел нагромадження людського капіталу та активного його використання для 
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соціально-економічного розвитку регіонів. Фіскальна децентралізація допоможе розширити 
повноваження на місцевому рівні, знизити неефективний розподіл міжбюджетних 
трансфертів, забезпечити необхідними фінансовими ресурсами виконання завдань 
соціально-економічного розвитку  регіонів України.  

Актуальним питанням є пріоритетне урахування соціальних ресурсів під час 
формування та реалізації державних та регіональних стратегій розвитку. За роки 
незалежності в Україні не вдалося побудувати цілісну систему стратегічного управління. 
Чинні завдання пов’язані з децентралізації управління, накладають додаткові умови на цю 
систему відносно посилення ролі регіонів під час формування Державної стратегії 
регіонального розвитку. Одночасно, залишається невирішеною проблема узгодження 
стратегічного управління та бюджетування. Державний та місцеві бюджети приймаються 
без урахування стратегічних цілей визначених в стратегіях відповідних рівнів. Це 
унеможливлює ефективне використання соціальних ресурсів та їх примноження як в 
окремих регіонах, так й в країні в цілому. 

Україна має високий рівень освіти населення, що свідчить про значний обсяг 
сформованого людського капіталу. В той же час  його якісні характеристики не відповідають 
потребам інноваційного розвитку  та модернізації економіки України. Відзначається 
нерівномірність його розвитку в регіонах України, невідповідність його якісних рис 
потребам сучасної економіки, що пов’язано з низьким рівнем компетенцій, професійної 
мобільності, мотивації до ефективної праці значної частки працівників. В умовах надмірної 
централізації управління розвиток людського капіталу визначався здебільшого 
центральними органами. При цьому мало враховувалися ресурсні можливості кожного 
регіону та потреби у формуванні тих якісних параметрів людського капіталу, які найбільш 
необхідні для розвитку економіки кожного регіону. Потреба децентралізації усіх процесів 
соціально-економічного розвитку України, збільшення повноважень регіонів обумовлюють 
актуальність дослідження ресурсів і механізмів нагромадження людського капіталу на 
регіональному рівні, визначення їх специфіки у промислових регіонах. Важливим є 
дослідження засад формування інноваційної якості людського капіталу, що є неодмінною 
умовою модернізації економіки промислового регіону на принципах сталого розвитку. 

В сучасних умовах виникли значні загрози щодо формування  людського капіталу 
внаслідок воєнного конфлікту на Сході країни.Відбувається втрата людського капіталу 
країни через загибель, внаслідок воєнних дій, через значне погуршення здоров’я та 
інвалідізацію людей, через вимушене переселення з Донецької та Луганської областей 
найбільш освіченої, кваліфікованої, активної, заможньої частини населення, через слабку 
задіяність наукового, освітнього, підприємницького, культурного потенціалу 
переселенців. Територіалні громади не залучають ВПО як ресурс формування спроможнії 
громад. Вимушені переселенці змінюють баланс  людського капіталу в кожному регіоні 
України, однак ці процеси поки що є малодослідженими за умов використання ВПО як 
ресурсу можуть спрацювати на користь країни. Важливим і вкрай необхідним є 
визначення стратегічних напрямків розвитку місцевих фінансів у контексті 
децентралізації управління з урахування інституційних особливостей України, 
обґрунтування шляхів удосконалення бюджетно-податкової політики, спрямованої на 
забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в умовах децентралізації управління. 

Доцільність науково-аналітичного обґрунтування використання податково-
бюджетних інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в умовах 
децентралізації управління зумовлена необхідністю підвищення бюджетної самостійності 
місцевих органів влади і визначення стратегічних пріоритетів розвитку регіонів в частині 
активізації соціальних ресурсів. 

Аналіз податково-бюджетних інструментів в контексті розвитку соціальної сфери 
регіону в умовах децентралізації управління передбачає визначення та обґрунтування 
шляхів удосконалення податково-бюджетної політики, спрямованої на активізацію 
соціальних ресурсів розвитку регіонів через послідовну реалізацію принципу суб'єктності 
на рівні областей та передачу окремих фінансових ресурсів на низові ланки бюджетної 
системи. Перш за все йдеться про забезпечення регіонів власними фінансовими 
ресурсами, здатними принципово зменшити залежність регіонів від трансфертів з 
Державного бюджету відповідно до вимог Європейської хартії про місцеве 
самоврядування. 
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Розділ 1. СОЦІАЛЬНІ РЕСУРСИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЗАЛУЧЕННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ ДЕЙЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

 

1.1. Концептуальні та правові засади управління соціальними ресурсами в 

державі і регіонах при становленні прцесів децентралізації  

 

Сталий розвиток передбачає збалансований процес змін у соціальній, економічній, 

екологічній сферах. У свою чергу кожна сфера розвивається у певному напрямку і 

одночасно відчуває у цьому процесі вплив інших сфер. Простежується залежність 

досягнення цілей сталого розвитку від позитивного впливу соціальних чинників на 

процеси перетворень в економічній та екологічній сферах. Соціальні ресурси по 

відношенню до економічних та екологічних ресурсів мають значні особливості та 

відмінності, вони є невичерпними, взаємозамінними та мають властивості до відтворення 

та саморозвитку. Погіршуються вони за умов невикористання, а при незадіяності 

соціальні ресурси знецінюються  та деградують. 

Соціальні ресурси сталого розвитку – реалізовані можливості особистості, 

суспільства, держави при взаємній відповідальності забезпечувати не лише умови 

виживання населення в сучасних умовах і достроковій перспективі, але й забезпечувати 

умови розвитку людського потенціалу, підвищення добробуту, створення підвалин для 

неухильного соціального прогресу. У зв’язку з цим і економічна, і екологічна і сама 

соціальна складові сталого розвитку повинні підпорядковуватись цілям людського 

розвитку і соціального прогресу. 

Роль соціальних ресурсів в різних об’єктах дослідження значно змінюється. Але 

властиві їм особливості зберігаються і мають різні форми прояву в залежності від вимог 

розвитку процесів, яких потребує цей об’єкт. Соціальні ресурси в системі сталого 

розвитку є і причиною і наслідком перетворень в залежності від рівня впливу і 

збалансованості з іншими підсистемами, зокрема економічною та екологічною. Соціальні 

ресурси в системі суспільних відносин та трансформації інших змін в управлінні, 

обумовлених запровадженням реформ з децентралізації, реалізуються та взаємодіють з 

суб’єктами управління на різних його рівнях з приводу створення умов та можливостей 

для їх ефективного використання та розвитку за рахунок впливу соціальних, економічних, 

інформаційних, політичних, демократичних, природних важелів. 

Визначення потреб мобілізації соціальних ресурсів сталого розвитку в системі 

сталого розвитку показало, що в умовах радикальних соціальних трансформацій 

суспільства та економічної кризи, які супроводжуються поляризацією суспільства, 

посиланням соціально-політичних конфліктів, виникає необхідність пошуку шляхів 

забезпечення партнерської взаємодії суб’єктів суспільних відносин. Розвиток місцевого 

самоврядування та реалізації основних принципів, функцій, задач та механізмів 

децентралізації управління потребують акумуляції та використання всіх видів ресурсів 

сталого розвитку. Виходячи з суттєвого дефіциту природніх, матеріальних, фінансових 

ресурсів компенсаторну роль починають відігравати соціальні ресурси. На відміну від 

природних, матеріальних та фінансових – вони є невичерпні, мають здатність до 

збільшення по мірі інноваційного розвитку місцевих громад та соціальних груп, 

вдосконалення форм самоуправління, зміни якості людей в процесі їх соціалізації, 

формування громадянської свідомості тощо. Соціальні ресурси – це одночасно засіб і 

умови реалізації соціального потенціалу та капіталу, а його капіталізована складова – це 

очікувана віддача від інвестицій в соціальні відносини. На рис. 1 представлена структурна 

модель співвідношення соціального потенціалу, соціальних ресурсів та соціального 

капіталу. 
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Рис.1.1. Структурна модель взаємозв’язку соціального потенціалу,  

соціальних ресурсів та соціального капіталу 
 
Теоретико-методологічні узагальнення щодо формування та використання 

соціального потенціалу дають можливість усвідомити й обґрунтувати вихідні положення 

щодо його перетворення на соціальний ресурс і визначити механізми активізації цих 

процесів, соціальна взаємодія як соціальний ресурс стає соціальним капіталом при певних 

цілеспрямованих діях. Соціальні ресурси на відміну від природніх, матеріальних чи 

фінансових мають такі властивості: невичерпність – їх використання супроводжується 

прогресивною зміною, переходом на новий рівень розвитку; відтворюваність – в процесі 

використання можуть відтворюватися та приростати; погіршення при незадіяності, 

невикористаність супроводжується обесціненням та деградацією їх неможливо тримати в 

запасі; взаємозамінність – мають властивості адаптації, пристосування, розвитку; 

різноманітність – багатоваріантність, неповторюваність, інноваційність; важко 

вимірність – складність врахування та оцінки.  

Соціальні ресурси реалізуються через взаємодію різних соціальних груп, зокрема, 

через відношення між людьми та їх об’єднаннями для забезпечення особистих та 

суспільних потреб, та виступають інтегральною характеристикою життєвих сил громади 

або суспільства. 

В узагальненому вигляді, концептуальна модель змісту, видів та умов формування та 

реалізації соціальних ресурсів наведена на рис. 1.2. Соціальні ресурси на відміну від 

природніх, матеріальних чи фінансових мають такі властивості:  

- невичерпність – їх використання супроводжується прогресивною зміною, 

переходом на новий рівень розвитку; 

- відтворюваність – в процесі використання можуть відтворюватися та приростати;  

- погіршення при незадіяності, невикористаність супроводжується обесціненням та 

деградацією їх неможливо тримати в запасі; 
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- взаємозамінність – мають властивості адаптації, пристосування, розвитку; 

Рис. 1.2. Концептуальна модель формування та реалізації соціальних ресурсів 

 

Умови мобілізації 

та реалізації 
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соціальна структура 

мотивованість, наявність 
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рівень соціальної 

взаємодії 
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міжособистісні відносини та 
взаємодія 

ціннісна орієнтація 

соціальна структура 

толерантність  

компаративність та 
змагальність  

мотивованість 

відповідальністьпотужність, 

когнітивність 

Основні структурні 

характеристики  

Вихідні характеристики соціального ресурсу 

 

соціо-організаційні 

трудові (зайнятість, трудова 

інноваційна активність  

соціально-політичні, ідеологічні 

демографічні  

освітньо-кадрові 

поселенські 

соціокультурні, інформаційні 

етничні, релігійні  

соціально-психологічні 

соціально-економічні 

Основні носії 

громадські 

організації 

громадський рух 

територіальна 

громада 

тимчасові 

об’єднання громадян 

особистість 

Види 

соціальних 

ресурсів 

інформаційний 

управлінський 

інтелектуальний 

комунікативний 

корпоративний 

(соціальна 

відповідальність) 
соціокультурний 

організаційний 

цінністно-орієнтаційний  

духовно-моральний 

ідеологічний та ін. 

Соціальні 

 ресурси  

 

соціальна 

соціальна єдність 
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- різноманітність – багатоваріантність, неповторюваність, інноваційність; 
- важковимірність – складність врахування та оцінки.  
Соціальні ресурси реалізуються через взаємодію різних соціальних груп, зокрема, 

через відношення між людьми та їх об’єднаннями для забезпечення особистих та 
суспільних потреб, та виступають інтегральною характеристикою життєвих сил громади 
або суспільства. 

В узагальненому вигляді, концептуальна модель змісту, видів та умов формування та 
реалізації соціальних ресурсів наведена на рис. 1.2.  

Формування та мобілізація соціальних ресурсів можливі лише за умови наявності 

одночасно соціальних структур, мереж, які визначають можливості соціальної взаємодії, 

наявності громадських обов’язків і відповідної нормативно-ціннісної системи. Це 

структурується в базову трьох факторну модель умов мобілізації соціальних ресурсів, 

соціальної групи (громади) в умовах децентралізації управління (рис. 1.3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Трьохфакторна модель умов мобілізації  

соціальних ресурсів соціальної групи 

 

Технологія соціальної мобілізації соціальних ресурсів як засіб активізації 

територіальної громади забезпечує можливість оптимального включення ресурсів громади 

на вирішення низки проблем життєдіяльності громади, рішення важливих суспільних 

проблем, формування нових форм соціального партнерства та партнерської взаємодії 

поміж владою та громадськістю, поміж окремими соціальними групами всередині самої 

громади, поміж представниками бізнесу (виробничою діяльністю), місцевою владою та 

населенням, сприяє прозорості управління та просуванню демократичних цінностей. 

Правові засади управління соціальними ресурсами при процесах децентралізації: 

В Україні з метою створення спроможних громад прийнято Закон України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», Закон України «Про співробітництво 

територіальних громад» і видана Постанова КМУ «Про затвердження Методики 

формування спроможних територіальних громад». Під спроможними територіальними 

громадами розуміються – територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті 

добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого 

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-територіальної одиниці [14]. 
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«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 у разі, якщо її межі повністю 
відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад 
Автономної Республіки Крим, області» [15]. Проекти перспективних планів 
розробляються обласними державними адміністраціями та подаються до обласних рад. В 
табл. 1.3 наведено результати таких проектів.  

 
Таблиця 1.3 

Об’єднання територіальних громад
* 

Область (Регіон) 

Кількість 
територіальних 

громад в 
регіонах 

Кількість обєднаних 
територіальних громад, 

схвалених обласною 
радою/ включених до 

проекту розпорядження 

Об’єднані 
територіаль-
ні громади 

Планується 
об’єднати 

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 

 
За правовою регламентацією об’єднані територіальні громади складатимуть район з 

чисельністю населення від 150-200 тис. до 400 тис. осіб, а межі областей залишаться без 
змін, але матимуть назву регіон. 

Згідно законодавства України закріплені нові повноваження, визначені завдання та 
функції органів місцевого самоврядування у Конституції та Законах України«Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень 
органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у 
сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного 
законодавства», «Про засади державної регіональної політики», «Про ратифікацію 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19
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Додаткового Протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право 
участі у справах органу місцевого самоврядування», а також проекті Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», проекті Закону 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; у Розпорядженнях КМУ 
«Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні», «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації 
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні», Постанові КМУ «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року». Але визначеність правових положень значно не співпадає з 
практикою їх реалізації щодо перерозподілу та делегування повноважень. 

1. Для закріплення правових основ управління соціальними ресурсами в процесі 
децентралізації необхідно: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 (проведенням референдуму або рішенням органів самоврядування або 
збором необхідних підписів мешканців і в якому випадку). 

2. Внести уточнення до Ст. 143 Проекту Закону про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації влади). У трактовці цієї статті констатується, що 
«…Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування громад, районів, 
областей визначається законом на основі принципу субсидіарності. Виконавчим органам 
місцевого самоврядування громади, виконавчим комітетам районної, обласної 
радивідповідно до закону можуть бути делеговані окремі повноваження органів 
виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за 
рахунок коштів Державного бюджету України, передає органам місцевого 
самоврядування відповідні об'єкти державної власності…» потребує чіткого визначення 
розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування громад, районів, 
областей, як і умов та переліку повноважень, при якихвиконавчим органам місцевого 
самоврядування громади, виконавчим комітетам районної, обласної ради можуть бути 
делеговані окремі повноваження органів виконавчої влади. Даним уточненням будуть 
усунені ризики щодо конкуренції за перерозподіл повноважень виконавчими органами 
різних рівнів та органами самоврядування різних рівнів. 

3. Запобігти неоднозначному трактуванню змісту Ст. 7 п. 5 Закону України «Про 
добровільне об'єднання територіальних громад», яке визначає, що «У разі відповідності 
проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та 
законам України сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне 
об’єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо 
підтримки об’єднання територіальних громад». Тут має бути конкретизовано у яких 
випадках достатньо рішення міської, сільської, селищної рад, а в яких має бути проведено 
референдум, що усуває ризик ігнорування думки всіх мешканців. 

4. Створити умови забезпечення фінансування делегованих повноважень в Україні 
за рахунок  законодавчого закріплення повноважень та встановлення нормативів 
державним органам виконавчої влади. Прискорити прийняття законопроектів щодо 
децентралізації для подолання інерції щодо  всіх інших заходів реформи, що сприятиме 
вирішенню проблем законодавчого забезпечення всіх етапів децентралізації і дозволить 
перейти до її реалізації. 

Результати дослідження з концептуальних та правових засад управління 
соціальними ресурсами в процесі децентралізації викладено в науковій доповіді 
«мобілізація ресурсів сталого розвитку в умовах децентралізації управління: 
концептуальне та інституційне забезпечення», наукових доповідних записках 
«Делегування і розподіл функцій, повноважень, відповідальності при залученні 
соціальних ресурсів розвитку регіону в умовах децентралізації управління: концептуальні 
засади та напрями реалізації» пропозиції та рекомендації щодо включення положень по 
децентралізації та самостійному розвитку регіонів до Проекту Закону України «Про 
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внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень оргів 
місцевого самоврядування та оптимізації, надання адміністративних послуг, науковій 
доповіді «Використання потенціалу внутрішньо переміщених осіб як ресурсу розвитку 
суспільства та територіальних громад: необхідність та можливості», науковій доповідній 
записці «Удосконалення правового забезпечення децентралізації управління та 
самостійного розвитку регіонів у держанній регіональній політиці». 

 
 

1.2. Модернізація суспільних відносин щодо залучення та ефективного 
використання соціальних ресурсів при делегуванні, розподілі функцій, повноважень, 

відповідальності.  
 
Нездатність політичних та економічних еліт подолати низку фінансово-економічних 

криз кінця 90-х років ХХ - початку ХХІ сторіччя, обумовило відродження інтересу до 
ресурсів, природа, накопичення або розповсюдження яких пов’язані з безпосередніми 
зв’язками між людьми та їх взаємодією.Дослідники виявили, що просте введення 
децентралізації може живити нереальні вимоги й очікування (з боку місцевого населення), 
що послуги будуть значно розширені, що всі або більшість місцевих потреб будуть 
задоволені, і що місцеві проблеми будуть вирішені. Однак реальність може сильно 
відрізнятися через те, що компетенція, ресурси та адміністративні обмеження, які були 
наявними на центральному рівні, часто не переносяться на місцевий рівень. 

Визначені у підрозділі 1.1. звіту концептуальні засади управління соціальними 
ресурсами в умовах децентралізації, які обумовлені системою суспільних відносин між 
людською спільнотою з певними якісними характеристиками та розвиненою системою 
організаційно-управлінських та економічних механізмів на державному, регіональному та 
муніціпальному рівнях складають основні складові механізмів реалізації (рис. 1.4) 

 

    Людська спільнота регіону 

  Людський потенціал

  Людський капітал

  Територіальна громада

Якісні характеристики

      економічна активність

    освіта, професійна підготовка

   стан здоров’я

   мотивація

   цінності і норми

    культура

     мобільність
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     культурні

       інформаційні

Наукова тема: теоретичне обґрунтування,  практичні рекомендації
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регіональний соціум, його якісні характеристики, форми 
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   збалансованість  

 структури економіки 

   зростання добробуту 

 населення

   розвиток людського    

 потенціалу

   підвищення єдності 

 регіонального соціуму

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, 

РОЗВИТКУ І ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Державний рівень Регіональний рівень Муніципальний рівень     Механізм    

децентралізації:

 ресурси

 відповідальність

 функції

 компетенції

 Розподіл повноважень у сфері управління життєдіяльністю регіонального соціуму (економічна, 

соціальна, соціокультурна, побутова сфери)

 Розподіл та розвиток матеріальних ресурсів усієї системи життєзабезпечення регіонального 

соціуму (об’єкти соціальної інфраструктури, розташовані на території регіону)

 Формування та розподіл бюджетних ресурсів, необхідних для життєзабезпечення регіонального 

соціуму, його розвитку та ефективної суспільної діяльності

  

Рис. 1.4. Концептуальна модель реалізації соціальних ресурсів  

в умовах децентралізації 
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Дослідження сучасного стану децентралізації влади в Україні та порівняння цих 

результатів з зарубіжним досвідом дозволяють систематизувати поточні проблеми та 

перешкоди на шляху реформи. Ними є:  

1. Відсутність чіткого розмежування повноважень та відповідальності органів 

виконавчої влади різного рівня для здійснення децентралізації. Це породжує проблеми 

розподілу та використання ресурсів для реалізації делегованих повноважень на нижньому 

рівні та здійснення контролю за рішеннями прийнятими органами самоврядування. 

2. Законодавча невизначеність суб’єктів відповідальності призводить до зростання 

конфліктних ситуацій і постійного напруження між представниками органів виконавчої 

влади та самоврядування одного та різного рівнів, дестабілізації міжадміністративних 

відносин.  

3. Зростання рівня безробіття через скорочення робочих місць в житлово-

комунальній сфері (закриття Житлосервісів або їх злиття чи реорганізація), в освітній 

сфері (закриття малокомплектних шкіл), сфері охорони здоров’я (закриття медичних 

пунктів в невеликих громадах при приєднанні їх до іншої, яка стає центром об’єднаної 

громади). 

4. Посилення корупційних процесів через неврегульованість прав власності при 

отриманні доступу до ресурсів інших територіальних громад (в першу чергу земельних) 

при їх об’єднанні, а також прояв корупційних дій місцевої влади, як результат фінансової 

децентралізації  

5. Передача повноважень на нижній рівень без відповідної фінансової підтримки, що 

призводить до погіршення якості надання публічних послуг через відсутність на 

місцевому рівні фінансової можливості забезпечення високої якості послуг при зростанні 

числа їх споживачів. 

6. Відсутність державної підтримки або затримка її у часі, чи надання допомоги не в 

повній мірі щодо фінансування делегованих повноважень на рівень новостворених громад 

призводить до негативного ставлення та втрати довіри їх населенням новообраним 

головам сільських та міських рад. В свою чергу новообрані голови сільських та міських 

рад з ідейних натхненників перетворюються на зневірених у реформі.  

7. Високий рівень нецільової та безадресної допомоги міжнародних організацій-

донорів у запровадженні децентралізації влади в Україні. Так, допомогу надають 

Швейцарська агенція розвитку та співробітництва, ПРООН, Агентство США з 

міжнародного розвитку, програми ЄС, Німецьке товариство міжнародного 

співробітництва, Шведське агентство з питань міжнародного співробітництва і розвитку, 

Канадське агентство міжнародного розвитку, Рада Європи, Міжнародний фонд 

«Відродження», Фонд «Східна Європа» тощо. Це надає можливість вижити і розвиватися 

за рахунок грантів, контрактів, фінансової підтримки бюджетів громадам, які її 

потребують. Для фахівців фандрейзингу та грантрайтингу ці можливості перетворюються 

у «грантоїдство», тобто отримання гранту заради самого гранту та фіктивне покращення 

життя в громаді з метою отримання нових грантів для вирішення тих самих проблем. Це 

негативне явище призводить до того, що хто реально потребує допомоги – її не отримує 

через високу конкуренцію у грантових програмах, а грантодавці відмовляються від 

співробітництва з певними видами організацій або від підтримки проектів у напрямах, де 

зустрічається найбільша кількість зловживань. 

8. Культивування протестної поведінки та конфліктів при перерозподілі сфер 

впливу, пов’язаних з об’єднанням громад, чиновниками різного рівня, яке веде до виходу 

з під їх контролю певних територій (наприклад, ситуація у Часов Ярі. 

9. Небажання більш заможних громад, які за перспективним планом формування 

громад мають об’єднатися з менш заможними, здійснювати цей процес. Ініціація ними 

нових схем об’єднання згідно яких вони матимуть доступ до ресурсів інших, не менш 

заможних громад ніж їхня, штучне затягування вирішення проблеми формування 

спроможних територіальних громад. 
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10. Небажання втрачати депутатами сільських, селищних, міських рад та їхніми 

головами і виконавчими комітетами своїх повноважень, що обумовлює їх опір 

об’єднанню громад. При об’єднанні територіальних громад обласна державна 

адміністрація повинна звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею 

рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та 

відповідного сільського, селищного, міського голови, в результаті яких сільські, селищні, 

міські ради та їхні голови, а потім виконавчі комітети втрачають свої повноваження. 

11.  Несистемність фінансових надходжень до об’єднаних громад. Бюджети 

територіальних громад, що об’єдналися, виконуються окремо до закінчення бюджетного 

періоду, у зв’язку з чим процес об’єднання громад має свою сезонність і призначається 

таким чином, щоб новою громадою увійти до нового бюджетного року. 

12. Відсутність простих та зрозумілих методичних розробок (дорожніх карт) з 

різними варіантами прикладів об’єднання громад, нерозвиненість державних 

консультаційних послуг на безоплатній основі щодо формування умов для ефективного 

процесу об’єднання громад. Їх відсутність загострює проблеми об’єднання громад. Для 

сільських, селищних рад і міських рад вони є різними і не типовими для різних за 

розміром громад, а, відповідно, існуючі методики вирішення виникаючих складностей, 

успішні приклади невеликих за кількістю населення громад не можуть копіюватися та 

бути рекомендовані для великих громад. 

13. Правова невизначеність умов, при яких проводиться місцевий референдум щодо 

підтримки об’єднання територіальних громад, і в яких випадках сільські, селищні, міські 

ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних громад, що 

допускає суб’єктивний підхід у вирішенні цього питання в інтересах окремих осіб. 

14. Відсутність інформованості населення про переваги та позитивні приклади 

існування об'єднаних громад і тиражування серед населення чуток про можливі негативні 

наслідки децентралізації, що значно стримує запровадження запланованих реформ. 

Для забезпечення модернізації суспільних відносин, мінімізації ризиків 

запровадження децентралізації пропонується врахувати такі рекомендації: 

1.Активізувати інформаційні кампанії з метою розвіювання негативних міфів про 

децентралізацію і забезпечити інформованість населення щодо доцільності проведення 

найважливішої реформи в Україні, що послабить соціальний спротив та підвищить 

правову обізнаність в цьому напрямі. 

2.Необхідно визначити кінцевий строк добровільного об'єднання громад за їх 

вибором і забезпечити фінансовою підтримкою цей процес, що стимулюватиме 

активізацію процесу обговорень щодо об'єднання територіальних громад та реалізацію 

прийнятих рішень. 

3.Чітко визначити критерії спроможності громади, якій передаються нові 

повноваження, що дозволить знизити конфліктність між громадами, які підлягають 

об'єднанню та посилити рівень конкуренції за звання «Центру об’єднаної громади». 

4.Стимулювати реалізацію спільних соціальних, культурних, економічних проектів 

сміжними громадами з метою усунення культурних, етнічних та соціальних розбіжностей 

і створити умови для прискорення інтеграційних процесів. 

5.Забезпечити державне фінансування перекваліфікації та підвищення кваліфікації 

працівників соціальної сфери та державних службовців, які підлягають скороченню в 

результаті реалізації заходів з децентралізації влади з наступним працевлаштуванням на 

новостворені робочі місця в органах самоврядування чи сприяння їх самозайнятості 

дозволить зняти соціальне напруження та ризик зростання безробіття в результаті 

проведення реформ. 

6.Розробити гнучкі стандарти структури витрат у громаді і заборонити виділення на 

певні напрями менше мінімально дозволеної суми коштів. 
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7. Поставити в залежність рівень оплати праці депутатам міських рад та 
представникам виконавчих комітетів від критеріїв оцінки їх роботи, виконання 
зобов’язань, а також максимально дозволеної межі. 

8. Забезпечити формування прозорості використання бюджетних коштів органами 
місцевого самоврядування з наданням доступу до відповідної інформації громадськості. 

Розмежування повноважень між органами держави та самоврядування, між рівнями 
самоврядування і територіальними органами виконавчої влади ускладнюється надто 
повільним формуванням спроможних громад та змінами адміністративно-територіального 
устрою України. Стан суспільної підтримки свідчить про наявність проблем в 
інформаційному забезпеченні процесу децентралізації. Таким чином, зрушення в 
напрямку децентралізації є відчутними, мають регіональну специфіку, свої перші вдалі та 
невдалі приклади самоврядування. Формування власної моделі децентралізації України 
відбувається в складних нестабільних умовах, що посилює відповідальність всіх суб’єктів 
соціальних відносин за оптимістичні сценарії розвитку України.  

Результати досліджень з удосконалення та корекції суспільних відносин, 
спрямованих на залучення та ефективне використання соціальних ресурсів з задіянням 
механізмів децентралізації представлено у наукових доповідних записках «Делегування 
ірозподіл функцій, повноважень, відповідальності при залученні соціальних ресурсів 
розвитку регіону в умовах децентралізації управління: концептуальні засади та напрями 
реалізації; «Про необхідність створення системи забезпечення соціальної безпеки 
України», «Оцінка соціального самопочуття населення України в контексті ризиків 
протестної активності та пропозиції щодо налагодження соціального діалогу та 
відновлення миру на Сході України», у науковій доповіді «про необхідність 
удосконалення системи стратегічного управління соціально-економічним розвитком 
України з урахуванням процесів децентралізації. 

 
 

1.3. Інституалізація соціальної відповідальності в державі та її регіонах як 
важель мобілізації соціальних ресурсів  

 
В умовах зовнішніх і внутрішніх викликів, які постали перед Україною останнім 

часом, великої актуальності набуває питання пошуку та впровадження концептуальної 
основи організації взаємодії різних суб’єктів соціального розвитку, що сприяла б 
уникненню внутрішніх конфліктів та консолідації ресурсів суспільства у подоланні 
проблем. Такою основою може стати становлення соціальної відповідальності, за 
допомогою якої стають можливими розробка та впровадження певних правил взаємодії 
соціальних суб’єктів, реалізація яких дозволить уникати гострих протиріч та конфліктів та 
об’єднувати зусилля у подолання гострих проблем, які постали перед сучасним 
українським суспільством. 

Основне функціональне призначення системи соціальної відповідальності – 
продукувати вчинки і поведінку згідно із соціально значущими цінностями, принципами, 
нормами, що відповідають інтересам, ідеалам, завданням розвитку  суспільства і потребам 
саморозвитку особистості. Ідея соціальної відповідальності виникла в бізнес-спільноті але 
сфера застосування концепції соціальної відповідальності постійно розширюється, і 
заразчерезїїпризмудосліджується діяльність все зростаючого кола суб'єктів соціального 
розвитку – органів державної та місцевої влади, громадських організацій, аж 
доіндивідуального рівня-повсякденнихсоціальнихпрактикокремих людей. Тенденціядо 
розширеннясфери застосування соціальної відповідальностіпояснюється, по-перше, її 
доведеною ефективністюу сфері бізнесу, і, по-друге, зростаючимрозуміннямтого, що для 
забезпечення сталого і збалансованогорозвитку суспільства соціально відповідальною має 
бути поведінкаі взаємодія всіхйогосуб'єктів -відіндивідадодержави (а не тільки бізнесу). 
Інакше кажучи - задля сприяння вирішенню проблем, що постали перед українським 
суспільством необхідним є ініціювання становлення системної соціальної 



19 

 

відповідальності на рівні держави, суспільства, бізнесу, інститутів громадянського 
суспільства, особистості та інших її суб’єктів. 

Актуальними є питання інституціоналізації соціальної відповідальності всіх 
основних суб’єктів соціального розвитку, розробки та впровадження відповідних 
механізмів, формування та реалізація нових підходів, які мали б її забезпечити. Вирішення 
цього питання потребує, в свою чергу, відповідної комплексної стратегії, яка має бути 
спрямованана всіх ключових суб'єктівсоціального розвиткута залучати їх до своєї 
реалізації. Задля досягнення комплексності, ця стратегія повинна враховувати всі основні 
чинники, що впливають на поведінку цих суб’єктів і передбачати роботу з кожним з цих 
ключових чинників. Крім того, принципово важливою вимогою до такої стратегії є її 
здатність ефективно працювати на регіональному рівні та враховувати їхню специфіку.  

Послідовність дій щодо розробки комплексної стратегії інституціолізації соціальної 

відповідальності в суспільстві представлена на рис. 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Зміст основних етапів розробки комплексної стратегії інституціоналізації 

соціальної відповідальності в суспільстві 

 

Сформоване таким чином проблемне поле стратегії розвитку соцыальної 

відповідальності, в свою чергу, стає основою для вирішення великого кола питань, 

пов’язаних з її розробкою та реалізацією. Основними серед них є наступні: 

1. Формування напрямів та завдань реалізації стратегії. 

2. Забезпечення комплексності стратегії, що розробляється (проблемне поле стратегії 

включає в себе всіх основних суб’єктів та всі основні чинники, що впливають на 

соціальну відповідальність в суспільстві; це дозволяє забезпечити певну повноту 

 

 

 

 

Зміст етапу: 

1) збір інформації по 

значущих параметрах 

(статистична інформація, 

аналітичні звіти, результати 

досліджень та ін.); 

2) аналіз зібраної 

інформації, оцінка її 

достовірності та повноти; 

3) аналіз впливу 

існуючого стану ключових 

чинників на розвиток 

соціальної відповідальності 

тих чи інших соціальних 

суб’єктів (з урахуванням 

динаміки змін цих 

чинників); 

4) формулювання 

проблем, які існують в 

сфері становлення 

соціальної відповідальності 

по окремим основним 

суб’єктам соціального 

розвитку. 

АНАЛІТИЧНИЙ ТА 

ПРОБЛЕМНО-

ПОСТАНОВОЧНИЙ ЕТАП 

 

 

 

 

 

Зміст етапу: 

1) на основі результатів 

аналізу та виявлених проблем - 

визначення основних напрямів 

комплексної стратегії, 

постановказавдань щодо всіх 

ключових суб’єктів та 

чинників, що на них 

впливають; 

2) визначенняформі 

методів практичної діяльності 

щодо реалізації стратегії за 

кожним із визначених напрямів 

та завдань; 

3) вирішення принципових 

питань щодо організації 

взаємодії суб’єктів реалізації 

стратегії; 

4) вирішення принципових 

питань щодо ресурсного 

забезпечення реалізації 

стратегії (організаційного, 

кадрового, фінансового, 

матеріально-технічного, 

інформаційно-

комунікаційного). 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ 

НАПРЯМІВ ТА ЗАВДАНЬ 

СТРАТЕГІЇ 

 

 

 

 
Зміст етапу: 

1) на основі 

сформульованих напрямів та 

завдань – розробка планів 

практичної діяльності щодо їх 

реалізації; 

2) безпосередня 

організація взаємодії 

суб’єктів реалізації стратегії в 

контексті планів практичних 

дій; 

3) ресурсне забезпечення 

реалізації розроблених планів 

(організаційне, кадрове, 

фінансове, матеріально-

технічне, інформаційно-

комунікаційне); 

4) моніторинг перебігу 

реалізації стратегії в контексті 

розроблених планів, 

виявлення проблем, що 

виникають; 

5) корегування переліку 

напрямів та завдань, планів, 

форм та методів роботи за 

результатами моніторингу. 

 

ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 

ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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стратегічного аналізу та планування та уникнути загрози, що якісь значущі суб’єкти або 

чинники будуть упущені). 
Кожна група чинників, що впливають на соціально відповідальну поведінку 

ключових соціальних суб’єктів, утворює певну сферу реалізації стратегії, діяльність в якій 
повинна реалізовуватися у взаємодії всіх суб’єктів. На основі запропонованого підходу 
можна виокремити такий структурований за групами чинників перелік основних напрямів 
та завдань стратегії інституціоналізації соціальної відповідальності в українській державі 
та її регіонах.  

В сфері організаційно-управлінського забезпечення: 

 розробка та впровадження загальнодержавних та регіональних механізмів 
активізації організаційного, кадрового, фінансового потенціалу ключових суб’єктів 
розвитку щодо становлення соціальної відповідальності в українському суспільстві, а 
також стимулювання взаємодії цих суб’єктів між собою з цих питань. При цьому 
регіональні механізми повинні враховувати економічну, соціокультурну та іншу 
специфіку конкретних регіонів, в особливості тих, які постраждали внаслідок збройного 
конфлікту на Сході; 

 формування механізмів стимулювання всіх суб’єктів соціального розвитку до 
розробки та реалізації програм та стратегій, соціальних інвестицій, спрямованих на 
розвиток соціальної відповідальності; 

 створення інфраструктури, що підтримує взаємодію суб’єктів та сприяє 
розповсюдженню набутого позитивного досвіду (регіональні ресурсно-методичні центри 
відповідної спрямованості, центри розвиткутериторіальнихгромад та ін.). Розробка та 
впровадження механізмів ресурсного (організаційного, кадрового, фінансового та ін.) 
забезпечення діяльності цієї інфраструктури; 

 розробка та реалізація пілотних проектів щодо пошуку оптимальних форм та 
методів діяльності та взаємодії суб’єктів, в тому числі шляхом адаптації передового 
закордонного досвіду. Окрему увагу необхідно приділити регіонам, що постраждали 
внаслідок військової агресії, бо там питання соціальної відповідальності сприймаються 
найбільш гостро. 

В сфері нормативно-правового забезпечення: 

 розробка та затвердження державної стратегії (або програми) інституціоналізації 
(становлення) соціальної відповідальності українського суспільства, та відповідних 
регіональних стратегій, які б враховували специфіку відповідних регіонів; 

 удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної відповідальності 
суб’єктів соціального розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях (в 
першу чергу на основі більш чіткого та всеосяжного концептуального визначення 
принципів соціальної відповідальності та за рахунок розширення сфер діяльності 
суб’єктів, на які розповсюджується дія цих принципів); 

 розробка та затвердження для різних суб’єктів (з урахуванням їхньої специфіки) 
типових внутрішніх нормативних документів, 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 (в тому 
числі щодо адаптації передового закордонного досвіду в цій сфері). 

В сфері науково-методичного забезпечення: 

 реалізація державного замовлення на проведення масштабних наукових 
досліджень процесів інституціоналізації соціальної відповідальності в Україні, з 
обов’язковим дослідженням відповідної регіональної специфіки; 

 удосконалення концептуальної та науково-методичної бази організації діяльності 
ключових суб’єктів соціального розвитку, спрямованої на інституціоналізацію соціальної 
відповідальності в суспільстві, зокрема, за такими напрямками: 
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- проведення соціологічних досліджень; 
- проведення досліджень та реалізація пілотних проектів, спрямованих на адаптацію 

передового світового досвіду в сфері становлення соціальної відповідальності різних 
суб’єктів; 

 реалізація пілотних проектів, спрямованих на адаптацію до умов України 
прикладних методик вирішення соціальних проблем та організації взаємодії суб’єктів 
соціального розвитку на основі принципів соціальної відповідальності. 

В сфері виховання та освіти: 

 реалізація соціального замовлення на формування соціальної відповідальності 
майбутніх спеціалістів, розробка та впровадження відповідних спеціалізованих курсів в 
учбових програмах ВНЗ, які їх готують; 

 розробка та поетапне впровадження наскрізної система заходів, спрямованих на 
виховання соціальної відповідальності 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 релігійних організацій; 

 включення питань щодо становлення соціальної відповідальності різних суб’єктів 
соціального розвитку в програми підготовки та підвищення кваліфікації їх співробітників. 

В сфері становлення ціннісно-мотиваційних засад діяльності та взаємодії суб’єктів 
соціального розвитку: 

 проведення широких досліджень реальних цінностей та мотивів поведінки різних 
суб’єктів соціального розвитку та ступеню їх відповідності принципам соціальної 
відповідальності (з урахуванням специфіки цих суб’єктів). Результати цих досліджень 
потрібні для реальної оцінки та перспектив створення ціннісно-мотиваційного підґрунтя 
соціальної відповідальності органів влади та їх співробітників, створення механізмів 
формування такого підґрунтя; 

 розробка та впровадження механізмів активізації ціннісно-мотиваційного 
потенціалу становлення соціальної відповідальності різних суб’єктів соціального 
розвитку. Реалізація відповідних пілотних проектів з метою апробації таких механізмів з 
подальшим поширенням набутого позитивного досвіду. 

В сфері ресурсного (фінансового, кадрового, матеріально-технічного та ін.) 
забезпечення: 

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

 розробка та впровадження механізмів кадрового забезпечення діяльності суб’єктів 
соціального розвитку щодо становлення соціальної відповідальності; 

 створення механізмів залучення потенціалу індивідуальної добровольчої 
діяльності громадян, розвиток волонтерства. 

В сфері інформаційно-комунікаційного забезпечення: 

 розробка та реалізація за участі всіх суб’єктів інформаційно-просвітницьких 
програм національного та регіонального масштабу, спрямованих на розвиток соціальної 
відповідальності в суспільстві (зокрема, з метою підвищення  поінформованості громадян 
про принципи соціальної відповідальності, розуміння ними цих принципів і готовності їм 
слідувати); 

 організація інформаційного супроводження соціальних проектів, що 
реалізуються, з метою забезпечення їх підтримки суспільством та залучення додаткових 
ресурсів до їх реалізації; 

 створення механізмів «зворотного зв’язку» між суб’єктами соціального розвитку 
в контексті соціальної відповідальності (зокрема – щодо розробки та реалізації стратегії 
інституціоналізації соціальної відповідальності в українському суспільстві); 
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 створення за участі всіх суб’єктів необхідної інформаційно-комунікативної 
інфраструктури (зокрема, загальнодоступних баз даних та комунікативних «площадок» з 
соціальної відповідальності та соціально корисної діяльності суб’єктів соціального 
розвитку). 

В сфері відродження традицій соціально відповідальної поведінки: 

 дослідження національних традицій соціально відповідальної поведінки різних 
суб’єктів соціального розвитку (як тих традицій, що існують в історичному досвіді, так і 
сучасних) та можливостей їх реалізації в сучасних умовах; 

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

В 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, населення), з метою забезпечення ефективної комунікації та взаємодії, а 
також задля створення умов залучення ресурсів цих суб’єктів до розробки та реалізації 
стратегії інституціоналізації соціальної відповідальності; 

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

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

 завершення роботи над концептуальним визначенням та нормативно-правовим 
закріпленням принципів, норм та правил соціально відповідальної поведінки суб’єктів 
соціального розвитку (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 та правил соціально відповідальної поведінки 
різними соціальними суб’єктами (в формі пілотних проектів та соціальних 
експериментів); 

 - розробка, нормативне закріплення та впровадження санкцій за порушення 
принципів, норм та правил соціально відповідальної поведінки основними суб’єктами та 
механізмів їх реалізації. 

Запропонований вище підхід до визначення напрямів стратегії інституціоналізації 
соціальної відповідальності, за умови його повної та послідовної реалізації, а також 
зазначені напрями такої стратегії, дозволять забезпечити комплексність діяльності щодо 
інституціоналізації такого складного та багатоаспектного явища, яким є соціальна 
відповідальність суспільства, та досягти сталого системного результату у цьому напрямку. 

Наукові результати дослідження, в яких визначаються проблеми інституціалізації 
соціальної відповідальності в державі та її регіонах як важель мобілізації соціальних 
ресурсів представлено в науковій доповідній записці «Формування напрямів комплексної 
стратегії інституціалізації соціальної відповідальності в державі та регіонах», у наукових 
доповідях «Інтеграція соціальної відповідальності в забезпечення розвитку  трудової 
сфери», «Оцінка стану та песпектив розвитку трудової сфери на засадах соціальної 
відповідальності», а також у наукових монографіях «Диагностика состояния и перспектив 
развития социальной ответственности в Украине (экспертные оценки), Дейч М.Є. 
«Становлення та розвиток багаторівневої системи соціальної відповідальності: 
управлінський аспект», Залознової Ю.С. «Соціально-економічний розвиток України в 
контексті глобальних і національних викликів підрозділ 5.3 «Національні особливості 
формування систем соціальної відповідалності щодо вимог модернізації суспільних 
відносин». 
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Розділ 2. ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

 

2.1. Теоретичні та прикладні аспекти активізації соціальних ресурсів інститутів 

громадянського суспільства  

 

Революція Гідності, а також безпрецедентні приклади самоорганізації населення 

України, пов’язані із ситуацією збройного конфлікту на Сході України, висвітлили 

масштаби соціальних ресурсів, якими володіє українське суспільство, але для яких досі не 

створені ефективні механізми використання. 

Незважаючи на заявлені (в першу чергу, у рамках програми реформ «Стратегія 

2020») радикальні реформи у різних сферах, зокрема пов’язані із децентралізацією 

управління на всіх рівнях, досі відсутні реальні кроки та дієві механізми із використання 

існуючих соціальних ресурсів українського суспільства у процесах проведення реформ, їх 

залучення поки не стало реальним завданням (а тим більш – результатом) процесу 

реформування. 

Децентралізація влади є однією з головних суспільних реформ з погляду не лише 

поліпшення державного управління, а й реформування всієї системи суспільних відносин 

[1, с. 168]. Однак для того, щоб скористатися можливостями, які надає децентралізація 

влади, результативної участі у забезпеченні регіонального розвитку інститутам 

громадянського суспільства необхідна мобілізація всіх доступних ресурсів. 

Співставлення успішності діяльності соціальних систем різних рівнів (держави, 

компанії, соціальні групи) демонструє ключове значення соціальних ресурсів, порівняно із 

забезпеченістю іншими видами ресурсів. Секрет переважної більшості історій успіху 

полягає у ефективності залучення наявних соціальних ресурсів, їхній «якості», 

раціональності зусиль із їх накопичення і розвитку. 

Розуміння важливості цього виду ресурсів призвело до появи одного з сучасних 

наукових напрямів теоретизування – так званої «класичної теорії соціальних ресурсів»
1
. 

Узагальнено представники цього напряму розуміють «соціальний ресурс» як «будь-який 

продукт – матеріальний або символічний – який передається через міжособистісну 

поведінку»
2

. В контексті забезпечення розвитку територій як ключовий канал 

накопичення і використання соціальних ресурсів можна розглядати громадську активність 

жителів (насамперед у формі створення громадських об’єднань і участі у їх діяльності), 

оскільки сама сутність такої діяльності передбачає активну взаємодію і обмін ресурсами 

для досягнення суспільно значущих цілей або захисту інтересів певної соціальної групи. 

Під соціальними ресурсами громадських об’єднань, що здійснюють діяльність у 

сфері регіонального розвитку, слід розуміти сукупність ресурсів, якими громадські 

об’єднання володіють, створюють чи отримують завдяки соціальній взаємодії 

(міжособистісній та міжгруповій). 

Серед усього різноманіття форм громадської самоорганізації у період після 

Революції Гідності одне з провідних місць займає волонтерський рух. За умов, що 

склалися в країні, цінною і важливою є діяльність окремих волонтерів і цілих організацій, 

фондів, які вирішують найгостріші соціальні проблеми, вибудовують фундамент стійкої 

взаємодії і координації з іншими волонтерськими організаціями, урядовими структурами, 

міжнародними організаціями тощо. Процеси інституціоналізації волонтерського руху 

тривають і дозволяють зміцнити цей соціальний ресурс громадянського суспільства на 

потреби людини і країни в цілому. 

                                                           
1
 Значний внесок у розвиток теорії соціальних ресурсів внесли Една та Уріель Фоа (див., наприклад: [32]). 

2
Цит. за: [36 , p. 33]. 
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Співробітниками сектору проблем економічної соціології відділу економічних 

проблем соціальної політики Інституту економіки промисловості НАН України у 

березні 2016 р. було проведене емпіричне соціологічне дослідження у формі експертного 

опитування. Враховуючи новизну використаного теоретичного підходу, проведене 

дослідження мало насамперед розвідувальний характер та мало на меті, по-перше, 

первинну апробацію методики та інструментарію, запропонованих авторами і, по друге, 

попередню оцінку мобілізаційного потенціалу волонтерського руху в України з 

урахуванням системи внутрішніх та зовнішніх факторів, що на нього впливають. 

Теоретична база дослідження являє собою поєднання теорії мобілізації ресурсів та 

соціокультурного підходу. Доцільність такого поєднання ґрунтується, з одного боку, на 

наявності в теорії мобілізації ресурсів добре розвинутої класифікації соціальних ресурсів, 

а з іншого – необхідністю дослідити та врахувати соціокультурну специфіку українського 

суспільства, насамперед – ціннісно-мотиваційний аспект, для чого в нагоді стає 

соціокультурний підхід. Соціокультурний підхід має бути методологічною основою 

використання та змістовного наповнення теорії мобілізації ресурсів, що дозволить 

з’ясувати стан, визначити показники вимірювання, можливості залучення соціальних 

ресурсів, а також створить необхідні передумови для розробки та впровадження дієвих 

механізмів залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства (в тому числі і 

волонтерських організацій та рухів) до процесів реформ та розвитку. 

Теорія мобілізації ресурсів, основним предметом розгляду якої є залучення 

ресурсів до діяльності громадських рухів із вирішення різноманітних проблем, дозволяє 

проаналізувати процес залучення і ефективності використання основних видів ресурсів, 

необхідних для створення і функціонування громадського об’єднання, формування і 

розгортання соціальних рухів. Багато дослідників вважають її домінуючою парадигмою в 

сучасних дослідженнях громадських рухів, яка розглядає соціальні рухи як колективні 

спроби призвести до змін в соціальних інститутах і розподілі соціально цінних благ
3
. 

Таким чином, теорія мобілізації ресурсів дозволяє проаналізувати процес залучення і 

ефективності використання основних видів ресурсів, необхідних для створення і 

функціонування соціального руху чи громадського об’єднання. Враховуючи зазначену 

вище специфіку діяльності громадських об’єднань, такі ресурси є за своєю природою 

соціальними. 

Соціокультурна специфіка українського суспільства певним чином обмежує 

можливості застосування теорії мобілізації ресурсів щодо дослідження процесів 

соціальної самоорганізації в Україні, та вимагає певних змін у засадах цієї теорії – по-

перше, необхідно уточнити структуру і різновиди наявних в суспільстві ресурсів, по-

друге, розглянути цю теорію в контексті методології соціокультурного підходу.  

У рамках теорії мобілізації ресурсів розглядають п’ять основних видів ресурсів: 

моральні, культурні, соціально-організаційні, людські, матеріальні. 

Моральні ресурси. До категорії моральних ресурсів зазвичай включають такі 

характеристики громадських об’єднань як легітимність (legitimacy), солідарну підтримку, 

доброзичливу (sympathetic) підтримку, і популярність (celebrity)
4
. 

Культурні ресурси. До культурних ресурсів належать артефакти та культурні 

продукти – такі, як концептуальні інструменти і спеціальні знання, технології їх 

розповсюдження та використання. Саме культурні ресурси визначатимуть способи 

залучення громадськості до вирішення нагальних проблем місцевого та регіонального 

рівнів, використання легітимних форм громадської активності, а також характер і способи 

взаємодії з населенням в інформаційному та медіа-просторі. 

В контексті застосування соціокультурного підходу доцільно внести зміни в 

традиційну класифікацію структури соціальних ресурсів теорії мобілізації ресурсів на 

                                                           
3
Див., наприклад: [33, p. 14368]. 

4
Тут і далі в тексті дослідження характеристика основних видів ресурсів базується на роботі [31, pp. 125-

128]. 
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засадах соціокультурного підходу - виокремити в якості окремих різновидів інформаційні 

і духовно-культурні ресурси громадських об’єднань. Останні за своїм змістом поєднують 

моральні і культурні ресурси і мають додаткові критерії визначення, що відповідає 

методологічним принципам соціокультурного підходу. 

Соціально-організаційні ресурси. Соціально-організаційні ресурси набувають 

трьох основних форм: інфраструктури, соціальні мережі і організації, кожна з яких може 

бути різною мірою організаційно формалізована. Інфраструктури при цьому є соціально-

організаційним еквівалентом суспільних 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. На жаль, саме цей вид 

ресурсів виглядає найбільш дефіцитним. 

Людські ресурси. Ця категорія включає такі ресурси як праця, досвід, навички, 

експертні знання і лідерство. Їх особливістю є те, що вони є характеристиками конкретних 

осіб, а не соціальних організаційних структур чи культури в цілому. Кількість і якість 

людських ресурсів громадських організацій визначаються кількісним складом, досвідом, 

освітою, професіоналізмом, інтелектуальним, соціальним капіталом, людськими якостями 

і керівництва, і рядових членів. 

Матеріальні ресурси. Дана категорія поєднує в собі те, що зазвичай називають 

фінансовим та фізичним капіталом: кошти, майно, офісні приміщення, обладнання та 

витратні матеріали. Важливо, що можливості залучення матеріальних ресурсів часто 

залежать від обсягу та якості інших видів ресурсів, наприклад, репутації організації, 

особистості лідера, характеру навичок, якими володіють члени організації тощо. 

Зазначену структуру основних видів соціальних ресурсів авторами було 

використано як базову схему для аналізу та дослідження стану соціальних ресурсів 

волонтерського руху в Україні. Цю структуру було доповнено ціннісно-мотиваційною 

сферою, бо з точки зору цілепокладання та ціледосягнення цінності та мотиви також 

можуть розглядатися в певному сенсі як ресурс, який сприяє або перешкоджає розвитку у 

обраному напрямі. 

З метою апробації отриманих теоретичних та методичних результатів та первинної 

оцінки стану ресурсного потенціалу волонтерського руху авторами у березні 2016 р. було 

проведено експертне опитування, в якому взяли участь 10 представників керівного складу 

активно діючих волонтерських структур із значним досвідом роботи (керівники 

відповідних структур або особи, відповідальні за окремі напрями роботи). 

В ході дослідження було отримано такі основні результати. 

В контексті теорії мобілізації ресурсів одним з ключових було питання щодо 

потреби волонтерів в тих чи інших видах ресурсів. Найбільш дефіцитними виявились 

потреба в підтримці з боку органів влади та бізнесу (по 60%), а також в фінансових 

ресурсах (50%). Однак лише по 10% відчувають потребу в необхідності підвищення знань 

та досвіду членів волонтерських організацій та потребу в координації зусиль і 

згуртованості з іншими волонтерськими організаціями. 

Мобілізація ресурсів волонтерського руху в значній мірі визначається мотивацією 

волонтерів, тому одним з ключових питань для розуміння рушійних сил волонтерства 

було виявлення мотивів волонтерів. Найбільш поширеним є мотив виконання особистого 

обов’язку перед собою і перед суспільством за принципом: «Якщо не я – то хто?» - його 

обрали 70% респондентів. Дещо несподіваним виявилось друге місце мотивів соціального 

престижу – 50% респондентів вважають, що бути учасником волонтерського руху – це 

зараз почесно і престижно. 

Замикає ієрархію група мотивів, які умовно можна назвати помірковано-

прагматичними – розширення контактів із впливовими людьми, можливість прийняти 

участь в політичній діяльності та отримання доступу до фінансових та інших ресурсів. 
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Серед чинників, які найбільше спонукають людей до участі у волонтерській 

діяльності з початку Революції Гідності і до сьогодні, респонденти на перше місце 

поставили неспроможність і небажання влади взяти на себе відповідальність щодо 

вирішення болючих проблем (60,0%), друге місце посіли віра в свої можливості здійснити 

доленосні зміни в країні (50,0%) та духовне пробудження нації, солідарність, довіра 

громадян до волонтерів, готовність їх підтримувати (50,0%). 

Як свідчать результати дослідження, діяльність волонтерських структур в період 

2014-2016 рр. була спрямована майже виключно на соціальні групи, що мають відношення 

до подій на Сході України. Зокрема, бійцям добровольчих батальйонів, підрозділів 

Збройних сил України, що воюють в зоні АТО та переселенцям із зони АТО та Криму 

допомагали 90% опитаних волонтерських структур, при цьому мирним жителям 

окупованих територій Донецької і Луганської областей – 50%. В той же час слід 

відзначити що всі респонденти заявили, що вони планують продовжувати свою діяльність 

і надалі. 

Окремий інтерес в контексті мобілізаційного потенціалу представляє питання щодо 

бачення волонтерськими організаціями та рухами можливостей своєї участі у політичному 

житті країни. Так, 50% респондентів відзначили, що волонтерські організації та рухи за 

певних умов можуть брати участь у політичному житті, якщо це сприяє досягненню цілей 

їхньої діяльності, 30% - що волонтерські організації та рухи мають брати активну участь у 

політичному житті, і лише 20% - що волонтерські організації та рухи мають бути 

об’єднуючою силою, що діє поза політикою, та не підтримувати жодну з політичних сил. 

Стосовно розвитку волонтерських організацій та рухів питання взаємодії з 

органами влади сприймається як ключове, бо 80% респондентів як один з ключових 

чинників розвитку обрали включення волонтерських організацій до процесів розробки та 

реалізації державних соціальних програм, а 70% ще одним таким чинником вважають 

включення представників волонтерських організацій до органів влади. Надання пільг та 

преференцій та удосконалення законодавства в сфері діяльності волонтерських 

організацій обрали відповідно 60% і 50% респондентів. Несподівано низьку оцінку 

отримав такий системний чинник саморозвитку громадської активності, як створення 

інфраструктури підтримки волонтерського руху – Центри розвитку волонтерства, 

інформаційно-комунікаційна інфраструктура – сайти та ін.  

Таким чином, протягом 2014-2016 років мобілізаційний ресурсний потенціал 

виявився дуже високим, хоча його прояви подекуди були хаотичними, не зовсім 

скоординованими. Але поступово починають відбуваються процеси певної 

інституціоналізації волонтерського руху та його включення в соціальні процеси на більш 

постійній основі. В той же час, в певній мірі зберігаються хронічні проблеми українського 

громадянського суспільства, зокрема, гіпертрофоване фокусування на органах державної 

влади, взаємодія з якими сприймається одночасно і як основне джерело проблем, і як 

основний засіб вирішення тих самих проблем. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що активна участь громадських об’єднань у подіях 

останнього часу в Україні, а також стан соціальних ресурсів, які доступні для громадських 

об'єднань та можуть залучатись ними, демонструють значний потенціал активізації та 

розширення участі громадських об’єднань у забезпеченні розвитку та реформуванні 

суспільства. Проте нехтування ними і відсутність дієвих механізмів залучення цих 

ресурсів до процесів регіонального розвитку в умовах децентралізації може призвести до 

їхнього занепаду та значно звужує потенціальну ресурсну базу проведення реформ, 

гальмує процеси відновлення та стабілізації усіх сфер життєдіяльності українського 

суспільства в ситуації збройного конфлікту. Відповідно, необхідною умовою 

децентралізації та інших реформ, метою яких є демократизація українського суспільства, 

сприяння участі громадян у прийнятті та реалізації управлінських рішень, є створення в 

Україні механізмів, спрямованих на розвиток та залучення соціальних ресурсів 

громадських об'єднань, в тому числі і волонтерських організацій та рухів. 
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2.2. Механізми і напрями мобілізації і залучення соціальних ресурсів 

громадянського суспільства до місцевого та регіонального розвитку в умовах 

децентралізації 

 

В суспільстві, що стає все складнішим, загальновизнаною є принципова значущість 

соціальних ресурсів для успішного розвитку та конкурентоздатності соціальних систем 

усіх рівнів. При цьому широка громадська участь відіграє впливову роль як інститут 

мобілізації соціальних ресурсів для вирішення і соціальних, і економічних, і екологічних 

проблем. 

При цьому, в результаті процесу децентралізації влади, що триває зараз, у «має 

бути створено систему органів влади, побудовану відповідно до принципу 

субсидіарності» [1, с. 169], «максимальний обсяг владних повноважень має буди 

зосереджено саме на базовому рівні адміністративно-територіального устрою країни» [1, 

с. 169], «мають бути створені органи місцевого самоврядування нової якості, які 

сприйматимуться не як сукупність клерків з управління комунальним господарством, а як 

повноцінні політичні органи, що відповідають за вирішення більшості питань суспільного 

життя на місцевому рівні» [1, с. 168]. Тому особливої важливості набуває взаємодія 

громадських об'єднань саме з органами місцевого самоврядування та їх посадовими 

особами. Це важливо з огляду на необхідність залучення громадян до розроблення та 

ухвалення управлінських рішень на місцевому рівні для: а) допомоги органам місцевого 

самоврядування діяти в нових умовах і з новими повноваженнями за рахунок громадської 

ініціативи, умінь та знань, інших ресурсів, що накопичені та можуть бути залученими 

громадськими об'єднаннями; б) контролю з боку громадськості за діями органів місцевого 

самоврядування. 

У доповіді програми Волонтерів ООН (The United Nations Volunteers (UNV) 

programme) під назвою «Стан світового волонтерства: трансформуючи управління» 

волонтерство розглядається як «додатковий ресурс і засіб для залучення навичок, знань та 

досвіду для того, щоб голос та участь, підзвітність і чутливість (responsiveness) як ключові 

засади доброго врядування (good governance) доповнювали інші рішення у сфері розвитку 

і ресурси» [35, p. vii.]. При цьому зазначається, що «покращені механізми для 

громадянської участі необхідні для можливості появи нових дискусій, обговорень і 

рішень. Волонтерство забезпечує ключовий канал для цієї взаємодії від локального до 

національного і глобального контекстів» [35, p. xiv.]. Також у згадуваній доповіді 

стверджується, що процеси децентралізації фокусують увагу на сфері місцевого 

самоврядування, зокрема на волонтерській діяльності на цьому рівні. При цьому, одним з 

результатів, окрім залучення додаткових ресурсів до процесів вирішення місцевих 

проблем, є зростання громадської участі, залученості жителів до процесів прийняття та 

реалізації рішень [35, p. 21.]. 

Розробка концептуальних засад створення системи інституційних та організаційних 

механізмів залучення соціальних ресурсів інститутів громадянського суспільства також 

потребує визначення як переліку, так і специфіки соціальних ресурсів інститутів 

громадянського суспільства.  

Усі форми взаємодії органів державної влади й громадянського суспільства можуть 

бути умовно поділені на дві групи:  

1. Економічні, під якими розуміється співпраця, у процесі (або результаті) якої 

отримується прибуток, забезпечується економічний розвиток регіону, територій чи  

держави в цілому.  

2. Неекономічні, під якими розуміється співпраця, не націлена на отримання 

прибутку. Метою такої співпраці є вирішення неекономічних питань – передусім питань 
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соціального характеру – із покращення соціальних умов життєдіяльності населення 

регіону чи територій [13, С. 26]. 

Досить поширеними у демократичних західноєвропейських державах є такі форми 

співпраці громадськості та влади:  

– громадські ради, що виконують не лише консультативно-дорадчу функцію, а й 

забезпечують громадський контроль за діяльністю органів влади у певних сферах; 

– публічні громадські обговорення: організація та проведення  конференцій, 

форумів, громадських слухань, засідань, круглих столів, зборів, зустрічі з громадськістю, 

теле- або радіо-дебати, інтернет-конференції, електронні консультації. 

– соціальний моніторинг;  

– створення коаліцій; 

– громадянська просвіта;  

– громадська експертиза. 

– активна участь громадських об’єднань у формуванні громадської думки, 

публічної політики, а також у її реалізації та оцінці.  Вивчення громадської думки 

здійснюється шляхом: проведення соціологічних досліджень і спостережень (опитування, 

анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо); створення 

телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, 

інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення 

позиції різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін тощо. 

– здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади щодо 

розв’язання проблем, що мають важливе суспільне значення (у формі громадського 

моніторингу підготовки та виконання рішень, експертизи їх ефективності, подання 

органам виконавчої влади експертних пропозицій). 

На сьогодні в Україні, за даними НІСД, з різною інтенсивністю й результативністю 

використовуються законодавчо врегульовані механізми здійснення громадського 

контролю та взаємодії з органами державної влади: громадська експертиза проектів 

нормативно-правових актів, антикорупційна експертиза, доступ до публічної інформації, 

громадські ради, консультації з громадськістю, соціальний діалог. Загалом у діяльності 

громадських рад при органах виконавчої влади наявні і прогресивні, і регресивні ознаки. 

По-перше, консультативно-дорадчі органи перебувають на різних стадіях утворення, 

відповідно несинхронізованим є планування та звітування їх діяльності. По-друге, 

проведення засідань громадських рад у різних органах виконавчої влади, як свідчить 

практика, суттєво відрізняються за інтенсивністю й кількістю протягом року. По-третє, 

участь громадських рад в обговоренні проектів нормативно-правових актів, розроблених 

відповідними органами виконавчої влади, знову ж таки як свідчить практика, залежить від 

їх вчасного надання для громадського обговорення.  Домінує загальний характер 

інформації, що є недостатнім для виявлення ступеня ефективності проведених 

консультацій із громадськістю, а також їх результативності для державної політики в 

конкретній сфері, галузі, з одного боку, та важливості для забезпечення суспільного 

інтересу – з іншого. Проблематичним лишається забезпечення участі представників 

зацікавлених сторін, врахування суспільного інтересу при підготовці та остаточному 

ухваленні рішень [23, с. 49-50]. 

Формами  спільної діяльності інститутів громадянського суспільства з органами 

регіональної та місцевої влади, з іншими суб’єктами у сфері регіонального та місцевого 

розвитку можуть виступати: 

- реалізація спільних проектів регіонального та місцевого рівнів; 

- надання грантів чи благодійної допомоги,  

- проведення досліджень (соціальних і громадських експертиз, експертних 

опитувань для пошуку оптимальних солідарних рішень тощо), 

- розробка і впровадження соціального моніторингу з розв’язання найгостріших 

питань економічного та соціального характеру;  
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- вивчення стану  громадської думки;  

- участь усіх сторін взаємодії в мас-медійних проектах ТВ-, радіо-програм для 

формування сприятливого мас-медійного простору;  

- виконання спільних проектів інформаційного, аналітично-дослідницького, 

благодійного і соціального спрямування. 

Принципово важливим при розробці механізмів залучення соціальних ресурсів 

інститутів громадянського суспільства є розуміння, що ці ресурси не існують «самі по 

собі», вони виявляються, розвиваються та залучаються виключно в процесі взаємодії з 

іншими соціальними суб’єктами. Відповідно, вся сукупність механізмів в кінцевому 

рахунку повинна забезпечити саме конструктивну і взаємовигідну взаємодію суб’єктів на 

основі принципів соціального діалогу та партнерства. 

В цьому контексті особливого значення набувають такі чинники, які важко 

формалізувати та включити в якості елементів тих чи інших механізмів, але які суттєво 

впливають на взаємодію. Одним з ключових таких чинників є довіра між суб’єктами 

взаємодії. На жаль, ситуація з цього питання є несприятливою та в цілому має негативну 

динаміку: «Ключовою проблемою налагодження взаємної довіри та співробітництва між 

державою та суспільством залишається невідповідність суспільним очікуванням темпів та 

результатів низки політичних та економічних реформ, започаткованих в Україні після 

Революції гідності» [2, с. 183]. 

Серед проблем, що перешкоджають зростанню організаційної спроможності 

інститутів громадянського суспільства та переходу їх до нового, ефективного формату 

партнерства з органами державної влади, фахівці відзначають наступні [2, с. 184]: 

- недосконалість нормативно-правового забезпечення; 

- недостатній рівень фінансування інститутів громадянського суспільства (незначне 

бюджетне фінансування, відсутність фінансових стимулів з боку держави); 

- незавершеність формування інститутів, що мають забезпечувати взаємодію 

інститутів громадянського суспільства з органами державної влади (зокрема – певне 

зволікання з початком активної роботи Координаційної ради сприяння розвитку 

громадянського суспільства, створення якої передбачається діючою Національною 

Стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та яка вже має 

затверджене Положення); 

- недостатній рівень відкритості та прозорості як у діяльності органів державної 

влади, так і інститутів громадянського суспільства. 

Таким чином, фактично перелік основних проблем суттєво не змінився – вони є 

приблизно такими ж, як і до Революції гідності. 

Таким чином, ключовими концептуальними засадами створення дієвої системи 

інституційних та організаційних механізмів залучення соціальних ресурсів інститутів 

громадянського суспільства до місцевого та регіонального  соціального розвитку є, по-

перше, принципи децентралізації і, по-друге, принципи соціального діалогу та 

партнерства. 

У складі системи інституційних та організаційних механізмів залучення соціальних 

ресурсів інститутів громадянського суспільства до місцевого та регіонального  

соціального розвитку доцільно виокремити чотири основних підсистеми: 

- підсистема нормативно-правового забезпечення функціонування системи 

інституційних та організаційних механізмів залучення соціальних ресурсів інститутів 

громадянського суспільства до місцевого та регіонального  соціального розвитку 

- підсистема механізмів, що мають забезпечити реальну участь інститутів 

громадянського суспільства в прийнятті та реалізації рішень щодо місцевого та 

регіонального розвитку; 

- підсистема механізмів оперативної інформаційно-комунікативної взаємодії між 

інститутами громадянського суспільства 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 громадянського суспільства; 

Кожна з підсистем є обов’язковим елементом цілісної системи і не може 

функціонувати самостійно; в той же час кожна з них має власну специфіку щодо розробки 

та впровадження і створюється за власним специфічним алгоритмом. На цей час стан 

кожної із зазначених вище чотирьох складових не є задовільним та таким, що відповідає 

потребам залучення соціальних ресурсів інститутів громадянського суспільства до 

регіонального та місцевого розвитку. 

При організації практичної діяльності щодо створення механізмів залучення 

соціальних ресурсів інститутів громадянського суспільства кожну із зазначених вище 

підсистем доцільно виокремити у вигляді базового напряму, за кожним з яких доцільно 

розробити відповідну концептуальну модель-орієнтир та програму або стратегію її 

практичного втілення. 

 

 

2.3. Способи емпіричної оцінки і напрями використання потенціалу ВПО в 

Україні 

 

Збройний конфлікт на Донбасі та анексія Автономної Республіки Крим на даний 

час змусили покинути місця постійного мешкання більше 1,7 млн. українських громадян. 

Це безпосередньо вплинуло не лише на життя самих внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 

але й на життєдіяльність територіальних громад, які їх приймають. Така ситуація 

визначила виникнення потреби у вивченні численних проблем, пов’язаних із 

переселенням такої кількості населення Донецької і Луганської областей: проблем як 

самих ВПО, так і приймаючих громад. 

Теоретичні та науково-практичні результати науково-дослідних робіт в Україні 

щодо проблем ВПО вказують на те, що серед наукових та освітніх установ, соціологічних 

центрів України, які першими стали досліджувати проблеми внутрішньо переміщених 

осіб України у зв’язку з воєнним конфліктом на Донбасі (2014-2016 рр.), виступили 

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України», «Український інститут соціальних 

досліджень ім. О. Яременка», Інститут економіки промисловості НАН України (установа 

переміщена з м. Донецька до м. Києва),Інститут економіко-правових досліджень НАН 

України (установа переміщена з м. Донецька до м. Києва), Інститут соціології НАН 

України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 

України, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього», ДУ «Інститут 

економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», КМІС, Український 

католицький університет [22], Конгрес Сходу України та ін. 

Вітчизняна наука своєчасно відреагувала на нагальні потреби часу − проблеми 

ВПО та шляхи їх адаптації до нових соціальних умов стали предметом НДР наукових 

установ НАН України. Зокрема, опубліковано національну доповідь «Політика інтеграції 

українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» [21] (2015 р.), 

яка являє собою результат колективної співпраці багатьох наукових установ НАН України 

із зазначеної тематики. Вона була підготовлена за результатами виконання НДР 

«Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації 

та інтеграції», «Правові важелі активізації підприємницької діяльності внутрішньо 

переміщених осіб». У доповіді досліджено історичні передумови формування 

соціокультурного феномену та новітні чинники трагедії Донбасу, соціально-економічні 

втрати України внаслідок подій на Донбасі; визначено загрози, ризики та можливості 

розвитку України в економічній і соціополітичній сферах, а також пріоритети інтеграції 

українського суспільства; особливу увагу приділено проблемі реалізації 
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підприємницького потенціалу ВПО, потребі в соціальній адаптації та інтеграції ВПО у 

приймаючі громади. 

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України одразу 

відгукнувся на події на сході України комплексним дослідженням проблематики війни на 

Донбасі та анексії Криму, і на початку 2016 р. опублікував монографію «Донбас і Крим: 

ціна повернення» [8]. Проблемам ВПО присвячено окремий підрозділ «Проблеми 

внутрішньо переміщених осіб», у якому визначено негативні наслідки вимушеної міграції, 

що полягають у втраті ресурсного потенціалу ВПО – їх соціального статусу, житла, майна, 

роботи, а часто й рідних і близьких, що спричинено різкою зміною соціального 

середовища, важкими умовами і низькими можливостями життєзабезпечення. Проте 

авторами монографії самі внутрішньо переміщені особи як ресурсний потенціал розвитку 

територіальних громад і саморозвитку не розглядаються. 

Неоціненною є допомога міжнародних організацій і посольств провідних держав 

світу щодо надання фінансової підтримки, грантів, започаткування проектів для 

дослідження і конструктивного вирішення проблем ВПО у країні в цілому, регіонах 

найбільш масового поселення, на звільнених і контрольованих українською владою 

територіях Донбасу. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ 

ООН) [29] продовжує вести активний діалог із ВПО, що є важливим елементом у процесі 

прийняття рішень щодо їх захисту та добробуту і відповідає гуманітарним принципам, 

викладеним у Керівних принципах з питань внутрішнього переміщення ВПО, керівній 

документації Постійного міжвідомчого комітету, Посібнику з питань захисту внутрішньо 

переміщених осіб, Професійних стандартах з правового захисту Міжнародного Комітету 

Червоного Хреста та інших посібниках з гуманітарних питань та питань подолання 

наслідків надзвичайних ситуацій. Міжнародна організація з міграції (МОМ) у співпраці з 

Українським центром соціальних реформ та за фінансової підтримки Європейського 

Союзу провела моніторингове дослідження щодо оцінки проблем ВПО
5
. 

В Україні протягом 2015-2016 рр. було проведено низку соціологічних досліджень 

проблем, пов’язаних з ВПО. Організаторами і виконавцями цих досліджень були як відомі 

соціологічні служби, так і вітчизняні і міжнародні громадські організації. 

Так, Міжнародною громадською організацією «Інтерн`юз» у період з 20 по 30 січня 

2015 р. Було проведено 50 інтерв’ю із внутрішньо переміщеними особами, 

представниками місцевих волонтерських груп, громадських організацій, національних та 

міжнародних гуманітарних організацій, місцевими медійними групами у семи містах 

східної України та Києві для оцінки поточних інформаційних потреб та доступу ВПО до 

інформації, а також для ознайомлення з поточною ситуацією з національними та 

місцевими ЗМІ у східній Україні [11; 12]. 

З 5 по 16 лютого 2016 р. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на 

замовлення Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) здійснив опитування 

громадської думки щодо ставлення до переселенців [27; 28]. Головним завданням 

дослідження було з’ясувати загальне ставлення постійного населення до ВПО, оцінити 

поширеність стереотипів й упереджень щодо останніх, описати сприйняття постійним 

населенням впливу ВПО на життя їх міст, чи існують між цими двома групами точки 

напруження та непорозуміння. 

Серія досліджень була проведена на замовлення громадської ініціативи 

«Відновлення Донбасу» або її співробітниками. Серед них такі: 

1. Дослідження «Переселенці Донбасу в дзеркалі української преси і ТБ» [18]. 

2. Аналітичне дослідження «Основні проблеми переселенців Донбасу: шляхи і 

можливості вирішення» (спільно з Українським інститутом стратегій глобального 

розвитку і адаптації) (27 травня 2015 р.) [16]. 

                                                           
5

 Звіти про результати чотирьох хвиль моніторингу «Національна система моніторингу ситуації з 

внутрішньо переміщеними особами» та узагальнюючий документ подано на офіційному сайті Міжнародної 

організації з міграції в Україні [19]. 
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3. Опитування «Індекс комфортності переселенця» (спільно із соціологічною 

компанією TNS Ukraine) ( з 29.07.2015 р. по 11.08.2015 р.) [24].  

Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра 

Разумкова в період з 6 по12 листопада 2015 р. було проведено Опитування «Громадяни 

України про безпеку: оцінки, загрози, шляхи вирішення проблем» [5]. Низка питань в 

анкеті стосувались ставлення респондентів до ВПО, а також оцінки схильності сприймати 

вимушених переселенців як загрозу. Крім того, в інших дослідженнях Центру Разумкова 

вивчались певні аспекти ситуації з масовим переселенням жителів Донбасу на 

контрольовані українською владою території. Оцінці інтеграції тимчасово переміщених 

осіб присвячений розділ у підготовлених фахівцями Центру ім. О. Разумкова у червні 

2016 р. до фахової дискусії «Формування спільної ідентичності громадян України: 

перспективи та виклики» інформаційно-аналітичних матеріалах «Ідентичність громадян 

України в нових умовах: стан, тенденції, регіональні особливості» [10]. Наведені у 

матеріалах висновки засновані на результатах опитування Центру Разумкова у грудні 2015 

р., під час якого було поставлено низку питань, що стосувались процесу адаптації 

переселенців до приймаючих спільнот. 

Одним з найбільш масштабних досліджень у 2015 р. була ініціатива Управління 

Верховного комісара ООН у справах біженців «Спільна оцінка потреб внутрішньо 

переміщених осіб» [26], проведена за підтримки неурядових організацій, громадських 

груп та місцевих органів влади, залучених до контролю та надання допомоги внутрішньо 

переміщеним особам у низці областей України. Методи Спільної оцінки включають 

проведення обговорень у фокус-групах для того, щоб зібрати точні відомості про окремі 

ризики захисту, з якими вони стикаються, та основні причини цього, а також щоб 

зрозуміти їх можливості, розглянути запропоновані ними рішення в рамках гуманітарних 

програм. 

Також до досліджень проблем ВПО відноситься участь співробітників відділу 

економічних проблем соціальної політики Інституту економіки промисловості НАН 

України у реалізації наукового проекту «Вплив ВПО на розвиток територіальних громад: 

наявні та перспективні можливості» за договором з НАН України, зокрема розробка 

анкети та проведення експертного опитування
6
 щодо перспектив і труднощів інтеграції 

ВПО до приймаючих громад, напрямів використання ресурсів ВПО, а також вирішення 

проблем, з якими стикаються ВПО та приймаючі громади. 

Крім позитивного аспекту (безсумнівного інтересу науковців і громадськості до 

вивчення проблем ВПО), така кількість досліджень свідчить про наявність потреби 

пошуку шляхів розв’язання численних проблемних питань, які потребують термінового 

вирішення. 

На сьогодні невизначеність реальних перспектив припинення бойових дій та 

відновлення контролю України над окупованими територіями має наслідком подальше 

збільшення масштабів внутрішнього переміщення населення з окупованих територій. 

Проте позитивним моментом є те, що вимушена внутрішня міграція населення зі Сходу 

України створює значний потенціал соціально-економічного та гуманітарного розвитку 

інших регіонів України у середньо- і довгостроковій перспективі, на основі структурних 

зрушень в економіці, зміни схем розселення та розвитку інфраструктури, формування 

якісно нового людського капіталу, соціальної, культурної і національної інтеграції 

українського суспільства. 

Забезпечення та розвиток підприємницької активності ВПО є одним з ключових 

напрямів їхньої ефективної адаптації до нових суспільних умов, що сприяє їхньому 

самозбереженню й відновленню, органічній інтеграції в приймаючі територіальні 

громади, соціально-економічному розвитку і громади, і території, на яку вони 

                                                           
6
 У експертному опитуванні, проведеному у жовтні 2016 року, взяли участь 152 експерти з питань ВПО: 

науковці, представники органів влади, громадських об'єднань, а також самі ВПО. 
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перемістилися, і країни в цілому. Відновлення в нових умовах підприємницької діяльності 

ВПО після переміщення сприяє підвищенню потенціалу розвитку приймаючих громад і 

територій завдяки залученню ресурсів ВПО (трудових, освітніх, професійних, фінансових 

тощо) для розв’язання проблем соціально-економічного характеру приймаючих громад. 

Там, де ВПО займають активну позицію, налагоджують внутрішні та зовнішні соціальні 

зв’язки для самозбереження і самозабезпечення, прагнуть конструктивно, з найменшими 

втратами, адаптуватися і зберегти прийнятний рівень життя, відбуваються процеси 

покращення ситуації, виникають сприятливі умови для розвитку приймаючих 

територіальних громад, а процеси інтеграції ВПО до їхнього складу йдуть гармонійно. 

У цьому контексті дуже важливо створити базу державного регулювання цих 

процесів для того, щоб позитивний ефект закріпився і зростав. Необхідно визначити дієві 

механізми розвитку та підтримки малого підприємництва ВПО в Україні та її регіонах, а 

також розробити й реалізувати відповідні комплексні заходи, спрямовані на впровадження 

таких механізмів. Держава має створити умови для соціалізації найбільш активної та 

працездатної частки ВПО, яка не має можливостей та намірів щодо швидкого повернення 

додому, через працевлаштування, участь у підприємницькій діяльності, входження до 

ініціативних груп місцевої громади, тощо. 

Але на сьогодні стан розвитку малого підприємництва ВПО залишається 

незадовільним. Однією із доволі складних проблем, пов’язаних із розвитком малого 

підприємництва ВПО, є значна територіальна нерівномірність розподілу ВПО, більшість з 

яких осіли в Східних регіонах України. Навантаження на територіальні громади цих 

регіонів є набагато більшим, ніж навантаження на територіальні громади Західних 

регіонів, тому більшими є інтенсивність та концентрація відповідних проблем, пов’язаних 

із реінтеграцією ВПО, в тому числі і шляхом розвитку малого підприємництва. І хоча 

дослідники зазначають, що дані щодо регіонального розподілу саме підприємців з числа 

ВПО відсутні, регіональна специфіка є очевидною. Найбільша концентрація ВПО 

зафіксована у Донецькій та Луганській областях – 738,6 тис. осіб або 51%. Серед регіонів, 

які прийняли найбільше ВПО варто відзначити Харківську (184 тис. або 13%), Київ та 

Київська область (147,5 тис. або 10%), Запорізьку (98,7 тис. або 7%), Дніпропетровську 

(73 тис. або 5%). Найбільша концентрація ВПО у регіонах, які межують між собою, 

зокрема Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області – 81% 

[17]. До того ж залишається не вирішеним до кінця питання обліку і реєстрації ВПО для 

вироблення ефективних рішень в сфері державного та регіонального управління для того, 

щоб побачити реальну картину концентрації і локалізації ВПО, визначення їхнього 

ресурсного потенціалу (у тому числі підприємницького) та можливостей. 

Основними чинниками посилення скрутного становища підприємців з числа ВПО, 

ускладнення їх підприємницької діяльності, експерти називають [17]: 

- орієнтацію політики щодо підтримки ВПО на цілі тимчасового соціального 

захисту із відповідним ігноруванням потреб та проблем підприємств та підприємців, які 

евакуювались із зони АТО або вимушені були припинити свою діяльність. За своєю суттю 

статус ВПО сам по собі орієнтує підприємців не на економічну активність, а на 

очікування державної підтримки та моменту повернення. Підприємці з числа ВПО не були 

визначені як цільова група політики і практично не ідентифікуються в державній 

статистиці; 

- обмеженість спроможності підприємців ВПО, особливо малого бізнесу, 

самостійно забезпечувати переведення бізнесу та адаптуватись у приймаючих громадах з 

огляду на труднощі евакуації активів, виробничого обладнання та майна, обмежений 

доступ до фінансово-кредитних ресурсів на відкритому ринку; 

- неспроможність чинної політики зайнятості та підтримки підприємництва 

забезпечити належну державну підтримку малого та середнього бізнесу, зокрема 

підприємців з числа ВПО; 
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- неадекватність потребам ВПО чинної політики місцевого самоврядування, 

зокрема обмеженість доступу ВПО до ресурсів розвитку малого та середнього бізнесу у 

приймаючих громадах, несприятлива регуляторна політика, неспроможність органів 

місцевого самоврядування реалізовувати політику соціальної згуртованості у сфері 

зайнятості та підприємництва. 

Окремо необхідно відзначити певні бар’єри розвитку малого бізнесу для 

підприємців-ВПО за новим місцем проживання, які не є безпосереднім наслідком 

державної політики, а об’єктивно виникають як наслідок самої ситуації, в якій опинились 

підприємці з числа ВПО. Такими бар’єрами виступають: 

1. Недостатня обізнаність підприємців ВПО із потребами членів приймаючої 

територіальної громади, ступенем задоволеності цих потреб, наявністю 

платоспроможного попиту з боку місцевих мешканців. 

2. Наявність у ВПО значної кількості власних специфічних проблем, які виникли 

внаслідок переселення (втрата житла, джерел доходів, необхідність вирішення великої 

кількості проблем, пов’язаних із налагодженням життя на новому місці – відновлення 

освіти дітей, пошук роботи та ін.). Вирішення цих проблем потребує значних ресурсних 

витрат, як матеріальних, так і нематеріальних, що, відповідно, зменшує потенціал 

ефективної підприємницької діяльності ВПО на нових місцях. 

3. Відношення до ВПО з боку місцевих мешканців, яке не завжди є позитивним, 

враховуючи, що ВПО створюють додаткове навантаження на соціальні служби, ринок 

житла (в першу чергу – оренди житла), підвищують конкуренцію на ринку праці. 

4. Неготовність кредитно-фінансових установ надавати кредити для 

започаткування або відновлення ВПО підприємницької діяльності, бо підприємці, які 

покинули тимчасово окуповані території, розглядаються банками як ненадійні партнери, 

які в будь який момент можуть повернутися на окуповану територію, де фінансові 

установи вже не матимуть на них фактично жодного впливу. 

В умовах, що склалися, актуалізується суспільний запит на розвиток такого 

специфічного виду бізнесу ВПО як соціальне підприємництво, адже саме ця форма 

спрямована на пом’якшення або розв’язання нагальних соціальних проблем. 

Більшість дослідників і практиків тяжіють до розгляду соціального підприємства 

як, перш за все, бізнесу, інакше це є соціальним проектом, збитковим у економічному 

сенсі [4]. Тому найбільш розповсюдженим та загальним є таке визначення: соціальне 

підприємництво – це підприємницька діяльність, спрямована на пом’якшення або 

вирішення соціальних проблем. 

Однак більш конкретна, формалізована і прикладна сутність соціального 

підприємства найчастіше пов’язана із способом розподілу і використання підприємством 

прибутку. Так, Департамент торгівлі і промисловості Уряду Великої Британії дав у 

2002 році таке визначення соціального підприємства: «Соціальне підприємство є бізнесом 

з перш за все соціальними цілями, чиї прибутки головним чином реінвестуються для цієї 

мети в бізнес або в суспільство, а не керується необхідністю максимізації прибутку для 

акціонерів і власників» [30]. 

Таким чином, соціальним підприємництвом є підприємницька діяльність, при 

започаткуванні й реалізації якої підприємець своєю головною метою визначає вирішення 

або пом’якшення соціальних проблем, а не отримання прибутку або задоволення 

споживачів, а прибуток при цьому розглядається як умова і засіб досягнення соціально 

значущої мети. Існує також думка, що підприємства, створені представниками вразливих 

груп та з метою працевлаштування представників таких груп, також можна віднести до 

категорії соціальних підприємств [4]. 
Оскільки соціальні підприємці часто працюють в ресурсодефіцитних середовищах, 

вони змушені використовувати творчі підходи, щоб залучити нетрадиційні ресурси і 
застосовувати ці ресурси по-новому, реагуючи на виклики і проблеми, які уряд і 
попередні зусилля приватного сектора не змогли ефективно усунути. І, нарешті, часто 
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соціальні підприємці стимулюють підвищене почуття відповідальності в окремих осіб і 
громад, які вони обслуговують, а також збільшення результатів і впливів, які створюються 
[34, p. xv]. При цьому у багатьох країнах результат діяльності соціальних підприємств і 
підприємців розглядається як потенційно вагомий внесок у вирішення соціально 
важливих завдань на національному і місцевому рівнях. Так, наприклад, Уряд Великої 
Британії вважає, що успішні соціальні підприємства можуть відігравати важливу роль, 
допомагаючи в реалізації багатьох ключових цілей політики уряду такими шляхами [30]: 

• допомагаючи підвищенню продуктивності та конкурентоспроможності; 
• сприяючи створенню інклюзивного соціального добробуту; 
• дозволяючи окремим особам і громадам працювати в напрямку відтворення їх 

місцевих спільнот; 
• показуючи нові способи надання і реформування державних послуг; 
• сприяючи розвитку інклюзивного суспільства і активного громадянства. 
Використання соціального підприємництва як механізму розвитку ресурсів 

внутрішньо переміщених осіб в Україні в сучасних умовах може бути реалізоване у такий 
спосіб: 

- спрямованість соціального підприємництва на потреби ВПО та приймаючих 
громад (в тому числі започаткування соціальних проектів, спрямованих на надання 
соціальної допомоги ВПО, вирішення проблем із житлом, інтеграцію ВПО у приймаючих 
громадах, соціально-економічний розвиток приймаючих громад через залучення ресурсів 
ВПО тощо); 

- працевлаштування ВПО на соціальних підприємствах (в тому числі створених 
підприємцями із числа ВПО); 

- започаткування соціальних підприємств спільними зусиллями і підприємців-ВПО, 
і членами приймаючих громад із залученням до роботи як вимушених переселенців, так і 
місцевого населення – членів громад. 

Існуючі приклади проектів, спрямованих на розвиток соціального підприємництва 
як механізму розвитку ресурсів внутрішньо переміщених осіб в Україні є нечисленними, 
порівняно із проектами, що мають за мету сприяння започаткуванню і розвитку 
підприємницької діяльності ВПО як такої. 

Для ефективного використання соціального підприємництва як механізму розвитку 
ресурсів ВПО в Україні необхідною є опора на власну ініціативу, самоорганізацію та 
вміння, навички людей, що потребують допомоги при реалізації відповідних проектів та 
ініціатив. Також важливим є врахування психологічних, вікових особливостей ВПО, 
специфіки їх ситуації, життєвого досвіду та досвіду роботи. 

 
 

2.4. Необхідність створення національної системи соціальної безпеки та 

залучення ресурсного потенціалу громадянського суспільства до її функціонування 
 
Необхідність швидкого та докорінного реформування базових соціальних 

інститутів українського суспільства у поєднанні із необхідністю протистояти військовій 
агресії поставили українське суспільство перед найбільшими викликами з моменту 
набуття Україною незалежності. З одного боку, драматичні події, що відбуваються, 
сприяють згуртуванню і самоусвідомленню української політичної нації, розкривають 
великий потенціал громадянської самоорганізації, що існує в українському суспільстві. З 
іншого – ці ж самі події загострюють питання забезпечення всіх складових національної 
безпеки держави. 

Однією з таких складових є соціальна безпека українського суспільства, як стан 
захищеності соціальних інтересів особи і суспільства від загроз, що на них впливають. В 
ситуації, що склалася, під загрозою опинилась також соціальна безпека українського 
суспільства – як стан захищеності соціальних інтересів особи і суспільства від 
впливаючих на них загроз національній безпеці [15, с. 27]. Очевидно, що неможливість 



36 

 

захистити навіть базові потреби і інтереси громадян створюють соціальну напругу та, як 
наслідок, реальну загрозу керованості внутрішніх процесів в державі та можливостям 
подолання глибокої системної кризи, в якій опинилась Україна. 

В існуючих умовах базові параметри соціальної безпеки значно погіршились (в 
першу чергу, як наслідок військової агресії на Сході). І тим більшу увагу необхідно 
приділяти подоланню загроз соціальній безпеці (зокрема - безробіття, бідність, 
депопуляція, низький рівень системи соціального захисту, погане фізичне та соціальне 
самопочуття населення, а також наслідки військової агресії - загиблі, поранені та їх сім‘ї, 
необхідність адаптації та реабілітації учасників бойових дій, близько 1,5 млн. внутрішньо 
переміщених осіб з усіма проблемами які із цього витікають). Систематизація перешкод, 
негараздів і негативних наслідків тривалої критичної нестабільності визначила загрози 
соціальній безпеці, а саме: наявність та збільшення реальних соціальних ризиків і 
небезпек, обмеження можливостей людського розвитку, незбалансованість соціальної 
політики та сталого розвитку, неприйняття соціальної відповідальності суб’єктами 
соціальної політики, надмірна централізація соціальної політики, низька роль 
громадянського суспільства у формуванні соціальної політики та національної безпеки, 
низький рівень демократизації суспільних відносин. 

Виходячи із зазначеного вище, забезпечення соціальної безпеки українського 
суспільства (як складової загальнонаціональної безпеки) має стати одним з основних 
пріоритетів, навколо якого повинна структуруватись діяльність всіх гілок влади на всіх її 
рівнях, адже гарантування як мінімум базового рівня соціальної безпеки є необхідною 
передумовою реалізації всіх інших реформ. В контексті управлінської діяльності 
соціальна безпека як стан захищеності соціальних інтересів особи і суспільства включає в 
себе також відповідні механізми (організаційно-управлінські, правові, економічні, 
інформаційно-комунікативні, фінансові, кадрові), здатні забезпечити соціальну безпеку 
шляхом залучення та ефективного використання необхідних для цього ресурсів. 

В сфері як наукових досліджень, так і практичної діяльності питання соціальної 
безпеки вже стало інтегруючим багатоаспектним концептом, що поєднує дослідження і 
практичну діяльність в різних сферах, які торкаються питань захисту соціальних інтересів 
особи і суспільства від впливу факторів, які їм загрожують. 

Так, питання соціальної безпеки використовується при розробці соціальної 
політики держави, де забезпечення соціальної безпеки розглядається як одна з 
пріоритетних складових національної безпеки [14, с. 201]; досліджується зв'язок 
соціальної безпеки із можливостями розвитку особистості [20]; в науковий обіг вводиться 
поняття «соціальна безпека підприємства [3] та ін. Це свідчить про значний евристичний 
та інтеграційний потенціал поняття «соціальна безпека» при дослідженні різних сфер 
соціально-відтворювального процесу у суспільстві, а також про значущість соціальної 
безпеки для цього процесу. В той же час зв'язок між соціальною безпекою українського 
суспільства та рівнем розвиненості в ньому громадського сектору ще досліджено 
недостатньо, що негативно впливає на керування процесом взаємодії. Власне кажучи, 
коло питань розвитку громадянського суспільства в України є дуже широким і торкається 
майже всіх аспектів та чинників його розвитку (див, наприклад, [6]), але саме потенціал 
українського громадянського суспільства в сфері забезпечення соціальної безпеки та 
шляхи його залучення залишаються фактично недослідженими. 

Соціальна безпека суспільства характеризується таким його станом та 
перспективами, які передбачають наявність умов для мінімізації та подолання ризиків 
формування та становлення рівня соціального розвитку суспільства, який відповідає 
міжнародним критеріям та національним потребам суспільства у безпеці, демократичних 
відносинах та гідному житті. Соціальна безпека суспільства значною мірою визначається 
збереженням рівнем та якістю життя населення, а також кількістю населення, яка живе в 
гідних умовах. Недосконала система суспільних відносин обумовлює ризики та небезпеки 
і соціального, і політичного, і економічного характеру для її забезпечення.  
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Соціальна безпека людини визначає певний стан захищеності її соціальних прав та 
гарантій, який обумовлює безпеку існування, гідне життя для неї та її сім’ї, а також умови 
та можливості розвитку й саморозвитку, самореалізації, самовіддачі. Соціальна небезпека 
людини виявляється у несприятливих умовах життя та праці та її незадоволеності таким 
станом, незадовільним станом здоров’я, харчування, проживання, відпочинку, бідністю, 
неможливістю гідно жити та розвиватися, втратою віри в себе, відсутністю можливостей 
саморозвитку та розвитку дітей, зниженням цінності життя тощо. Ці внутрішні чинники 
соціальної небезпеки людини  доповнюються зовнішніми, які обумовлюють цей стан. Це – 
невпевненість у майбутньому України, незадоволеність владою, несправедливість у 
розподілі суспільних благ, соціальна нерівність, зростання соціальної нерівності, 
терористичних акцій, нерозвиненість правозахисної системи  людини, перешкоди 
розв’язання життєвих проблем людини (корупція, бюрократія, хабарництво), загроза 
безробіття, зростання цін, відсутність медичного страхування, низький рівень культури 
тощо.  

Соціальна безпека держави, виходячи із змісту законодавства України про 
національну безпеку його загальних настанов та подолання загроз національній безпеці в 
соціальній та гуманітарній сферах, пріоритетних національних інтересів, повинна 
спрямовуватись на гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина; 
зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві; розвиток громадянського 
суспільства, його демократичних інститутів; створення соціально орієнтованої ринкової 
економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення; 
розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу українського народу, 
зміцнення фізичного здоров’я нації, створення умов для розширеного відтворення 
населення [9].  

Існуюча на даний момент нормативна база забезпечення соціальної безпеки є 
доволі розвиненою та детальною. В той же час саме в аспекті розвитку громадянського 
суспільства та залучення його потенціалу до забезпечення соціальної безпеки нормативно-
правова база є в значній мірі неузгодженою та непослідовною. Система національної 
безпеки виокремлює соціальну безпеку серед її складових, але ні в переліку загроз 
соціальної безпеки, ні в основних напрямах її забезпечення не зафіксована роль 
громадянського суспільства, ні його завдання, ні механізми його взаємодії з іншими 
суб’єктами суспільних відносин. Так, Закон України «Про основи соціальної безпеки 
України» [9] включає до переліку суб’єктів забезпечення національної безпеки громадян 
та об’єднання громадян (ст. 4); серед пріоритетів національних інтересів відзначено 
розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів (ст. 6). В той же час 
в переліку загроз національним інтересам і національній безпеці України (ст. 7) і в 
переліку основних напрямів державної політики з питань національної безпеки інститути 
громадянського суспільства в явній формі не згадуються (навіть коли мова йде про 
соціально-гуманітарну сферу). 

Навіть діюча «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», з одного боку, містить 
концептуальне положення, згідно з яким «головною передумовою реалізації Стратегії є 
суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським суспільством» (ст. 5), але в 
той же час розвиток та участь інститутів громадянського суспільства відсутні і в 
Дорожній карті та першочергових пріоритетах реалізації Стратегії (ст. 3), і серед 
стратегічних індикаторів реалізації Стратегії (ст. 4). При цьому сфера відповідальності 
громадянського суспільства формулюється як контроль влади, життя відповідно до 
принципів гідності та неухильне додержання Конституції України та законів України (ст. 
5). Враховуючи, яку роль інститути громадянського суспільства (громадські організації та 
добровольчі/волонтерські рухи) відіграли та продовжують відігравати у подіях останнього 
року (від Революції Гідності і до підтримки українських військових на Сході України), 
звуження їхньої сфери відповідальності лише до контролю влади є необґрунтованим та 
недалекоглядним, та не сприяє залученню їхнього потенціалу до забезпечення 
національної (зокрема – соціальної) безпеки держави. 
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Таким чином, на рівні нормативно-правової бази забезпечення національної 
безпеки має місце декларування пріоритетності розвитку громадянського суспільства, яке 
в подальших положеннях цих нормативно-правових документів не набуває необхідного 
розвитку і конкретизації. Існуюча нормативно-правова база потребує суттєвого 
доопрацювання в напрямку створення правових основ та механізмів реального (а не 
декларативного) залучення потенціалу інститутів громадянського суспільства до 
забезпечення національної безпеки. 

Гострою є проблема залучення соціологічних даних на регіональному рівні щодо 
стану соціальної напруженості, соціальної конфліктності, а також бачення населенням 
стратегічних пріоритетів розвитку держави та регіонів. Соціальні загрози національній 
безпеці формуються на рівні регіонів, але відстеження цих процесів не відбувається. 
Таким чином, доцільно запровадити соціологічний моніторинг регіонів України, який 
повинен за змістом виходити з соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН 
України, який  проводиться з 1992 року по теперішній час по Україні в цілому. Інші 
напрями удосконалення інформаційного забезпечення соціальної безпеки потребують 
більш глибокого та адресного вивчення у поєднанні з інформаційною безпекою. 

Без створення системи оцінки соціальної безпеки з визначенням гостроти та 
вагомості загроз соціальній безпеці, яка повинна базуватись на статистичній та 
соціологічній інформації, державне регулювання та управління цими процесами буде на 
низькому рівні та малоефективним.  

До кола соціальних загроз національній безпеці, які відносяться до компетенції 
держави щодо їх подолання є такі: невідповідність програм реформування економіки 
країни ї результатів їх здійснення визначеним соціальним пріоритетам; неефективність 
державної політики щодо подолання бідності, підвищення трудових доходів громадян, 
збалансування продуктивної зайнятості працездатного населення; демографічна криза, 
криза охорони здоров’я; зниження можливостей здобуття якісної освіти бідним 
прошаркам суспільства; надмірне майнове розшарування у суспільстві [9]. Визначені 
складові соціальної безпеки виходять з законодавства  України про національну безпеку, 
але вони не враховують нові соціальні виклики та загрози, що постають в сучасних 
умовах. За результатами проведених досліджень в ІЕП НАН України [7] до складових 
соціальної безпеки держави доцільно включити: подолання падіння престижу і цінності 
праці та працівника; прийняття якісного соціального законодавства, яке не носить 
декларативний характер, а передбачає механізми реалізації; визначення в колі 
пріоритетних національних інтересів розвиток системної соціальної відповідальності 
(держави, суспільства, бізнесу, особистості); боротьба з маніпулюванням свідомості 
людей через інформаційні засоби; відстеження причинно-наслідкових процесів 
формування та прояву корупції в соціальній та інших сферах національної безпеки; 
створення умов для надання можливостей для розвитку демократичних засад контролю за 
діяльністю держави з боку громадянського суспільства тощо. Прийняті та запропоновані 
для включення складові соціальної безпеки держави потребують подальшого 
опрацювання та прийняття на нових засадах та принципах, які відповідають вимогам часу 
та потребам громадянського суспільства.   

В Україні з урахуванням досвіду громадської самоорганізації останнього року вже 
склалися достатні передумови для розгортання діяльності із залучення ресурсного 
потенціалу громадянського суспільства до забезпечення соціальної безпеки. Зокрема, в 
Україні наявна доволі велика кількість інститутів громадянського суспільства (об’єднань 
громадян, волонтерських рухів), до складу яких входять в тому числі і 
висококваліфіковані спеціалісти в тих чи інших галузях. Також росте підтримка 
діяльності громадського сектору з боку бізнесу та громадян. 

Визначені позитивні зрушення щодо створення правових умов розвитку 
громадянського суспільства в контексті залучення його ресурсів до забезпечення 
соціальної безпеки супроводжуються і суттєвими недоліками. Перш за все відсутні дієві 



39 

 

механізми реалізації для впровадження правових засад. Найбільш значними перешкодами 
для ефективної діяльності суспільного сектору є [25, с. 90-91]: 

слабка участь громадських об’єднань у формуванні, прийнятті та контролю за 
реалізацією державної політики, ухваленні стратегічних та поточних управлінських 
рішень; 

нерозвинені та недієві форми взаємодії органів державної влади та громадських 
об’єднань; недосконала форма звітування органів державної влади, у зв’язку з чим немає 
інформації про врахування та відхилення громадських пропозицій про результативність 
громадських експертиз, моніторингу громадської думки; 

відсутність цілісності предмета консультацій із громадськістю з питань, які мають 
виняткове значення для суспільства і держави; 

вкрай низька активність та ініціативність інститутів громадянського суспільства в 
організації консультацій з органами державної влади та при їх проведенні; 

відсутність навичок та знань у представників громадянського суспільства при 
проведенні громадських експертиз; 

необґрунтованість та неналежна якість оформлення пропозицій інститутів 
громадянського суспільства щодо визначення позицій, потреб, інтересів у переважній 
більшості управлінських рішень; 

використання органами державної влади інститутів громадянського 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, інформаційна, науково-
методична, матеріально-технічна) забезпеченість інститутів громадянського суспільства; 

низький рівень фахових знань, дефіцит освіти, навичок і знань сторін щодо 
здійснення взаємодії державної влади та інститутів громадянського суспільства. 

Перелік недоліків, які розкривають систему відносин інститутів громадянського 
суспільства з органами державної влади, не вичерпується вищезазначеними. Вони 
доповнюються результатами оцінки взаємодії щодо формування та реалізації місцевої 
політики, які мають певні особливості та специфіку. 

Децентралізація управління, виходячи із стратегічних пріоритетів розвитку країни, 
має перетворитися на реальні дії. Роль інститутів громадянського суспільства в цих 
процесах буде значно вищою, а від ефективності їх діяльності залежатимуть реальні 
процеси демократизації управління в країні та регіонах. 

Однак позитивний ефект можливий за умов урахування та подолання недоліків, 
попередження виникнення нових. Основними перешкодами розвитку місцевої демократії 
є [25, с. 92]: 

небажання та нездатність місцевих рад сприяти участі громадськості в підготовці 
та реалізації управлінських рішень; 

недовіра до місцевої громади, відсутність позитивного досвіду органів влади щодо 
конструктивної діяльності з нею; 

нездатність фахівців з боку органів влади вести дискусію в напружених 
конфліктних умовах; 

неготовність та небажання чиновників до ресурсного забезпечення громадських 
об’єднань; 

наявність протиріч інтересів у представників влади та громади; 
неготовність органів влади до прийняття критики, віра в силу власних непорушних 

переконань і безпомилковість.  
Таким чином, ключовим завданням системи державного управління в сфері 

розвитку громадянського суспільства та залучення його ресурсів до забезпечення 
соціальної безпеки є координація та всебічна підтримка соціально значущої 
самоорганізованої діяльності громадян. В загальному вигляді це завдання може бути 
сформульоване як створення дієвих механізмів інституціоналізації взаємодії 
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громадянського суспільства, влади та бізнесу в сфері забезпечення соціальної безпеки. В 
свою чергу, задля реалізації цього завдання необхідно працювати за наступними 
ключовими напрямами: 

1. Створення відповідної інфраструктури взаємодії громадянського суспільства і 
держави в сфері забезпечення соціальної безпеки. 

2. Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності інститутів 
громадянського суспільства, зокрема – в сфері забезпечення соціальної безпеки. 

3. Забезпечення науково-методичної та інформаційно-комунікативної підтримки 
практичної діяльності в цій сфері. 

Результати досліджень проблем розробки інституційних та організаційних 
механізмів розвитку громадянського суспільства в умовах децентралізації та 
демократизації управління викладено у наукових доповідях: 

«Розвиток волонтерської діяльності в Україні як форма активізації соціальних 
ресурсів громадянського суспільства»; 

«Перспективи залучення ресурсного потенціалу громадянського суспільства до 
забезпечення соціальної безпеки України»; 

та науково-доповідних записках:  
«Інституціоналізація механізмів залучення ресурсного потенціалу громадянського 

суспільства у забезпечення соціальної безпеки України»; 
«Залучення соціальних ресурсів громадських об’єднань до розвитку регіону: 

теоретичні засади та прикладні напрями»; 
«Зауваження та пропозиції до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб»»; 
«Оцінка відповідності стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року 

змісту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та пропозиції 
щодо її подальшого удосконалення та опрацювання»; 

«Про необхідність створення системи забезпечення соціальної безпеки України»; 
«Формування напрямів комплексної стратегії інституціоналізації соціальної 

відповідальності в державі та регіонах»; 
«Підприємницька активність внутрішньо переміщених осіб: стан, проблеми та 

механізми забезпечення»; 
«Про необхідність упорядкування та забезпечення розвитку наукових досліджень з 

проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні»; 
«Механізми залучення соціальних ресурсів інститутів громадянського суспільства 

до місцевого та регіонального  соціального розвитку в контексті децентралізації 
управління». 
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Розділ 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ НАГРОМАДЖЕННЯ 

ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ 

 

3.1. Стратегічні напрями саморозвитку регіону в умовах децентралізації 

управління на основі нагромадження людського капіталу  

 

Сучасна регіональна політика орієнтована в основному не на розвиток регіонів, а на 

їх підтримку, що не сприяє соціально-економічному розвитку країни. Тому регіонам 

необхідно здійснити перехід до формування та реалізації політики регіонального 

саморозвитку. Особливо це є важливим в умовах обмеженості економічних, соціальних, 

фінансових та інших ресурсів держави, коли актуальним є запровадження механізмів 

ефективного використання існуючого соціально-економічного потенціалу регіонів на 

засадах саморозвитку. Неефективність управління соціально-економічним  розвитком в 

регіонах України обумовлена недостатньою розробленістю теоретико-методологічних 

принципів та механізмів саморозвитку регіону. 

Теорія регіонального саморозвитку як нового регіоналізму висвітлена в працях 

М.Keating [25], L.Hooghe [26], в яких проведено теоретичний та практичний аналіз 

європейського регіоналізму на сучасному етапі через територіальні та соціальні чинники. 

В працях A.Rodriguez-Posse в аспекті саморозвитку регіону виокремлено поняття 

соціального кластеру (socialcluster), як самостійного утворення на території регіону, який 

у повному обсязі забезпечує задоволення мінімальних потреб населення в соціальних, 

освітніх, культурних та інших побутових послугах [27]. Його дослідження наголошують 

на тісних зв'язках між економічним зростанням і соціальними чинниками. Парадигму 

регіонального саморозвитку з орієнтацією на повне урахування територіальних 

соціальних та економічних інтересів було розроблено такими науковцями як Татаркин О., 

Дорошенко С.[28], які визначають політику підвищення якості життя, політику зовнішніх 

взаємодій і політику формування іміджу регіону, як інструменти до механізмів реалізації 

стратегії розвитку регіонів, що мають принципове значення для саморозвитку. 

Вітчизняні фахівці та науковці теорію регіоналістики сьогодні формують з огляду 

різних аспектів нової парадигми – «регіонального саморозвитку на базі врахування 

інтересів і покладання відповідальності за розвиток регіонів на місцеві влади»[29]. 

М.Г.Чумаченко [30]  визначив що регіональна самостійність є необхідною для України, 

особливо у сфері розширення прав регіону при економічній діяльності, але при умові 

державного регулювання.Особливо важливим є дослідження процесів формування 

ресурсів саморозвитку регіонів – передусім людського капіталу – основного чинника 

інноваційного й економічного розвитку. 

 На основі проведеного дослідження визначено, що саморозвиток регіонуявляє 

собою самодостатній соціально-економічний розвиток з адаптивними властивостями для 

подолання несприятливих соціальних, економічних і екологічних тенденцій, та зі 

здатністю регіону забезпечувати збалансований розвиток, саморегулювання, 

самовдосконалення з максимальним використанням внутрішніх резервів, а також 

зовнішніх позикових ресурсів для задоволення потреб населення регіону[31]. Принцип 

саморозвитку характеризується здатністю самостійно вибирати цілі свого розвитку, 

механізми та критерії їх досягнення, змінюючи при необхідності як самі цілі, так і їх 

параметри, структуру та інші характеристики. 

Механізми саморозвитку регіону [32] –це інструменти та заходи, що сприяють 

мобілізації всіх соціальних та економічних (людських і матеріальних) ресурсів для 

забезпечення розвитку регіону за рахунок внутрішніх ресурсів. Він обумовлює посилення 

координуючої ролі держави як регулятора процесів саморозвитку та «мобілізатора» 
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зусиль для становлення сучасних інститутів самостійного розвитку [33]. Таким чином, 

механізми саморозвитку регіону мають бути вбудовані в політику державних і місцевих 

органів влади з виокремленням сфери спільних дій і сфери особистої компетенції, що 

передбачає трансформацію державної регіональної політики, суть якої полягає в зміні її 

цілей і спрямованості. Децентралізація створює сприятливе організаційно-адміністративне 

та економічне підгрунття саморозвитку регіонів України. 

У світі немає єдиного підходу щодо формування оптимальної структури 

багаторівневого управління і подібні реформи з децентралізації можуть призвести та 

призводять до різних наслідків в різних країнах. Тому в Україні потрібно вивчати 

зарубіжний досвід впровадження реформ децентралізації для уникнення деяких 

упереджених і неправильних підходів. 

У звітах OЕСР щодо реформ в Україні [34], [35] стверджується, що жорстка 

централізація бюджетних ресурсів та втрата повноважень на місцевому рівні врядування є 

головними причинами зниження життєвого рівня та погіршення діяльності державних 

інфраструктур. В цих звітах розглядаються ситуація в Польщі та Словаччини, як приклади 

успішних реформ, які варто впровадити в Україні. Однак реформа повинна відображати 

специфіку України, її успіх або невдача буде залежати від врахування загальних положень 

та особливостей. Ефективний регіональний саморозвиток, за звітами OЕСР,досягається 

при умові коли: самостійний розвиток територій орієнтується на внутрішні ресурси, а не 

зовнішні інвестиції та трансфери;  головний акцент робиться на можливості території, а не 

на несприятливі чинники;  приділяється увага до середовища, в якому впроваджується 

стратегія розвитку з урахуванням «м’яких» соціальних ресурсів - соціального капіталу 

(налагодження контактів, платформи знань, тощо), та «твердої» соціальної 

інфраструктури;  має місце об'єднаний підхід до управління з залученням центральних, 

регіональних та місцевих органів управління та інших зацікавлених учасників процесу, із 

зменшенням ролі центральних органів та переходом до нової моделі регіональної 

політики.  

Важливим чинником забезпечення саморозвитку регіону є соціальні ресурси, до 

яких віднесенолюдський капітал, інтелектуальний та соціальний капітали.Ці форми 

капіталу на сучасному етапі є основними чинниками економічного та соціального 

розвитку за умови ефективного їх використання [36]. Спільне між інтелектуальним, 

людським та соціальним капіталом є те, що при використанні вони не зменшуються, а 

збільшуються. Отже,активне використання цих форм капіталу сприяє їх розвитку. За 

суттю своєю ці форми капіталу є невичерпними, тому саме вони на сучасному етапі є 

факторами соціально-економічного розвиткудержави та регіонів взагалі 

(табл.1).Активізація соціальних ресурсів регіону, зокрема нагромадження людського 

капіталу призводить до максимізації особистого та суспільного добробуту, що впливає на 

результативність самостійного розвитку регіону та розвитку національної економіки. 

Людський капітал є основною рушійною силою економічного зростання, що 

підтверджується міжнародними емпіричними дослідженнями, зокрема за результатами 

звіту DeutscheBankResearch «Актуальні питання: глобальні центри зростання на 

перспективу 2020» вирішальне значення для досягнення зростання ВВП має людський 

капітал: інвестиції в освіту, навчання і охорону здоров'я [37]. На думку Нобелівського 

лауреата в галузі економіки С. Кузнеца [38], перехід до групи інноваційно орієнтованих 

країн, серед яких має бути Україна, можливий за умови накопичення критичної маси 

людського капіталу.  Це здійснюється шляхом підвищення якості загальної шкільної 

освіти, розвитку професійно-технічної та вищої освіти на основі сучасних наукових знань 

та інноваційних технологій навчання. На сучасному етапі формується загальна тенденція 

переходу до більш високих моделей інноваційного розвитку розвинених країн, яка 

пов’язана з суттєвим посиленням ролі освіти і науки у подальшому розвитку інноваційної 
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системи держави в сучасних умовах переходу до постіндустріального суспільства. Якщо у 

першій половині ХХ століття інновації могли створюватися на основі досвіду, подальшого 

удосконалення наявних технологій, вивчення потреб людини, то в умовах досягнення 

високого рівня техніко-технологічного розвитку інноваційні процеси потребують 

високого рівня освіти та  вагомих наукових розробок. Розвиток освітньої системи і науки 

визначається стратегічним пріоритетом у забезпеченні переходу до широкої інноваційної 

діяльності бізнесу. Нова концепція інноваційного розвитку - потрійної спіралі– це 

взаємодія університетів, корпорацій та державних органів [68]. 

 

Таблиця 3.1. 

Вплив соціальних ресурсів на самостійний розвиток регіону 

Взаємодія 

соціальних 

ресурсів 

саморозвитку 

регіону 

Соціальні ресурси 

Людський  

капітал 

Інтелектуальний  

капітал 

Соціальний  

капітал 

Характеристика 

інституту 

розвитку 

соціальних 

ресурсів регіону 

Наука і освіта – 

навчальні заклади 

регіону всіх категорій; 

 академічні, науково-

дослідні інститути; 

 інститути з підвищення 

кваліфікації та 

професійної 

переорієнтації для 

потреб регіону;  

регіональне управління 

науки і освіти 

Інноваційні технопарки, 

інноваційні кластери на 

засадах взаємодії науки-

освіти-бізнесу-регіону-

держави; 

 місцеві органи влади та 

самоврядування 

Норми, цінності, 

суспільні відношення, що 

відносяться до мережевих 

зв'язків, які дозволяють 

здійснювати колективні 

дії. 

Включає інститути, які, 

визначають якість і 

кількість суспільних 

зв'язків – СМІ усіх видів, 

громадські групи та 

організації, прес-служби 

керівництва регіону, 

місцеві органи виконавчої 

влади та самоврядування; 

Профспілкові організації 

Вплив чинника 

на самостійний 

розвиток регіону 

Підготовка фахівців 

високої кваліфікації, 

орієнтованих на ринок 

праці регіону за рахунок 

бюджету регіону та 

інших фінансових 

ресурсів; підвищення 

кваліфікації та 

перекваліфікація 

економічно активного 

населення регіону; 

Підвищення якості 

освітніх послуг всіх 

рівнів через методичну 

допомогу навчальним 

закладам, координації їх 

діяльності та контролем 

за якістю навчання 

Вплив інтелектуальних 

здатностей людини чи 

колективу у сукупності зі 

створеними ними 

матеріальними й 

нематеріальними засобами, 

що використовуються в 

процесі інтелектуальної 

діяльності та підвищують 

ефективність праці та 

прибутку; 

Інтелектуальні здібності 

підвищують 

продуктивність, здатність 

економіки регіону до 

розвитку та використання 

новітніх технологій 

Розвиток суспільних 

відносин, що оформлені в 

соціальних структурах, 

які дозволяють людям 

погоджувати свої дії для 

досягнення поставлених 

цілей; 

Інформаційне 

забезпечення, в т.ч. до 

мережі Інтернет та інших 

джерел правдивої 

політичної, економічної, 

соціальної інформації; 

Забезпечення дотримання 

норм трудового 

законодавств, сприяння 

підвищення безпеки праці 

на підприємствах регіону; 

Контроль за дотриманням 

соціальних гарантій 

населення регіону 
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Результат 

саморозвитку 

регіону 

Самостійний розвиток 

регіонів істотно 

змінюється в 

позитивному напрямку 

при цілеспрямованому 

формуванні та 

використанні людського 

капіталу через 

створення можливостей 

для населення регіону 

реалізувати свої 

здібності та знання, що 

сприятиме підвищенню 

рівня життя; 

Поліпшення 

забезпеченості 

соціальними ресурсами - 

нагромадження 

людського капіталупри 

саморозвитку регіону, 

сприяння надходження 

приватних фінансових 

ресурсів в освіту і 

науку; 

Висока оцінка 

населенням зусиль 

влади регіону щодо 

акумуляції людського 

капіталу в регіоні 

Забезпечення самостійного 

інноваційного розвитку 

регіону, ефективного 

використання людського 

інтелектуального капіталу; 

Інституційне забезпечення 

зв’язку освіти, науки, 

бізнесу; 

Створення в регіоні 

сучасних 

високотехнологічних 

наукоємних виробництв, 

що випускають 

конкурентоздатну 

продукцію, відповідну 

міжнародним стандартам; 

Регіон як центр створення 

технопарків і бізнес 

інкубаторів, кластерів, 

особливих економічних 

зон, міжвузівських центрів, 

Академістечек; 

Структурна трансформація 

економіки, її 

диверсифікація шляхом 

інноваційного 

технологічного розвитку 

Формування позитивного 

іміджу регіону. 

Підвищення статусу 

регіону при більшому 

накопиченні людського 

капіталу; 

Акцентування уваги 

населення до участі в 

процесах саморозвитку 

регіону на основі 

нагромадження 

людського капіталу; 

Збільшення 

привабливості життя в 

регіоні, що самостійно 

визначає та реалізує цілі 

свого розвитку 

 

В умовах сучасної економіки зростає значимість людського капіталу та необхідності 

більш глибокого дослідження проблем управління процесами його формування і 

використання на різних рівнях, в тому числі і на регіональному (табл. 3.2). На всіх рівнях 

формування людського капіталу - індивідуальному, регіональному та національному –

його основускладають особливі, специфічні знання, креативні здібності та професійні 

навички, що визначають конкурентні переваги людського чинника. 

Важливою складовою людського капіталу та інтенсивним чинником розвитку є 

ресурси підприємництва. Під підприємницькою діяльністю, розуміється особливий вид 

людських ресурсів, який полягає в здатності найефективніше використовувати всі інші 

чинники виробництва. Шумпетер Й. ввів підприємницьку здатність як четвертий чинник 

виробництва, зокрема, з урахуванням інноваційного характеру підприємницької 

діяльності. При цьому ним було виокремлено об'єктивне прагнення підприємців до 

впровадження інновацій з метою випередження конкурентів на ринках і збільшення 

прибутків [39], або використання своїх конкурентних переваг, що є головною 

характеристикою самостійного розвитку. Інноваційність, креативність і продуктивність 

людського капіталу постійно зростають за рахунок вдосконалення освіти, розвитку науки, 

генерації інновацій, зростання та розвитку індустрії знань. Зв'язок між людським та 

інтелектуальним капіталом[40], креативними трудовими ресурсами таздібністю до 

інновацій визначає конкурентоспроможність сучасної економіки [41]. Креативні сфери 

діяльності істотно впливають на приріст ВВП на душу населення [42]. Перед Україною 

сьогодні стоять складні політичні, соціальні й економічні проблеми, ускладнені воєнними 

діями. Для їх розв'язання необхідно збереження, розвиток та примноження всіх 

соціальних ресурсів - людського, інтелектуального та соціального капіталів і забезпечення 

їх ефективного використання в умовах саморозвитку регіонів на засадах децентралізації.  
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Таблиця 3.2. 

Характеристика людського капіталу  як чинника соціально-економічного зростання 

 
Поняття 

Соціальний 

чинник 

Економічний 

чинник 
Результат 

Особовий 

рівень 

Сукупність 

якостей людини, 

що формуються 

через інвестиції у 

розвиток 

особистості та її 

компетенцій із 

подальшим 

застосуванням 

нагромадженого 

капіталу з ціллю 

одержання доходу 

Освіта та наука: 

компетенції за 

результатами 

освіти та наукової 

діяльності, 

продовження 

виховання; 

здоров’я: 

тривалість життя 

Інвестиції у 

навчання та 

постійне 

підвищення 

кваліфікації; 

Інвестиції у 

підтримку 

здоров’я 

Підвищення 

заробітної плати, 

доходи від 

інтелектуальної 

власності; 

додатковий 

прибуток від 

трудової діяльності 

Регіональний 

та державний 

рівні  

Сукупність 

економічно 

активного 

населення регіону 

(держави) які за 

своїми 

соціальними та 

економічними 

якостями, 

забезпечують 

стратегічні цілі 

розвитку регіону 

та держави 

Економічно 

активне 

населення, що 

характеризується 

професійними 

знаннями, 

уміннями, 

спеціальними 

навичками та 

високим рівнем 

мобільності 

Інвестиції в 

людський 

капітал: науку, 

освіту, 

професіональне 

навчання, 

охорону 

здоров’я, 

культуру 

Підвищення 

продуктивності 

праці, обсягів 

інноваційної 

продукції, 

виконаних 

науково-технічних 

розробок. 

Зростання ВВП та 

валового 

регіонального 

продукту, 

підвищення рівня 

життя 

 

Нові можливості формування інноваційних механізмів саморозвитку регіону в 

рамках угоди про асоціацію з ЄС. В найбільшій мірі формування інноваційних механізмів 

саморозвитку регіону забезпечується стратегією розвитку України відповідно до Угоди 

про асоціацію України з Європейським Союзом [44]. Ця стратегія має широкий  перелік 

напрямів співробітництва, що забезпечують системні реформи, які потрібно здійснити 

Уряду для досягнення європейських стандартів, і які мають виконуватися усіма 

урядовими структурами. Серед основних положень Угоди низка тих, які сприяють 

забезпеченню саморозвитку територій та децентралізації управління,нагромадженню 

людського капіталу, а саме: Регіональна стабільність  (Стаття 9, Розділ ІІ), Регіональне 

співробітництво (Статті 446 – 448, Розділ ІІ), Політика у сфері промисловості та 

підприємництва (Статті 378-380, Глава 10, Розділ V «Економічне та галузеве 

співробітництво»), Співробітництво у сфері науки та технологій (Статті 374-375, Глава 9, 

Розділ V «Економічне та галузеве співробітництво»), Співробітництво у галузі зайнятості, 

соціальної політики та рівних можливостей (Статті 419-420, Глава 21, Розділ V 

«Економічне та галузеве співробітництво»). 

Сьогодні країни ЄС, як і Україна, стикаються з проблемою недофінансування у сфері 

людського капіталу та недоліку кваліфікованих кадрів для економіки знань. Закладена в 

основу Стратегії «Європа-2020» [45] мета — забезпечити певний рівень накопичення 

людського капіталу для досягнення стійкого зростання паралельно з підвищенням 

добробуту кожної людини — впливає на політичні рішення, що приймаються на всіх 
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рівнях влади, включаючи загальноєвропейський. У Стратегії «Європа-2020» є позиції 

пов'язані з накопиченням людського капіталу ( табл. 3.3). 

            

Таблиця 3.3. 

Людський капітал в цілях стратегії «Європа-2020» 

Цільові орієнтири 

Стратегії 

Європейська ключова ініціатива 

Інновації «Інноваційний союз» для поліпшення рамкових умов і доступу до 

фінансування НДР, інновацій з метою посилення інноваційних 

ланцюжків і прискорення інвестування в ЄС 

Освіта «Молодь в динаміці» для вдосконалення функціонування систем 

освіти і підвищення міжнародної привабливості європейської вищої 

освіти 

Зайнятість і 

кваліфікація 

«Порядок денний для створення нових робочих місць і кваліфікації»: 

модернізація ринків праці шляхом підвищення мобільності трудових 

ресурсів і розвитку навиків, сприяючих успішному 

працевлаштуванню 

Боротьба з 

бідністю 

«Європейська платформа по боротьбі з бідністю»: соціальне та 

територіальне об'єднання, щоб люди, що живуть в бідності, або 

виключені з життя суспільства, мали гідне життя та були активними 

членами суспільства 

 

Розвиток людського капіталу означає мобілізацію державних і приватних 

фінансових ресурсів. І ці фінансові ресурси можуть бути освоєні краще всього на 

регіональному, муніципальному рівнях. Підтвердженням є визнання як нездійснених 

цілей, зокрема в «соціальній сфері: модернізації європейської соціальної моделі за 

допомогою інвестицій в людські ресурси», і згодом переглянутої (через 5 років) 

попередньої Стратегії ЄС, прийнятої на Лісабонському саміті (2000 р.)[46]. Недоліком при 

реалізації цих цілей названо «розрізненість державних і приватних коштів 

фінансування»[47]. 

Фінансування людського капіталу в Україні є передумовою забезпечення 

економічного зростання, а здійснення раціонального розподілу та перерозподілу 

фінансових ресурсів в процесі децентралізації призведе до посилення позитивних 

економічних та соціальних ефектів [48,49]. 

Оцінку розвитку регіонів України на основі нагромадженого людського капіталу 

здійснено в процесі дослідження регіональних інноваційних систем, оскільки 

інноваційний розвиток забезпечується саме людським та інтелектуальним капіталом. На 

основі зібраних вихідних даних щодо освітнього, науково-технічного та інноваційного 

розвитку регіонів та їх нормування до середніх значень України визначено індекси 

регіональних інноваційних систем (РІС) регіонів України за 2010 -2013 роки. Вони 

свідчать про надзвичайну нерівномірність інноваційного розвитку регіонів, інтегральний 

індекс у 2013 р. відрізнявся у 6 раз. Найвищим його значення було у м. Києві (3,7) та у 

Харківській обл. (2.0), а найнижче – у Чернівецькій (0,62). Це вказує на суттєві 

відмінності і в обсягах нагромадженого людського капіталу. У різні роки до п’ятірки 

лідерів також входили Сумська, Запорізька, Львівська, Вінницька, Тернопільська та 

Херсонська області. Регіонами із низьким рівнем розвитку інноваційної системи на 

протязі досліджуваного періоду були Хмельницька, Житомирська, Волинська, Черкаська, 

Чернігівська, Чернівецька, Кіровоградська, Миколаївська області, Автономна республіка 

Крим.  

Проведене дослідження свідчить, що до регіонів-лідерів за інтегральним індексом 

РІС не відносяться, крім Запорізької області, промислові регіони. Виробництво у таких 

регіонах зорієнтовано, переважно, на випуск товарів проміжного споживання, насамперед 
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добувної промисловості.  металургійного виробництва, оброблення металів, виробництва 

хімічної продукції, у той час як питома вага інвестиційних товарів у промисловому 

випуску таких регіонів залишається незначною. Це свідчить про технологічне відставання 

промислових регіонів, нагромадження в них антимодернізаційного потенціалу, що 

обумовлює нагромадження соціальних проблем. Це стало однією з причин соціально-

політичної кризи на Донбасі, яка під впливом зовнішнього втручання вилилася у збройне 

протистояння в Донецькій та Луганській областях.  

Сучасні проблеми формування людського капіталу Донбасу. У 2014 році Донецька і 

Луганська області зіштовхнулися з найбільшими за історію свого існування загрозами, які 

вилилися у збройне протистояння, що принесло значні втрати матеріальних та людських 

ресурсів. Більше третини території цих областей знаходиться в зоні воєнного конфлікту. 

До конфлікту Донецька та Луганська області в структурі економіки України були 

найбільшими за своїм потенціалом. У загальному обсязі валового регіонального продукту 

частка Донецької області в 2012 р. складала11,7%, Луганської – 4%, вони мали значний 

людський потенціал. Обидва регіони  мали досить високий рівень загальної зайнятості, у 

Донецькій обл. частка зайнятого населення складала  9,7% від загального показника по 

Україні, Луганська обл. забезпечувала 4,9 % загального обсягу зайнятості. 

Аналіз соціально-економічних процесів досліджуваних областей показує, що 

найбільш суттєвими проблемами людського розвитку є такі: 

1. Втрата людського потенціалу регіонів внаслідок вимушеної внутрішньої та 

зовнішньої еміграції населення. За даними Міжвідомчого координаційного штабу з питань 

соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення 

антитерористичної операції та тимчасово окупованої території та Міністерства соціальної 

політики кількість вимушених внутрішніх переселенців у регіони України перевищує 1,7 

млн. осіб. Найбільше  вимушених переселенців мають Харківська, Донецька, Луганська, 

Дніпропетровська обл. Переселенцями є найбільш активна, кваліфікована та заможна 

частка населення, яка при переселенні розраховувала не лише на державу, але й на власні 

здібності, можливості, здатність адаптуватись до нових умов життєдіяльності.  

Слід відзначити, що втрати людського потенціалу внаслідок зростання ВПО і 

біженців можуть бути для цих регіонів не відновлюваними, оскільки значна частина 

внутрішніх  переселенців адаптується в регіонах переселення і не повернеться назад. Це 

також можна сказати і про біженців, які виїхали в інші країни. Значні невідновлювані 

втрати  людського потенціалу відбуваються також внаслідок загибелі мирних жителів цих 

регіонів у ході воєнних дій, а також значного погіршення їх здоров’я внаслідок отриманих 

поранень, стресів, недостатності  якісного медичного обслуговування. 

2. Суттєво звужується сфера прикладання праці, можливості зайнятості на великих 

та середніх підприємствах. Про це свідчить скорочення середньооблікової кількості 

штатних працівників. Так, у Донецькій обл. цей показник був таким: у 2011 р. – 1 139 тис. 

чол., у 2012 р. – 1 148,3 тис. чол., у грудні 2014 р. – 618 тис. чол.[61]. Відбулося 

скорочення чисельності штатних працівників майже в 2 рази. Слід відзначити, що 

зменшення штатних працівників у Донецькій та Луганській областях було найбільшими. 

Всього за 2014 р. в Україні кількість штатних працівників скоротилась на 1 136,6 тис. ос., 

в т.ч. в Донецькій обл. – на 455,6 тис. ос. (40,9%), в Луганській обл. – на 343 тис. ос. 

(30,2%), що значно менше ніж в інших областях. В зоні АТО відбувається згорнення 

діяльності малого та середнього бізнесу, за оприлюдненими даними ООН, ринок 

покинули не менше 40 тис. малих компаній [62]. Внаслідок скорочення підприємницької 

діяльності звужується сфера прикладання праці і в малому бізнесі. Зростає безробіття і 

труднощі працевлаштування.У першому півріччі 2016 р. найбільше навантаження на одне 

робоче місце було саме тут: у Луганській області воно складало 32 чол., у Донецькій – 20, 

а по Україні в цілому – лише 10 чол. [63, с. 14]. 

3. Економічною основою відтворення людського потенціалу регіону є заробітна 

плата. При позитивній динаміці номінальної заробітної плати відбулося значне падіння 
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реальної заробітної плати.Зроблені розрахунки показують, що відносно 2013 р. у 2016 р. 

(січень-вересень) по Україні реальна заробітна плата становила 81,4%, або 2672 грн. у 

цінах 2013 р.; для Донецької області ці показники складали 80,9% та 3039 грн.; для 

Луганської − 72,4% та 2416 грн. відповідно. 

4. Суттєве зростання заборгованості по заробітній платі.Найбільша частка 

заборгованості приходилася на Донецьку та Луганську області, у тому числі на 

економічно-активні підприємства. Донецька обл. акумулювала 48% боргу, Луганська – 

15%. Порівняно з початком 2014 р. сума боргу збільшилася у 10,2 рази. 

5. Негативна динаміка доходів і витрат домогосподарств Донецької та Луганської 

областей. Узагальнюючими показниками, які характеризують рівень життя населення, 

виступають доходи та витрати населення в розрахунку на одне домогосподарство або на 

його одного члена. Якщо у докризовому 2013 р. домогосподарства Донецької області мали 

вищі доходи та ресурси порівняно із середньоукраїнським рівнем, то у 2015 р. вони були 

на 11-12% нижчими[64]. Із колишнього відносно заможного регіону Донецька область 

унаслідок збройного протистояння перетворилася на один із найбідніших. 

Домогосподарства Луганської області і до кризової ситуації мали доходи й ресурси нижчі 

середньоукраїнського рівня (95-97%), а на даний час цей розрив поглибився: у 2015 р. 

рівень грошових доходів складав 83% від його значення по Україні. Серед усіх областей 

України Донецька і Луганська області за рівнем матеріального добробуту населення 

посідають найнижчі місця в загальноукраїнському рейтингу. 

6. Пошкодження внаслідок воєнних дій численних об’єктів житлового фонду, через 

що значна кількість населення залишилася без житла. Ще у 2015 р., за оцінками фахівців, 

потрібно було не менше 3,5 млрдгрн для відбудови міст і сіл Донецької області, 

постраждалих у результаті розв'язаної проросійськими сепаратистами війни. В області 

було зруйновано більше 12 тис. об'єктів, із них близько 9 тис. – це житлові будинки [65]. 

Житлова проблема стосується не лише тих людей, у яких було зруйновано житло, але і 

вимушених переселенців із непідконтрольної Україні території. 

7. У зв’язку зі збройним конфліктом, на територіях Донецької та Луганської 

областей відбувається порушення прав людини. Порушується право на життя, на безпеку,  

на доступ до основних соціальних благ, право на достатній рівень життя, на повагу та 

гідність людини. При цьому порушення відбувається як збоку  так званих ДНР і ЛНР, так і 

з боку України. Перманентні воєнні дії створюють пряму загрозу для життя й здоров’я  

мирного населення. 

Для недопущення подальшого погіршення соціально-економічної та гуманітарної 

ситуації, втрати людського потенціалу в даних регіонах та в Україні в цілому необхідно 

терміново розробити державну програму подолання наслідків воєнного конфлікту та 

збереження людського потенціалу на територіях Донецької та Луганської областей. 

Вона має передбачати заходи як щодо динамічного економічного розвитку 

підконтрольних Україні територій, створення нових робочих місць та збільшення 

можливостей зайнятості, так і підтримки населення неконтрольованих Україною 

територій  цих регіонів. Обов’язковою умовою вирішення соціальних та гуманітарних  

проблем є забезпечення стійкого перемир’я та припинення воєнних дій. 

Пріоритетними завданнями соціально-економічної політики на підконтрольній 

Україні частині територій даних областей мають бути: 

динамічний розвиток усіх видів економічної діяльності в містах та районах  

досліджуваних областей. Слід відзначити, що не дивлячись на окупацію найбільш  

промислово розвинутих районів, Донецька і Луганська області  мають значний потенціал 

промислового, сільськогосподарського виробництва,  а також і в інших сферах діяльності. 

Необхідно максимально використати й забезпечити розвиток даного економічного 

потенціалу, що сприятиме зростанню зайнятості та доходів населення; 

забезпечити необхідні умови та стимулювати розвиток підприємницької  активності, 

самостійної зайнятості. На дані території із окупованої зони переїхала значна кількість  
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дрібних підприємців, економічно активного населення. Необхідно забезпечити якомога 

повніше використання їх підприємницького та трудового потенціалу шляхом створення 

малих підприємств, розвитку приватної підприємницької діяльності; 

вирішення житлової проблеми для вимушених переселенців, яких в даних регіонах 

найбільше, шляхом реконструкції та переоснащення житлових та нежитлових 

приміщення, які не використовуються, а також будівництва нових; 

підвищення рівня оплати праці й соціальних видатків та забезпечення зростання 

добробуту населення, що має бути цілеспрямованою державною та регіональною 

політикою; 

з огляду на невизначеність ситуації з окупованими територіями та вирішенням 

конфлікту, для Донецької та Луганської областей важливо інтенсивно формувати нові 

ділові та культурні центри, які б могли акумулювати освітні, культурні, наукові здобутки 

даних регіонів, стати  центрами тяжіння для ділових, інтелектуальних, креативних 

представників регіонального соціуму, забезпечити розвиток людського потенціалу 

регіонів та нагромадження людського й інтелектуального капіталів. 

 

 

3.2. Децентралізації управління та потреба розвитку людського капіталу  

регіонів і територіальних громад як її основа. 

 

Децентралізація як умова сучасного демократичного розвитку країни. 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 децентралізації  в Україні була 

усвідомлена ще в середині першого десятиріччя ХХІ століття. Як відзначають фахівці з 

державного управління, перша спроба в 2005 році здійснити реформу на засадах 

децентралізації виявилась невдалою, що обумовлено низкою причин: недостатньою 

розробкою концептуальних основ реформи; недостатньо чітко ідентифіковано її ризики та 

загрози; відсутністю інституцій для здійснення реформи; стислим часом підготовки та 

проведення реформи; обмеженим колом залучених спеціалістів; недостатньою 

роз’яснювальною роботою щодо запропонованих реформою змін[1].   

Обґрунтування необхідності децентралізації, її сутності, шляхів та механізмів її 

імплементації, аналіз досвіду децентралізації в розвинених країнах здійснюється багатьма 

вітчизняними науковцями, державними і громадськими  діячами, серед яких слід 

відзначити Ю. Ганущака, А. Ткачука, А. Романюка, О. Бориславську, І. Заверуху, А. 

Школик, а також багато інших. Разом з тим і теоретичні, і практичні проблеми 

децентралізації потребують глибшого дослідження, оскільки більше десяти років процес 

задекларованого реформування системи влади в Україні пробуксовував. 

Концепція децентралізації виходить із необхідності активного впливу на всі 

соціально-економічні процеси на всіх гілках публічної влади, важливості суттєвого 

делегування владних повноважень на нижчі рівні, що має переломне значення в системі 

урядування, орієнтоване на якісні зсуви в економіці та суспільстві. Необхідність 

децентралізації в Україні обумовлена політичними, економічними та соціальними 

чинниками. Надмірна концентрація повноважень та ресурсів центральною владою 

призвела до низької дієздатності та безвідповідальності місцевих органів влади, корупції, 

неефективності прийнятих рішень та слабкого рівня їх виконання. Соціологічний 

моніторинг 2013 р. виявив, що 76,5% населення не мало жодної можливості контролювати 

діяльність владних структур[2]. Громадяни України фактично не мали впливу на 

вирішення справ на місцевому і регіональному рівнях. У листопаді 2014 р. лише 9% 

українців були задоволені своєю здатністю впливати на рішення місцевої влади у своїх 

поселеннях, тоді як 74% висловили своє незадоволення з цього приводу. Більш ніж 
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половина громадян були також незадоволені діяльністю місцевих державних 

адміністрацій, місцевих рад і місцевих голів[3]. 

Соціологічний моніторинг упродовж усього періоду опитувань 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 зовсiм не 

довіряє – 25,2% опитаних, переважно не довіряє – 30,9%, а переважно довіряє лише 

18,3%, цілковиту довіру висловили 0,8% (14 осіб з 1802 респондентів
)
[4]. 

В Україні спостерігається надзвичайна нерівномірність соціально-економічного 

розвитку територій як наслідок концентрації влади, ресурсів, капіталу, інвестицій на 

територіях, наближених до центру. Так, у 2014 р. капітальні інвестиції на одну особу 

склали: у Волинській обл. – 2361 грн., у Запорізькій – 3974 грн., Хмельницькій – 3175 

грн., Київській – 11416 грн., м. Києву – 23910 грн., що свідчить про розбіжність між 

периферією та центром  у десять разів. Аналогічним є рівень диференціації промислового 

виробництва на одну особу: у Волинській обл. – 12832 грн., у Запорізькій – 53128 грн., 

Хмельницькій – 12898 грн., Київській – 39097 грн., м. Києву – 122074 грн.[5]Це 

обумовлює суттєву диференціацію валового регіонального продукту та наявних доходів 

населення. Серед наведених регіонів у 2014 р. ВРП був найнижчим у Волинській обл.  – 

32218 грн., найвищим – у м. Києві – 124163 грн., наявний доход на душу населення (за 

2015 р) відповідно – 24473 та 76240 грн.  

Наближення до центральної влади дає бізнесу певні політичні та економічні 

дивіденди, можливість швидше та простіше вирішувати ділові питання та проблеми. 

Надмірна централізація фактично блокує економічний розвиток інших територій, і навіть 

промислові регіони в таких умовах не мають змоги перетворитися на потужні ділові 

центри, що призводить до неможливості також й соціального розвитку нецентральних 

територій. І це пов’язано не лише з дефіцитом ресурсів на розвиток соціальної 

інфраструктури, особливо для сільської місцевості (що є хронічною проблемою для 

України), а також з процесами зменшення людського потенціалу. Найбільш освічена, 

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 обезлюднення сіл, селищ, невеликих містечок, до закриття в них 

шкіл, лікарняних закладів, клубів, різноманітних підприємств та установ побутового і 

соціального обслуговування. Тобто відбувається деградація соціальної інфраструктури, 

що знову ж таки стимулює подальший відплив населення. 

В умовах надмірної централізації посилюється відмежування населення від влади, 

яке практично не має інструментів впливу на рішення, що приймає центральна влада, та є 

фактично відстороненим від управління на місцевому рівні. Тому децентралізації на 

сучасному етапі суспільного розвитку є не лише одним із засобів підвищення 

ефективності функціонування публічної влади, але й залучення до виконання 

управлінських функцій широких верств населення. Значна питома вага адміністративної 

діяльності покладається на місцеві органи влади або інші уповноважені державою 

суб’єкти. Така децентралізація влади в державі сприяє розвитку демократії, адже 

відбувається розширення впливу територіальних громад, соціальних груп та 

громадськості в цілому на справи публічного значення. Демократична держава завжди 

прагне залучити громадськість до здійснення публічних функцій урядування з метою 

оптимального задоволення різнобічних потреб людини та народу загалом.[6] 

В концепції децентралізації реалізується новий підхід до розподілу і реалізації 

владних й 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 й 

управління, може та повинно здійснюватись не лише посадовцями органів публічної 



51 

 

адміністрації (виконавчої влади і місцевого самоврядування), але й ширшим колом 

суб’єктів. Це можуть бути бізнесові об’єднання, профспілки, громадські організації, 

різноманітні групи активістів, які мають можливість більшою чи меншою мірою впливати 

на процес прийняття рішень і їх впровадження. Залучення до процесів урядування 

додаткових суб’єктів, незалежних від держави, і є децентралізацією влади [6]. Досвід 

європейських країн свідчить, що децентралізація дає імпульс економічній ініціативі, 

сприяє підтримці підприємництва, розвитку виробництва і забезпечує вирівнювання 

соціально-економічного розвитку регіонів та територій [7].  

 Аналізуючи процеси та проблеми децентралізації, необхідно усвідомити, що, по-

перше, концепція децентралізації в сучасних реаліях за своєю сутністю є антикризовою 

концепцією і, по-друге, саме вона є визнаною у світі основою конституційного оновлення 

влади практично у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Органи місцевого 

самоврядування визнано однією з головних підвалин будь-якої демократичної влади. 

Підтримка децентралізації та реформи місцевого самоврядування  є одним із ключових 

пріоритетів стратегії співробітництва ЄС з Україною. Успішна реалізація засад 

децентралізації системи урядування в практиці більшості держав Європейського Союзу 

створила підгрунття для підвищення ефективності державного управління у сфері 

господарської діяльності, залучення та використання ресурсів, надання соціальних послуг, 

що, в кінцевому підсумку, забезпечило підвищення та вирівнювання добробуту і якості 

життя населення усіх адміністративних одиниць. 

Більшість населення України розуміє необхідність реформування системи публічної 

влади, причому - ненасильницьким шляхом. Опитування 2015 р., проведене Інститутом 

соціології НАН України, свідчить, що 68,3% респондентів вважають, щослід поступово 

покращувати 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]. В усіх регіонах більшою чи меншою мірою 

підтримують децентралізацію, про що свідчать дані табл. 5.4, однак вона ще не стала 

домінуючою концепцією. Більше третини населення підтримують нинішній устрій, 

частина населення Сходу (зокрема Донбасу)- за федерацію (9-12%) та за повне 

відокремлення від України (1,5 і 4,8%). 

Ці дані вказують на необхідність комплексної та глибокої роботи щодо роз’яснення 

населенню сутності та переваг децентралізації, як процесу наближення публічної влади до 

громадян та можливостей їх залучення до урядування, усвідомлення, що децентралізація, 

динаміка її процесів (темпи, масштаби, глибина) в сучасних умовах перетворюється в 

критичний фактор зміни усієї моделі розвитку сучасного українського суспільства. 

Альтернативою такому розвитку може стати подальша деградація влади, економіки, 

падіння життєвого рівня населення. 

        Таблиця 3.4. 

Розподіл респондентів за їх думкою щодо територіального устрою України, 2015 р., %[9] 

Регіон, в якому Ви проживаєте, має бути: Захiд Центр Пiвдень Схiд Донбас 

У складі унітарної України з нині існуючими 

повноваженнями  

37.2 43.4 30.2 30.3 22.9 

У складі унітарної України з розширеними 

повноваженнями  

53.5 43.2 52.6 53.0 44.0 

У складі федеративної України в 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 приєднатись 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 
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Правові засади децентралізації в Україні. В Україні закладено правові засади 

місцевого самоврядування (МС). Розділ ХІ Конституції України «Місцеве 

самоврядування» визначає його основи, а в Ст.140 даного розділу задекларовано право 

територіальних громад на місцеве самоврядування. Визначено, що місцеве 

самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому 

законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, 

селищні, міські ради та їх виконавчі органи. У 1997р. прийнято Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»[10]. В 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 відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України. Однак це положення залишилося декларацією, 

оскільки місцевим органам влади та громадам не було делеговано вагомі повноваження 

щодо урядування на їх територіях та не було надано необхідних фінансових ресурсів. 

Функції місцевого самоврядування фактично здійснювались лише на рівні 

територіальних громад міст обласного значення
7

, оскільки органи місцевого 

самоврядування переважної більшості територіальних громад через їх надмірну 

подрібненість та надзвичайно слабку ресурсну (матеріально-фінансову) базу виявилися 

неспроможними виконувати надані їм повноваження. На початок 2015 р. в Україні 

нараховувалося 460 міст, більшість з яких мали свої райони; 885 селищ міського типу та 

28,4 тис. сільських населених пунктів, при чому у більше як половини з них не було 

сільських рад. Фахівці відзначають, що до початку реформи децентралізації в Україні 

нараховувалося 11,5 тис. громад, з яких 10,2 тис. були сільськими, з них 47% мали менше 

1 тис. мешканців.[12] 

Пріоритетним міжнародним документом у сфері децентралізації є Європейська 

хартія місцевого самоврядування (відкрита для підписання з 1985 р.)[13], яку 15 липня 

1997 року було ратифіковано Верховною Радою України[14]. Після набуття чинності 

у1998 р., Хартія стала частиною національного законодавства України. Хартія визначає 

найважливіші принципи, що є основоположними для формування європейської, 

демократичної моделі владина субнаціональних територіальних рівнях. З 1997 р. по 2014 в 

Україні відбулися спроби реформування територіально-адміністративного та бюджетного 

устрою. У подальшому здійснювалася розробка методичних підходів та організаційно-

правових засад для реального реформування місцевого самоврядування та децентралізації 

урядування.  Актуальність проблеми  та її гострота вимагала нових рішень, на що були 

спрямовані: Розпорядження КМУ від 14.05.2008 р. № 714-р «Про утвердження 

міжвідомчої групи з питань реформування адміністративно-територіального устрою та 

місцевого самоврядування»;Постанова КМУ від 02.04.2009 р. № 309 «Про утвердження 

ради з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування»[15]. О. Ганущак 

вважає, що кульмінацією цього процесу слід вважати затвердження Урядом Концепції 

реформування місцевого самоврядування (Постанова КМУ № 900 від 29.07.2009 року).[1] 

В ході підготовки цієї реформи було розроблено методичні підходи щодо формування 

нового територіального устрою України та об’єднаних громад.Однакнеодноразові 

намагання запровадження процесів децентралізації наштовхувалися на супротив та 

зазнали невдачі. в напрямку децентралізації, однак вони не досягли значних результатів. 

Необхідною умовою успішного здійснення реформи децентралізації була поява 

серед владної еліти послідовних реформаторів. Найбільш активно процеси децентралізації 

                                                           
7

Реально функції самоврядування здійснюються в 176 містах обласного значення. Їх бюджети 

включені в державний бюджет як самостійна бюджетна позиція. Решта бюджетів територіальних громад 

залежить від бюджетів відповідного районного рівня, яких в Україні налічується 490. Більше ніж 10% малих 

міст навіть не мають органів місцевого самоврядування (дані включають АРК і окуповану частину Донбасу) 

[11]. 
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та розвитку місцевого самоврядування розпочалися у 2014 році. Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р схвалено Концепцію 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, 

прийнято низку базових нормативно-правових актів, які створюють правові та фінансові 

основи діяльності територіальних громад та органів місцевого самоврядування. 

Розпорядження КМУ від 18.06.2014 р. № 591-р затверджено План заходів щодо реалізації 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні, в якому ставиться завдання внесення змін до Конституції України стосовно 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, внесення 

змін до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині децентралізації фінансів, 

зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, розробки низки 

законів, або внесення необхідних змін у діючі нормативні акти, розробки та затвердження 

в установленому порядку державних стандартів (нормативів) якості адміністративних, 

соціальних та інших послуг, що надаються населенню у відповідних сферах та інші. [15]  

Для забезпечення процесів децентралізації за останні два роки прийнято низку важливих 

законів, серед яких Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

[16], який дає змогу формувати дієздатний первинний (базовий) рівень суб’єктів 

місцевого самоврядування – громаду, що почало впроваджуватися у життя. Завдяки 

імплементації цього закону уряд планує зменшити загальну кількість громад з 11,5 тис. до 

1,5 тис. Згодом парламент ухвалив закон, що дозволив громадам втілювати спільні 

проекти, а також співробітничати між собою з тим, щоб отримати більше повноважень і 

коштів. [17;18]  

Територіальна громада – базова ланка процесудецентралізації.Для забезпечення 

реального народовладдя та ефективного самоврядування на низинному рівні суспільної 

організації життєдіяльності важливо сформувати дієздатні громади та їх органи 

управління. Для України це є великою проблемою, оскільки багато населених пунктів у 

сільській місцевості є малочисельними, а місцеві ради недієздатними. За оприлюдненими 

даними Ю. Ганущака, в Україні 8% рад має населення від 200 до 500 мешканців, а 32% - 

від 500 до 1000 осіб,[1, с.15]  при цьому половина сільрад не має дошкільних закладів, 

лише третина має амбулаторії чи поліклініки, 7% сільрад не мають клубів. 

Спостерігається неухильне обміління поселенських мереж, віддалених від центрів 

економічної діяльності. В 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 є здатними до ефективного урядування, 

оскільки в них немає ані фінансових, ані людських ресурсів.  

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» спрямований 

на формування таких територіальних громад, які здатні до самостійного урядування та 

надання повноцінних і якісних публічних послуг. Об’єднана територіальна громада 

створюється на добровільній основі в межах однієї адміністративно-територіальної 

одиниці (області). При прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних 

громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що 

впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади. 

Територіальна громада є базовим структурним елементом територіальної організації 

суспільства. 

Кабінет Міністрів України у квітні 2015 року затвердив Методику формування 

спроможних територіальних громад [18]. У цій методиці введено термін «спроможна 

територіальна громада» — територіальні громади сіл (селищ, міст), які в результаті 

добровільного об'єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого 

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-територіальної одиниці. Формування спроможних 

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
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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територіальних громад здійснюється шляхом:розроблення облдержадміністрацією 

проекту перспективного плану;схвалення проекту перспективного плану обласною 

радою;затвердження перспективних планів КМУ; добровільного об'єднання 

територіальних громад; формування органів місцевого самоврядування спроможних 

територіальних громад. 

Відзначено, що об’єднання громад ( переважно у сільській місцевості) є досить 

складним процесом, оскільки поселення територіально розмежовані, мають погану 

систему комунікацій, свої інтереси та власних лідерів, традиції тощо. Обстеження 

домогосподарств свідчить, що 23% домогосподарств сільської місцевості страждають від 

відсутності регулярного щоденного транспортного сполучення з іншим населеним 

пунктом із більш розвиненою інфраструктурою [19], що є суттєвою перешкодою на шляху 

об’єднання населення у територіальні громади. 

У більшості областей України на даний період створено мізерну кількість ОТГ. Це 

вказує на наявність об’єктивних і суб’єктивних труднощів у їх формуванні. З одного боку 

– відсутність досвіду подібного реформування в Україні, з іншого боку – недостатнє 

розуміння громадянами та владними структурами на місцях важливості цієї реформи, а 

також низький рівень довіри населення до будь яких реформ, що започатковуються 

центральною владою. ОТГ складається з сукупності локальних суб’єктів, що діють і 

взаємодіють на її території, які представляють інтереси різних соціальних груп і мають 

складні взаємовідносини між собою та різними інституціональними структурами, які 

можуть бути різновекторними та конфліктними. Дієздатна громада має бути цілісною, 

самоврядною (у межах наданих їй повноважень) соціальною системою, схильною до 

самоорганізації. Для формування такої громади необхідно налагодити ефективні 

механізми соціальної взаємодії
8

.  Ця взаємодія передбачає спільність інтересів, 

налагодження зв’язків, залучення і використання внутрішніх ресурсів громади, в першу 

чергу – людських, з метою найкращого задоволення потреб всієї громади завдяки 

отриманню на місцевому рівні вагомих ресурсів. Узагальнення  і аналіз наукових джерел 

дозволив виокремити такі основні ознаки спроможної територіальної громади: - 

спільність території (ця ознака виступає як одна з основ системи соціальних зв’язків та 

відносин, що формуються в громаді); - наявність соціальної взаємодії між соціальними 

суб’єктами, 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.  

Досвід розвинених демократичних країн, передусім ЄС, свідчить, що саме на рівень 

громади делегуються повноваження, які стосуються організації життєдіяльності населення 

та забезпечення його комфортності. В Україні реформа децентралізації розпочалася і для 

її успішної реалізації необхідно здійснити розподіл повноважень між усіма суб’єктами 

урядування. Акцент у розподілі повноважень має ставитися на відповідності завдань, які 

повинен виконувати той чи інший орган, та на фінансовому ресурсі, яким він має 

володіти.  У проекті Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)» (ст.143) визначено, що територіальна громада безпосередньо або 

через органи місцевого самоврядування громади відповідно до закону: 1) управляє 

майном, що є в комунальній власності; 2) затверджує бюджет відповідної 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, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, 

організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю; 7) вирішує інші 

питання місцевого значення, віднесені законом до її компетенції. [20] Як бачимо, 

                                                           
8
Процеси і механізми соціальної взаємодії досліджені  в працях класиків соціології М.Вебера,  

Г. Зіммеля, Ф. Тьоніса, вітчизняних дослідників Ю. Привалова, Ю. Саєнко, М.Шульги та багатьох інших. 

Окремо можна виділити дослідження чиказької школи соціології (Л.Вірт, Л. Парк та інші) соціально - 

територіальних спільнот великих міст. 
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пропонується в Конституції повноваження громади викласти в надто узагальненому 

вигляді, тому в інших нормативних актах їх потрібно конкретизувати. Має відбутися 

поступова інституціоналізація територіальної громади як суб’єкта самоврядування, 

ознаками якої є залученість її власних (перш за все людських) ресурсів до процесів 

розвитку і висока ефективність їх використання, а також солідарність жителів, їх 

готовність до спільних дій, спрямованих як на захист власних інтересів, так і інтересів 

спільноти в цілому. 
Соціально-ментальні засади децентралізації.Для успішного процесу децентралізації 

важлива соціальна підтримка його населенням, відповідне соціо-культурне налаштування 
мешканців територіальних громад на самоврядування. Дослідження показало, що в 
переважної більшості українців сформовано метальне підгрунття децентралізації.Значна 
кількість вітчизняних дослідників вказують на наявність таких рис українського народу, 
які притаманні європейцям: повага особистості, волелюбність, індивідуалізм, схильність 
до демократичних форм правління. В. Гаврилюк відзначає, що геополітичне становище 
українських земель, їх розташування між Заходом і Сходом зумовило двоїстість 
української ментальності. Їй притаманне поєднання індивідуалізму, характерного для 
західної орієнтації, і східної чуттєвості та емоційності. Специфіка землеробства породжує 
індивідуалізм як одну з найтиповіших рис українського характеру. Українець прагне 
підтримувати свій мікросвіт та відмежовуватися від іншого ворожого суспільства. 
Елементами індивідуалізму є незалежне існування, самодостатність і можливість 
обмежувати себе[21]. Дослідники підкреслюють відсутність в українського народу такої 
риси як владоцентричність. Демократичні форми правління існували в українському 
козацтві, у містах, яким було надано Магдебурзьке право. В руслі розвитку ідей 
представницької влади знаходилась і конституція П.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 та виборного призначення на церковні 
посади. [23]. Науковці до одного із основних складників генетичного коду українського 
народу відносять так звані самоврядні потенції української ментальності[22]. 

Ці дослідження вказують на те, що в Україні існує соціоментальнепідгрунття для 
формування демократичної форми територіально-адміністративного устрою. Однак до 
західної комьюніті (community), а скоріш до подібної їй вітчизняної форми 
самоврядування, українцям треба буде пройти величезну дистанцію та перебороти суттєві 
перешкоди, в тому числі і на ментальному рівні, що обумовлені як наслідками радянської 
епохи, так і окремими рисами власного архетипу. 

Звичка до вертикальної ієрархії, яка впродовж десятиріч насаджувалась в суспільстві 
комуністичного зразку, блокує і в сучасній Україні паростки громадянського суспільства 
навіть на локальному рівні, де влада не настільки була схильна перешкоджати його 
розвитку. Тривале перебування українського народу в жорстких рамках тоталітарного 
суспільства обумовило формування низки рис «радянської» ментальності, які не сприяють 
самоврядуванню: пасивність особи – відсутність волі до поліпшення життя власними 
силами; комплекс меншовартості – відчуття власної неспроможності через 
некомпетентність та непрофесіоналізм, зворотним боком чого є невмотивована 
амбіційність і хамство; патерналізм – очікування від влади розв’язання власних проблем. 
[23]. Такі риси притаманні переважно старшому поколінню, і є гальмом на шляху 
становлення самоврядування. 

Специфічною рисою ментальності українського народу науковці вважають виразне 
анархістсько-бунтарське начало у ставленні до громадських інституцій і державницьких 
структур. [23] Це може вилитися у несприйняття окремими верствами населення форм та 
механізмів децентралізації, опір та протистояння реформам місцевого самоврядування як 
населення, так і представників діючих органів самоврядування, які можуть втратити 
владні повноваження та ресурси. Тому тут особливо важлива роз’яснювальна робота та 
формування правової й державотворчої культури. 
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Процес подолання цих негативних для процесу демократизації рис українського 
менталітету потребує часу. Однак не можна відкидати того факту, що розвиток 
української і російської ментальності йде в протилежних напрямах. Це відбувається як 
внаслідок певних політичних протистоянь, так і наполегливої співпраці із європейськими 
та північноамериканськими урядовими та неурядовими організаціями. Події останніх двох 
років показали, що український народ має значний потенціал громадянської активності та 
самоорганізованості. 

Людський капітал територіальних громад як головний соціальний ресурс 
децентралізації. Головним соціальним ресурсом децентралізації є людина в різноманітних 
формах її персоніфікації: як член територіальної громади, як виборний представник 
місцевого самоврядування, як фахівець в виконавчих органах влади, як підприємець, як 
член громадської організації тощо. Примноження людського капіталу (знань, здібностей, 
професійних компетенцій, ділової та соціальної активності тощо) є необхідною базовою 
умовою  створення дієвих механізмів урядування на усіх рівнях управління та має  
вирішальне значення для місцевого рівня. 

Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні визначається велика роль людського фактору для здійснення цієї 
реформи, а саме максимального залучення населення до прийняття управлінських рішень, 
сприяння розвитку форм прямого народовладдя. Згідно з Концепцією, це досягається 
шляхом запровадження ефективних механізмів участі громадськості у розробці органами 
місцевого самоврядування важливих управлінських рішень на засадах громадянської 
активності. При цьому, для здійснення децентралізації в Україні, у забезпеченні 
збереження тарозвитку людського капіталу важливим є не лише якість освітньо-
професійних і культурних характеристик.  Однією з найважливіших компонент є 
наявність та розвиненість громадянських цінностей та чеснот - громадянська (не 
підданська) ідентичність, самодостатність,ініціативність, орієнтація на саморозвиток,  
прихильність до демократичної організації суспільства, особиста відповідальність за свою 
долю. 

Слід відзначити діалектичну єдність процесів децентралізації та формування 
людського потенціалу громад. З одного боку, саме розвиненість сучасних характеристик 
територіальної людської спільноти (високий рівень освіченості, культури, активність, 
підтримка демократичних цінностей тощо) є базовою умовою побудови урядування на 
основі принципів децентралізації; з іншого боку, сама система децентралізації владних 
повноважень зумовлює залучення до публічного управління широкі прошарки населення 
та сприяє зростанню його якісних рис. Відомий французький соціолог Алексіс де 
Токвільтак виразив найбільш суттєве значення децентралізації як для людини, так і для 
усього суспільства: «Децентралізація містить в собі не тільки цінність адміністрування, а 
й 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 народжується найбільш ефективна 
противага центральній владі, навіть якщо вона має підтримку знеособленої колективної 
волі» [50].Громадські інститути, - вважав А.Токвіль, - грають для встановлення 
незалежності ту ж роль, що і початкові школи для науки; вони відкривають народу шлях 
до свободи і вчать його користуватися цією свободою. 

В децентралізованій системі управління територіальна громада із об’єкту управління 
перетворюється в суб’єкт управління. Роль суб’єкта на місцевому рівні можуть 
виконувати: адміністративний апарат,  колективи і територіальна спільнота в цілому, 
клієнтели (соціальні мережі), групи інтересів. Це також може бути політично ангажоване 
населення (учасники масових акцій і рухів), впливові політичні партії, об’єднання 
підприємців тощо, окремі індивіди - харизматичні лідери. Його формування залежить від 
існуючого політичного режиму, політичної культури, наявності громадянського 
суспільства (НДО, суспільно-політичні, релігійні, професійні рухи). З радянського 
минулого Україна успадкувала безсуб’єктне територіальне утворення – радянську модель 
місцевого самоврядування, де не мала місця самоорганізована діяльність громадян за 
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місцем проживання. Система місцевої влади розбудовувалась в СРСР на принципах 
тоталітарної держави, що передбачало активне державне втручання в економічне, 
політичне, соціальне життя на місцях. Тому формування територіальної громади як 
суб’єкта управління є дуже важливим. 

Ключовою ознакою, що характеризує суб’єктність територіальної громади, а також 
основним змістом процесу соціальної організації стає здатність до взаємодії її різних 
локальних суб’єктів, що дозволяє залучати і ефективно використовувати внутрішні 
ресурси, і, перш за все, її людський потенціал - соціальну енергію, креативність, 
ініціативу, громадянську активність членів громади[51]. Неспроможність членів громад до 
солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав та інтересів, до участі та співпраці з 
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади є головною 
перешкодою на шляху реформи. Становлення територіальних громад як основного 
суб’єкту самоврядування має забезпечити тільки процес самоорганізації її населення. Це і 
є головний ресурс реформаторського руху на місцевому рівні. Таким чином, залучення і 
ефективне використання  людських ресурсів громади підвищують її самодостатність і 
відповідно - ступінь суб’єктності. Але, за думкою українських дослідників, незважаючи на 
зусилля, що докладалися для досягнення цієї мети, головна мета реформи – становлення 
територіальної громади як реального суб’єкта місцевого самоврядування, усе ще не 
досягнута, а є тільки декларацією про наміри[52]. 

Серед причин цього, в першу чергу, слід назвати високу ступінь відчуженості 
бюрократії (чиновників) усіх рівнів від суспільства, непідконтрольність суспільству 
органів державної влади (центральної, регіональної і місцевої). На місцевому рівні це 
можна визнати як монополізацію місцевого управління місцевою адміністрацією.В 
Концепції визначено цей фактор як проблемний разом з іншими проблемами правового та 
інституційного характеру: корпоратизація органів місцевого самовря-дування, закритість і 
непрозорість їх діяльності, високий рівень корупції, що призводить до зниження 
ефективності використання ресурсів громади. 

Становлення територіальної громади як реального суб’єкта місцевого 
самоврядування суттєво залежить від якісних характеристик його людського капіталу, 
передусім освітньо-вікових (табл. 3.5).  

 
Таблиця 3.5. 

Вікові та освітні характеристики населення міських та сільських поселень 
 на початок 2015 р. [53] 

Показники Міські поселення Сільські поселення 

Населення, тис осіб 29434,3 13325,3 

Частка населення у віці: 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. ос. 

12430,4 (42,2% до 
всього населення) 

5667,5 (42,5% до 
всього населення) 

В тому числі (у%) 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 

 

Дані таблиці свідчать, що в сільській місцевості меншою є частка молоді та осіб 

зрілого працездатного віку (35-60 років), однак більшою є частка осіб похилого віку. 

Рівень економічної активності міського та сільського населення майже однаковий, однак 
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суттєвою є різниця в освітньому рівні. Економічно активне населення (ЕАН) сільської 

місцевості має значно нижчий рівень освіти: повну та базову вищу освіту серед них має 

лише 15,5 %, в той час як у міських поселеннях цей показник складає 40,7%; меншою є 

також частка 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 з низьким рівнем освітою. 

Оскільки саме в сільській місцевості в ході децентралізації  мають відбутися 

найбільш кардинальні зміни в адміністративно-територіальному устрої, а саме - 

сформовані здатні до самоврядування об’єднані територіальні громади, то якісні 

характеристики  населення можуть суттєво вплинути на ці процеси. Для забезпечення 

децентралізації необхідним є певний рівень освіченості населення, оскільки без 

освіченості, розуміння процесів формування громадянського суспільства, досягнення 

результату може бути не тільки складним, а й неможливим.[44]. Важливо, щоб населення 

розуміло сутність цієї реформи, що вона передбачає наближення влади до людей та 

можливість безпосередньої участі кожного громадянина в урядуванні, що також потребує 

достатнього рівня освіти. Низький рівень освіченості серед сільського населення вказує на 

те, що для забезпечення успішної децентралізації тут має бути проведена ґрунтовна 

роз’яснювальна робота, а також значна частка найбільш активного населення має бути 

залучена до навчання. 

Слід відзначити, що рівень освіченості та професійної підготовки має важливе 

значення також для вирішення тих складних завдань, які стоять перед місцевим 

самоврядуванням,  щодо розвитку та благоустрою територій. Особливо це стосується 

сільської місцевості, де мешканці не мають доступу до найбільш важливих послуг. Так, 

обстеження домогосподарств України у 2015 р. показало, що сільські мешканці більш 

суттєво, ніж міські, відчували негаразди, пов’язані з низьким розвитком інфраструктури. 

Більше половини сільських домогосподарств 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 

транспортного сполучення з іншим населеним пунктом із більш розвиненою 

інфраструктурою та 14% – від відсутності поблизу житла об'єктів роздрібної торгівлі (по 

3%), 5% – від відсутності поблизу житла дошкільних закладів (1,3%) [54]. Для вирішення 

цих проблем представникам громад необхідні не лише фінансові ресурси, які надає 

децентралізація, але й достатній рівень освіченості та професійних знань, щоб ефективно 

їх використати на потреби громади. 

Слід відзначити, що проблема недостатності необхідних знань може бути вагомою 

перешкодою на шляху становлення ефективного місцевого самоврядування. Соціологічні 

опитування показують, що сучасних економічних знань не вистачає 40% населення, а 

вистачає лише 23%, також сучасних політичних знань не вистачає 31%, а вистачає лише 

26%.[55]  Для розвитку місцевого підприємництва та залучення коштів донорів (в тому 

числі міжнародних) особливо важливо володіти знаннями та навиками щодо розробки 

конкретних проектів та їх бізнес-планів, що потребує певних економічних знань. Тому 

реформа децентралізації має супроводжуватися різноманітними формами навчання як 

представників місцевих органів влади, так і активної частини населення. 

Різноманітні дослідження свідчать, що в Україні зростає налаштованість людей на 

участь у місцевому самоврядуванні. Так, в ході круглих столів, які проводилися в рамках 

Швейцарсько-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 готовності 

громад ефективно вести політику на місцевому рівні, спостерігалась пасивність громад, 

низька загальна культура, правове невігластво, то у 2016 р. вже спостерігається бажання 

брати участь у господарюванні на місцевому рівні; існуєгостра потреба у роз’ясненнях та 
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обговореннях процесу реформування[56].В той же час учасники обговорень відмічали 

брак професіоналів, людей зі спеціальною 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 пролити світло на такі якісні характеристики 

українського соціуму. Вони свідчать, що у 2015 р.майже 23% населення вважало, що вони 

в основному є творцями власного життя та ще 31 % - що воно формується як під впливом 

власних зусиль, так і зовнішніх обстави[57].  При чому така активна позиція населення 

зростає. 

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 важливе значення участі населення у самоврядуванні.47% опитаних вважає, що їм 

вистачає ініціативи й самостійності для розв’язання власних життєвих проблем.На 

питання, яку особисту відповідальність Ви несете за стан справу Вашому місті чи селі, 

було отримано такі відповіді (у %) у 2013 та 2015 рр.[57]: 

Рівень відповідальності     2013  2015 

Повна        2,1  3,8 

Часткова       23,7  37,8 

Ніяку        57,5  46,9 

Важко сказати       16,0  10,6 

Наведення дані свідчать про те, що все більша частка населення готова із пасивних 

споживачів публічних послуг перейти до активних суб’єктів формування власного життя 

та самоврядування. Для ефективного місцевого самоврядування важливо, щоб мешканці 

відчували власну відповідальність за стан справ громади, до якої вони належать. Саме 

відповідальна позиція стане основою активної участі у різних формах впливу на 

прийняття рішень органів місцевого самоврядування. Опитування показало, що лише 

3,8% населення бере на себе повну особисту відповідальність за стан справ у своєму місті 

чи селі, майже 38% висловилися за часткову відповідальність, однак найбільше – 47% - 

вважають, що вони не несуть будь-якої відповідальності. Отже, більшість все ще 

займають пасивну, або вичікувальну позицію, однак реальні успіхи самоврядування 

будуть сприяти також зростанню 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 для вирішення загальних проблем. В 

українському суспільстві існує традиція об’єднання для виконання певних робіт, що 

характерно особливо для сільської місцевості. Толокаяк форма сільської взаємодопомоги 

здавна існувала на теренах України, її використовували для виконання трудомістких або 

термінових робіт – будівництва житла, храмів, шкіл, доріг, збору врожаю тощо. 

Соціологічне опитування 2015 р. засвідчило високий рівень участі населення у різних 

формах об’єднання заради вирішення певних своїх проблем, або захисту своїх прав та 

інтересів – із 1802 респондентів 718 (40%) вказали  на таку участь. Найчастіше населення 

об’єднується для благоустрою місць сумісного проживання, організації культурного 

дозвілля і навчання своїх дітей (вказали відповідно 21% та 10% опитаних). На участь у 

волонтерській діяльності вказало 8%, всі інші види об’єднання були менш поширеними. 

Переважають види об’єднань для вирішення певних короткострокових завдань, для 

довгострокової діяльності – наприклад, створення об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, де формуються навики постійного та безперервного 

самоуправління, участь населення є поки що незначною. Отже, для становлення 
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дієздатного місцевого самоврядування необхідна скрупульозна та системна робота по 

залученню населення до різних форм самоврядування. Особливо важливими є 

різноманітні громадські утворення – громадські комітети, наглядові ради тощо, які 

виконують функції управління та контролю. 

В забезпеченні ефективного самоврядування важливим є можливість контролю та 

впливу членів територіальної громади на діяльність органів місцевої влади та ті рішення, 

які вони приймають. Опитування населення свідчить, що серед усіхформ громадської 

активності найбільш дієвими формами впливу є такі: участь громадян у громадських 

організаціях – відзначило 30% опитаних; участь громадян у доброчинних акціях та 

волонтерських групах – 22%; вивчення громадської думки і її врахування у прийнятті 

рішень – 21%; участь громадян у мітингах та демонстраціях – 21% [47]. Однак за своїми 

функціями все це є опосередкованими формами впливу членів громад на прийняття 

управлінських рішень. Важливо залучати тих членів громад, які мають достатній рівень 

освіти, досвіду та поваги серед місцевих мешканців, до прямих форм управління шляхом 

їх участі на громадських началах в комітетах по управлінню освітою, культурою, 

первинною системою охорони здоров’я, навколишнього середовища тощо.  

Об’єднані територіальні громади значні повноваження у сфері освіти, охорони 

здоров’я, сім’ї,  молоді, спорту, розвитку інфраструктури тощо. Забезпечення ефективної 

діяльності цих сфер потребує не лише відповідних фахівців, але й створення відповідних 

органів управління. На рівні територіальних громад із бюджету передаються значні кошти 

у вигляді відповідних субвенцій. Окрім цього, поступово створюється механізм 

формування власних джерел доходів ОТГ (за рахунок передачі в оренду земельних 

ділянок, місцевих податків і зборів тощо). Тому експерти з проблем децентралізації та 

формування дієздатних ОТГ (О. Сергієнко, Р. Якель) відзначають, що проблема може 

бути в тому, щоб у громад було достатньо людського ресурсу, який би ефективно 

розпоряджався цими коштами, була якісна система управління різними сферами – 

фінансів, освіти, медицини тощо. Зростання повноважень обумовлює і зростання потреб 

громад у кваліфікованих кадрах[58]. 

В контексті необхідності нагромадження людського капіталу територіальних громад 

доцільно забезпечити більш ефективне залучення та використання потенціалу внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО) з Криму та зі Сходу України. За різними джерелами, в Україні є 

1,7 млн. ВПО, які розселилися практично по всій території країни та стали тимчасовими, а 

певна частка - вже і постійними членами громад. Переміщення значної кількості людей 

позначилося на розвитку приймаючих територіальних громад та їх можливостях до 

реформування місцевого самоврядування. З одного боку, ВПО, маючи нагальну потребу у 

житлі, працевлаштуванні, послугах закладів освіти й охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, створюють додатковий попит на послуги цих сфер суспільної діяльності, 

що є ринковим чинником їх розвитку. З іншого боку, багато вимушених переселенців 

мають значний трудовий, підприємницький, креативний потенціал, який міг би бути 

використаний в 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 у такому: 

збільшення людського потенціалу територіальних громад, поліпшення його якісних 

характеристик. З тимчасово окупованих територій,  здебільшого виїхали найбільш 

активні, кваліфіковані та підприємливі родини та особи з проукраїнською та 

проєвропейською орієнтацією, серед них багато молоді та дітей. За даними Державної 

служби зайнятості, серед безробітних ВПО значно вищою є частка осіб з вищою освітою  - 

64%, в той час як серед всіх безробітних їх частка становить 44%. Професійна структура 

безробітних з числа ВПО виглядає наступним чином: понад 57% становлять фахівці, 

професіонали, службовці;  третину – особи з робітничими професіями; майже 11% – особи 

без професійної підготовки[59]. Такий контингент ВПО може стати суттєвим джерелом 

кадрового потенціалу територіальних громад, необхідного для реалізації завдань 
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децентралізації. Однак важливим є забезпечення неконфліктної інтеграції ВПО в громади 

переміщення; 

серед ВПО значною є частка переселенців, які мали власний малий бізнес. Вони 

мають певні кошти та підприємницькі навички, що збагачує потенціал малого бізнесу в 

громадах. Є приклади успішної організації власної справи підприємцями - переселенцями 

в нових умовах, однак вони поки що не набули поширення. Слід відзначити, що 

підприємницький 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 

Програми є надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі їхнього національного 

розвитку. З травня 2016 р. ПРООН запускає нову програму, яка заснована на наданні 

бізнес-грантів для переселенців. Фінансуванням проекту займаються Британія, Польща та 

Чехія. Передбачувана сума – 1 млн. дол. [60]. Залучення коштів міжнародних організацій 

сприятиме розвитку економічного потенціалу громад та вирішенню багатьох 

інфраструктурних проблем; 
ВПО сприяють збільшенню інвестиційних ресурсів в розвиток територій 

переміщення. Це здійснюється як за рахунок власних фінансових ресурсів, які 
спрямовуються переважно на будівництво житла, так залучених коштів зарубіжних 
донорів для вирішення житлових проблем вимушених переселенців. Згідно з 
опитуванням, проведеним з ініціативи громадської організації «Кримська діаспора» і 
фонду «Держмолодьжитло», у Київській області 87,6 % опитаних переселенців з Криму і 
зони АТО готові придбати житло в кредит. Результати опитування показують, що 78 % 
громадян не планують повертатися на непідконтрольні України території в найближчі 
п’ять років. Справа залишається за виробленням механізму довгострокового кредитування 
з мінімальним початковим внеском, що є найбільш прийнятним для ВПО[60]. Збільшення 
інвестиційних ресурсів сприятиме розвитку  сфери будівництва та створенню додаткових 
робочих місць. 

Отже, трудовий, освітньо-професійний, креативний, підприємницький, фінансовий 
потенціал ВПО неодмінно має бути задіяним в процесі децентралізації як додатковий 
ресурс територіальних громад. Однак для цього необхідно забезпечити повноцінну 
інтеграцію ВПО в новий соціум. 

 
 

3.3. Перерозподіл повноважень і ресурсних джерел для забезпечення 
нагромадження ЛК регіонів і територіальних громад. 

 
Попередній аналіз показав, що основним соціальним ресурсом децентралізації є 

людський капітал. В розвинутих зарубіжних країнах тісний взаємозв’язок економічного 
розвитку та рівня розвитку людського капіталу забезпечує спрямування ресурсів 
економічних суб’єктів усіх рівнів на фінансове забезпечення акумуляції людського 
капіталу шляхом розвитку людського потенціалу та підвищення освітньо-кваліфікаційних 
характеристик економічно активного населення, як основного носія такого капіталу. 
Сьогодні Україна має суттєві проблеми з формуванням та нагромадження людського 
капіталу, що проявляється в недостатній якості професійної освіти, невідповідності її 
потребам економіки, недостатньому розвитку креативності та творчої активності 
зайнятого населення, що значною мірою обумовлено недостатньою відповідальністю та 
низьким рівнем фінансування процесів відтворення людського капіталу.  

Слід відзначити, що країни-члени ЄС також стикаються з проблемою 
недофінансування у сфері людського капіталу та недоліку кваліфікованих кадрів для 
економіки знань. Тому не випадково в основу Стратегії «Європа-2020» [45] закладено 
завдання забезпечити певний рівень накопичення людського капіталу для досягнення 
стійкого зростання паралельно з підвищенням добробуту кожної людини. Важливим 
механізмом, який забезпечує досягнення цього завдання є децентралізація та передача 
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повноважень і фінансових ресурсів рівень місцевого урядування – тобто той рівень де 
формуються базові умови відтворення людського капіталу (надання освітніх, культурних 
та медичних послуг). 

В даний час в країнах-членах ЄС регулювання розвитку людського капіталу 
залишається в основному прерогативою національних держав, однак забезпечення 
базових основ його формування передається на місцевий рівень. Петро Моргос, старший 
юрист з правових та інституційних питань проекту ЄС «Надання сприяння регіональному 
розвитку в Україні», відзначає, що шкільна освіта й охорона здоров’я являють собою 
головні сектори децентралізації. «Існують вагомі аргументи на користь децентралізації 
повноважень як у галузі надання побутових послуг, так і з питань регулювання – 
підкреслює він. -  Послуги є дуже важливими для громадян, що вимагає від органів 
місцевого самоврядування виділення ресурсів на їх розвиток. Якщо школа не забезпечує 
належного рівня знань своїм учням, 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»[66]. 

У звітах щодо реформ в Україні [34;67] стверджується, що жорстка централізація 
бюджетних ресурсів та втрата повноважень на місцевому рівні врядування є головними 
причинами зниження життєвого рівня та погіршення діяльності державних інфраструктур, 
в тому числі тих, які забезпечують формування людського капіталу. Механізм 
децентралізації  забезпечує створенню кращих економічних умов для  формування 
людського капіталу, однак він потребує відповідного організаційно-правового 
забезпечення та досвіду з його впровадження. Україна лише стала на шлях децентралізації  
і стикається з низкою проблем, обумовлених як об’єктивними так і суб’єктивними 
чинниками. Тому в Україні потрібно вивчати зарубіжний досвід впровадження реформ 
децентралізації для уникнення деяких упереджених і неправильних підходів. 

Основні засади проведення реформи місцевого самоврядування було визначено у 
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні, затвердженої Кабінетом Міністрів 1 квітня 2014 року. Відповідно до 
затвердженого документу, реформа місцевого самоврядування та децентралізації має 
базуватися на трьох основних засадах: передача повноважень від центру до найнижчого 
можливого рівня;  відповідно до переданих повноважень передача необхідних фінансових 
ресурсів; забезпечення контролю з боку держави за діяльністю органів місцевого 
самоврядування. 

Основним у реформі децентралізації є розподіл повноважень між органами місцевої 
влади та державної влади. Вони здійснені на основі принципу субсидіарності. Згідно 
реформи, найбільший обсяг повноважень передається на рівень територіальної громади, 
значно менший – на рівень органів влади районів та областей. Систематизований розподіл 
повноважень виглядає таким чином[67]. 

Рада об’єднаної громади: Основними повноваженнями органів місцевого 
самоврядування об’єднаної територіальної громади є забезпечення: місцевого 
економічного розвитку (залучення інвестицій, розвиток підприємництва);громадської 
безпеки; управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти; надання 
послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони здоров’я, з профілактики хвороб; 
розвитку місцевої інфраструктури, зокрема доріг, мереж водо-, тепло-, газо-, 
електропостачання і водовідведення, інформаційних мереж, об’єктів соціального та 
культурного призначення; 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 
населених пунктах; надання житлово-комунальних послуг (централізоване водо-, тепло-
постачання і водовідведення, вивезення та утилізація відходів, утримання будинків і 
споруд, прибудинкових територій комунальної власності); організації пасажирських 
перевезень на території громади; гасіння пожеж; розвиток культури та фізичної культури 
(утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, 
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спортивних майданчиків); надання соціальної допомоги через територіальні центри; 
надання адміністративних послуг через центри надання таких послуг. 

Структурні підрозділи територіальних органів центральних органів виконавчої влади 
в об’єднаній територіальній громаді надають такі послуги:. санітарно-епідеміологічного 
захисту;соціального захисту населення (виплата пенсій, субсидій, компенсацій, 
забезпечення надання пільг); казначейського обслуговування;. реєстрації актів цивільного 
стану. 

Районна рада: основними повноваженнями органів місцевого самоврядування 
районного рівня є забезпечення: виховання та навчання дітей у школах-
інтернатахзагальногопрофілю;наданнямедичнихпослугвторинного рівня. 

Обласна рада: основними повноваженнями органів місцевого самоврядування 
обласного рівня є забезпечення: 1). регіонального розвитку; 2) охоронинавколишнього 
природного середовища; 3). розвитку обласної інфраструктури, насамперед обласних 
автомобільних доріг, мережі міжрайонних та міжобласних маршрутів транспорту 
загального користування; 4). професійно-технічної освіти; 5). надання 
високоспеціалізованої медичної допомоги; 6). розвитку культури, спорту, туризму. 

Наведена структура розподілу повноважень свідчить, що вагомі функції по 
формуванню людського потенціалу (та у перспективі - людського капіталу) передано на 
рівень територіальних громад . Вони, по-перше, пов’язані із управлінням закладами 
середньої, дошкільної та позашкільної освіти. Питання щодо функціонування, закриття, 
будівництва нових, добудови шкіл приймає сама об’єднана громада. Окрім шкіл в центрі 
громади обов’язково мають бути «опорні» школи, так щоб тривалість доїзду дитини до 
школи займала не більше 15 хвилин, обов’язково має бути запущений шкільний автобус. 
Для виконання цієї функції бюджет об’єднаної громади отримує пряму освітню субвенцію 
з Державного бюджету, освітня субвенція отримується на учня, тому об’єднана громада 
маючи фінансовий ресурс самостійно може  вирішувати питання кількості шкіл;  по-друге, 
це стосується медичного обслуговування - надання послуг швидкої медичної допомоги, 
первинної охорони здоров’я, профілактики хвороб.  Питання щодо  діяльності чи 
закриття, будівництва нових, добудови амбулаторій, лікарень приймає сама об’єднана 
громада. Окрім лікарні/амбулаторії в центрі громади обов’язково мають бути «вузлові» 
амбулаторії/ФАПи, так щоб тривалість доїзду до них мешканців займала не більше 15 
хвилин. Для виконання цієї функції бюджет об’єднаної громади та  ожотримує 
прямумедичну субвенцію з Державного бюджету.  

Районний та здебільшого обласний рівень управління також переважно пов'язаний з 
формуванням людського капіталу, особливо це стосується забезпечення професійної 
освіти. 

Для забезпечення повноцінних умов дієздатності об’єднаних територіальних громад 
та можливостей формування людського потенціалу і людського капіталу здійснено 
перерозподіл джерел фінансових ресурсів. У грудні 2014 р. було внесено зміни до 
бюджетного[69] і податкового[70] кодексів. Вони, зокрема, перерозподілили податкові 
доходи на користь місцевих громад, збільшили обсяг державних субсидій місцевим 
бюджетам і надали органам місцевого самоврядування більше стимулів покращувати 
інвестиційну привабливість власних регіонів та збільшувати власні доходи. 

При створенні об’єднаної територіальної громададо її бюджетузараховуються 
напряму 60% ПДФО, 25% екологічного податку, 100% єдиного податку, податку на 
прибуток підприємств і установ комунальної власності, податку на майно та 5% акцизного 
податку. Окрім цього, в бюджет територіальної громади спрямовується значна кількість 
зборів та інших платежів6 державне мито, плата за надання адміністративних послуг, 
адміністративні штрафи, збір за місце паркування транспортних засобів, плата за ліцензії 
на господарську діяльність. Рентні платежі за користування надрами, надходження від 
орендної плати за майно комунальної власності тощо. Сюди також зараховуються частина 
прибутку комунальних підприємств, кошти від відчуження комунального майна, від 
повернення кредитів, надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних 
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організацій і ЄС та ін. Місцеві бюджети отримали два новівидинадходжень: медичну та 
освітню субвенції, які є цільовими платежами та розраховуються по єдиній формулі. 

Отже, розподіл повноважень та ресурсів створює додаткові можливості для 
забезпечення нормальних умов відтворення людського капіталу на рівні територіальних 
громад, а також регіонів. Якщо медична та освітня субвенція з державного бюджету 
гарантують певний рівень освітніх та медичних послуг, то громади отримали можливість 
формувати додаткові кошти на задоволення цих потреб громадян. Це залежить від 
розвитку підприємницької активності на території громади, активного залучення місцевих 
ресурсів для економічного розвитку (розвиток самозайнятості, туризму, народних 
промислів та ін..), ефективного використання комунального майна, активної взаємодії з 
міжнародними організаціями та фондами. Наповнення бюджету громади буде в більшій 
мірі залежати від зусилля всіх членів громади, спрямованих на економічний розвиток 
своєї території ( міста, села), що забезпечить не лише додаткові витрати на розвиток 
закладів освіти, культури, охорони здоров’я, але й створить підгрунття підвищення рівня 
та якості життя, сприятиме подоланню бідності. 

На сучасному етапі  проблема бідності в Україніє досить актуальною. Частка 
бідного населення за національним критерієм бідності у 2013 р. складала 24,5% і 
зменшилася порівняно з 2000 р. лише на 1,9 в.п. ( була 26,4 %). В 2014 -2015 рр. 
внаслідокекономічної й політичної кризи, збройного конфлікту на Сході України 
відбулося суттєве падіння реальних доходів населення, зменшення державних соціальних 
трансфертів, що загострило проблему бідності. Соціологічний моніторинг, який 
проводить Інститут соціології НАН України, показав, що у 2014 р. 38,7% опитаних 
вказали на неможливість терпіти тяжке матеріальне становище[71], а у 2015 рр. ситуація 
ще більше загострилася. Це несе значні ризики для можливостей формування основного 
сучасного чинника економічного зростання – людського капіталу. 

Бідність є багатоаспектним явищем. Вона може вимірюватися за показниками 
наявного доходу та витрат на одну особу, нагромадженого майна та заощаджень, 
можливостей доступу до якісних соціальних благ (освіти, охорони здоров’я, культури, 
відпочинку та ін.) та за суб’єктивною оцінкою населенням свого матеріального 
становища. Їх аналіз показує, що бідність в Україні в останній період зростає. Вибіркові 
обстеження умов життя домогосподарств України на основі оцінки доходів і витрат дають 
змогу  визначити рівень поширеності бідності (табл. 3.6) 

 

Таблиця 3.6 

Динаміка окремих показників за доходами та витратами, 

які характеризують бідність
9
. 

  
2010 2013 

ІІ кв. 

2015 

Частка населення з середньодушовими еквівалентними загальними 

доходами  нижче прожиткового мінімуму, % 8,8 8,4 8,3 

Частка населення з середньодушов. еквівалентними загальними 

доходами  нижче 75% медіанного рівня загальних доходів, % 22,6 22,2 24,0 

Питома вага витрат на харчування та безалкогольні напої у 

структурі загальних витрат домогосподарств, % 51,6 50,1 55,2 

 

Дані таблиці свідчать, що частка бідного населення (зсередньодушовими 

еквівалентними загальними доходами  нижче 75% медіанного рівня загальних доходів) 

зросла.В 2013 р. частка населення з середньодушовими еквівалентними загальними 

доходами  нижче прожиткового мінімуму (1176 грн.) складала 8,4%, однак майже у 75% 

населення ці доході не перевищували двох прожиткових мінімумів[71] Не покращилася 

                                                           
9
Витрати і ресурси домогосподарств України за відповідні роки (за даними вибіркового обстеження умов 

життя домогосподарств)- [Електронний ресурс ] - Режим доступу:www.ukrstat.gov.ua 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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ситуація і в першій половині 2015 р. Певне зростання номінальних доходів в умовах 

галопуючої інфляції не призвело до підвищення рівня життя. Про зростання  бідності 

свідчать високі й зростаючі витрати на харчування у структурі сукупних витрат, у 2013 р. 

вони складали в середньому по всіх домогосподарствах 50,1%, а 2015 р. – 55,2%, що 

свідчить про зниження купівельної спроможності доходів. В домогосподарствах першої – 

п’ятої децильних груп вони коливалися в межах 60 -55 %[72]. 

Поширення бідності обумовлено зниженням обсягів економічної діяльності. 

зростанням цін, стагнацією динаміки оплати праці в умовах стримування соціальних 

стандартів, підвищенням рівня безробіття та зростанням неповної зайнятості, зростанням 

заборгованості з оплати праці, що в сукупності призводить до зниження реальних доходів 

населення (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7. 

Динаміка окремих показників економічного розвитку та доходів [73] 

  2013 2014 2015 

Приріст ВВП у постійних цінах 2010 

р., % 0,0 -6,8 

І кв. -17,2,  

ІІ кв. -14,6 

Динаміка споживчих цін, грудень до 

грудня, % 100,5 124,9 139,5 (жов. до груд.) 

Реальний наявний дохід у % до 

відповід.. періоду поперед. року 106,1 91,6 

І кв. -76,5,  

ІІ кв. -66,0 

ІІІ кв. – 73,4 

Реальна заробітна плата у % до 

поперед. періоду 108,2 93,5 78,2 (січень- жовтень) 

Заборгованість із заробітної плати на 

кінець року, млн..грн. 753 2376 1971 (на 1.11.2015) 

 

Дані таблиці свідчать про суттєве зниження основного джерела добробуту населення 

– валового внутрішнього продукту, особливо значним його падіння було у першій 

половині 2015 р. Це падіння супроводжувалося інфляцією,  зростання споживчих цін у 

2014 р. склало 25% та майже 40% за 10 місяців 2015 р., що негативно позначилося на 

динаміці реальної заробітної плати, яка у 2014 р. знизилася на 6,5%, а за 10 місяців 2015 р. 

ще на 21,8%. При цьому зростала заборгованість із виплати заробітної плати. Це 

обумовило більш суттєве падіння реального наявного доходу. Реальний наявний дохід 

населення, визначений з урахуванням цінового фактора, порівняно з відповідним 

періодом 2014 року зменшився  у І кв. 2015 р. на 23,5%, у ІІ кв. -  на 34%, у Ш кв. - на 

26,6%. 

На суттєве зниження життєвого рівня населення України  вказує динаміка кінцевих 

споживчих витрат населення у незмінних цінах. Якщо у 2013 р. вони зростали, то у 2014 р 

знизилися на 9,6% та знижувалися щоквартально у 2015 р. більш ніж на 20%. Найбільше 

скорочення кінцевих споживчих витрат у 2014 р. відбулося за товарами  і послугами 

найпершої необхідності – продуктами харчування і витратами на транспорт (відповідно на 

14,2 та 17,9%). У 2015 р. скорочення витрат на харчування також є одним із 

найсуттєвіших ( на 20-30% щоквартально), в той же час значно знизилися витрати на 

предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, відпочинок 

і культуру, що вказує на погіршення якості життя населення. 

Про невеликі статки вітчизняних домогосподарств свідчить їх оснащеність 

побутовою технікою. Базовим набором товарів тривалого користування (телевізором, 

холодильником, пральною машиною) володіють більшість домогосподарств, однак у 

різних децильних групах рівень оснащеності суттєво відрізняється. Так, обстеження 

домогосподарств у жовтні 2014 р.показало, що  наявність пральної машини у першій 
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децильній групі складає 78,6%, у п’ятій –89,1%, у десятій -92,5%. Суттєво відрізняється 

якість побутової техніки та термін її використання. Однак найбільше відрізняють 

домогосподарства за рівнем оснащення новітньою побутовою технікою: наявність 

ноутбуків за відповідними децильними групами складало 15,1, 23,6, 43,3%%, а 

кондиціонерів – 2,1, 5,8, 43,3 %%[74]. 

Самооцінка населенням рівня своїх доходів свідчить про значну поширеність 

бідності, яка в останній період зросла. У 2013 р. постійно відмовляли собі у 

найнеобхіднішому, крім харчування, 35,8% домогосподарств та ще 3,3% не могли 

забезпечити навіть достатнє харчування. До категорії бідних віднесло себе 67,6% 

домогосподарств. Обстеження показало, що 67% не відчували змін у своєму 

матеріальному становищі, а у 25% домогосподарств воно погіршилося, покращилося лише 

у 8%[75]. Обстеження домогосподарств у січні 2015 р. показало суттєве погіршення 

матеріального становища. Частка тих домогосподарств, яким доходів було достатньо, 

зменшилася з 61,6% до 54,9%.  На 5,5 в.п. зросла частка тих домогосподарств, які 

постійно відмовляли собі у найнеобхіднішому, крім харчування. При чому в містах 

ситуація була гіршою, тут на 1 в.п. зросла частка тих, які не мали змого забезпечити навіть 

достатнє харчування (всього таких було 3,9% у 2014 р. проти 2,9% у 2013 р.). Обстеження 

доходів у січні 2015 р. зафіксувало 1,4 тис. домогосподарств, в яких були випадки, що їх 

члени не мали змоги харчуватися протягом 1-2-3 діб. Обстеження показало, що частка тих 

домогосподарств, які віднесли себе до бідних, зросла з 68% у 2013 р. до 70,7% у 2015 р., 

при чому в міській місцевості таких було 68,4%, а в сільській – 75,5%. 

Основні соціально-економічні причини бідності в Україні. 

Бідність є наслідком сукупності різноманітних причин. Окрема людина може 

попасти в скрутне матеріальне становище, яке призводить до бідності, внаслідок втрати 

роботи, хвороби, недостатньої кваліфікації тощо. Наявність значної кількості бідних в 

державі свідчить про формування макроекономічних передумов бідності. До основних 

соціально-економічних причин бідності макроекономічного характеру слід віднести такі: 

технологічна відсталість та неефективна структура економіки, в якій переробна 

промисловість, що створює нові продукти та є найбільш інноваційно сприятливою й 

формує в сучасних умовах основне багатство країни, займає досить скромне місце. Так, у 

структурі валової добавленої вартості, яка майже на 90% формує ВВП, у 2013 р. лідером є 

оптова та роздрібна торгівля (14,6% ВДВ), частка переробної промисловості складала 

лише 11,2%. При цьому в структурі реалізованої промислової продукції частка 

високотехнологічних галузей  є дуже низькою: у 2014 р. частка машинобудування склала 

7,2%, що було нижче рівня 2010 р.(9,3%); продукція фармацевтичної галузі склала всього 

1%, хімічної – 3,5%, текстильної та виготовлення одягу – 0,8%.[76]Досліджуючи  

проблеми багатства та бідності країн світу, відомий норвезький економіст ЕрікРайнерт 

наголошував на необхідності розвитку оброблювальної промисловості та запровадження 

інновацій для подолання бідності. Він відзначав, що основою європейської економічної 

політики була впевненість, що розвиток оброблювальної промисловості  вирішує всі 

економічні проблеми: створює необхідні робочі місця, прибуток, високі заробітні плати, 

базу для оподаткування та кращий грошовий обіг[77] 

низький рівень ефективності національної економіки та значний обсяг її тіньової 

складової. За результатами 9 місяців 2015 р. в Україні 39,8% підприємств (без бюджетних 

організацій) були збитковими. За результатами економічної діяльності загальна сума 

прибутку становила 233243, млн.  грн. а збитку – 417137,5 млн. грн., тому загальний 

фінансовий результат був від’ємний і складав -183894 млн. грн. [78]Ситуація, коли значна 

кількість підприємств із року в рік має збитки, не є економічно достовірною, вона вказує 

на наявність прихованих обсягів діяльності. Тіньова складова (за оцінками різноманітних 

експертів) складає 40-50% загального обсягу економіки. Це є суттєвою перешкодою на 

шляху зростання ВВП, надходжень до бюджету, реалізації соціальних програм та 

зростання доходів населення; 
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існуюча політика у сфері оплати праці, яка базується на концепції низької вартості 

робочої сили, як однієї з конкурентних переваг національної економіки. Тривала дискусія 

по цьому питанню та безліч рекомендацій щодо необхідності найскорішого суттєвого 

підвищення заробітної плати поки що не знайшли реального втілення в соціальній 

політиці держави. Порівняно з усіма європейськими країнами в Україні склалися 

найнижчі витрати підприємців на робочу силу, в структурі яких заробітна плата складає 

70%. У 2014 р. витрати за одну відпрацьовану годину (зайнятого повний робочий день) за 

даними  Євростату та Держкомстату були такими: у Німеччині – 31,4 євро, у Іспанії – 21, 

3 євро, в Польщі – 8,4, в Чеській Республіці – 9,4, у Румунії -  4,6, в Україні – 2,2 євро. В 

багатьох європейських країнах вони перевищували 30 євро за годину, в Росії складали 6,8 

євро.[79] Низька оплата праці не мотивує роботодавців до технологічної модернізації 

виробництва, а працівників – до підвищення продуктивності праці;  

суттєва тривала макроекономічна незбалансованість національного ринку праці, 

сфери економічної діяльності та системи підготовки кадрів. Впродовж останнього 

десятиліття дослідники соціально-трудової сфери постійно звертають увагу на те, що 

рівень компетенції та напрями професійної підготовки робочої сили в Україні недостатньо 

відповідають потребам вітчизняної економіки та національного ринку праці. Незважаючи 

на наявність потужної системи професійно-технічної та вищої освіти, багато сфер 

економіки не отримують кадрів необхідної кваліфікації. При цьому щорічно на ринок 

праці виходить значна кількість дипломованих випускників, які не можуть 

працевлаштуватися. Невідповідний та недостатній рівень кваліфікації й трудової та 

професійної мобільності переважної частини вітчизняних працівників не забезпечує їм 

високих трудових доходів; 

значна поширеність наявного та прихованого безробіття. Хоч за статистичними 

показниками рівень безробіття в Україні є  нижчим порівняно з країнами ЄС, однак 

фактична проблема безробіття є більш гострою. Чисельність безробітних за методологією 

МОП за січень-вересень 2015 р. складала 1637,6 млн. чол., або 9% до населення віком 15-

70 років. Однак значна частка працездатного населення в сільській місцевості та в малих 

міста тривалий час не має змоги працевлаштуватися, більшість із них не реєструються як 

безробітні і не враховуються у складі економічно активного населення. 

Загрози бідності для формування людського капіталу та перспектив соціально-

економічного розвитку України. 

Бідність як явище соціально-економічного характеру негативно впливає на розвиток 

країни в короткостроковій та в довгостроковій  перспективі, безпосередньо впливає на 

динаміку економічного розвитку України, стан суспільства. Зростання бідності в Україні 

несе суттєві загрози для соціально-економічного розвитку держави, підриваючи  чинники 

економічного зростання та соціальної стабільності. Основні загрози криються у такому.  

Погіршуються  економічні умови відтворення людського потенціалу та формування 

людського капіталу: знижуються можливості повноцінного харчування населення, 

погіршується його якість що негативно позначається на здоров’ї мешканців України; 

стають менш доступними необхідні товари  тривалого користування, які підвищують 

комфортність життя та полегшують  домашню працю ( пральні машини, персональні 

комп’ютери тощо); знижується рівень доступу до якісних послуг медицини, освіти, 

культури; суттєво звужуються можливості для повноцінного відпочинку та відновлення 

здоров’я, ефективного використання вільного часу. У першому кварталі 2015 р. кінцеві 

споживчі витрати домогосподарств на харчування знизилися на 27,3% відносно 

відповідного періоду попереднього року, на відпочинок і культуру – на 23,3%, на 

побутову техніку – на 22,8% [80].  Для підвищення добробуту населення змушене шукати 

додаткові заробітки та джерела доходів, що нерідко виснажує життєві сили людини.   

При цьому в значно гіршому становищі опинилися сім’ї з 2-3 і більше дітьми, 

середньодушові доходи яких є меншими і багато з яких  не в змозі нести необхідні 

витрати на якісну освіту та культурний розвиток.  
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Зниження життєвого рівня в країні стимулює еміграцію населення в інші країни з 

більш високим рівнем життя та більшими можливостями його досягнення. Фахівці з 

проблем міграції відзначають, що її зростання в Україні спричинено саме зниженням 

життєвого рівня населення. Скрутна економічна ситуація в країні обумовила 

«замороження» майже на два роки мінімальної заробітної плати та мінімальних пенсій, а 

разом і всіх соціальних виплат, які залежать  від цих соціальних гарантій. Це позначилося 

на низькому рівні заробітної плати, яка і до того була невисокою та значно поступалася 

іншим країнам. На початку 2015 р.  середня зарплата в Україні ледь перевищує 100 Євро, 

майже у 20 разів була меншою, ніж в Італії, в 6 разів меншою, ніж у Польщі, майже в 4 

рази  - ніж в Росії Це стимулює інтенсифікацію трудової міграції за кордон, яка уже 

проявилася і буде ще виразнішою у найближчому майбутньому. Враховуючи різке 

падіння добробуту населення, яке торкнулося не лише менш забезпечених верств, а й 

представників середнього класу, дрібних підприємців, кваліфікованих працівників, 

можливим є зростання еміграції фахівців. Тим більше, що країни призначення виробили і 

здійснюють чітку політику залучення висококваліфікованих іммігрантів [81]. При цьому, 

як правило, схильна до еміграції найбільш кваліфікована, молода, талановита та 

підприємлива частина населення. Різноманітні соціологічні опитування відзначають 

тенденцію  зростання намірів молоді, випускників ВНЗ працювати за кордоном. Внаслідок 

цього Україна втрачає людський капітал, який є найвагомішим чинником інноваційного 

розвитку економіки; 

Однією із найвагоміших перешкод на шляху економічного зростання є обмеженість 

внутрішнього попиту. Зростання бідності знижує купівельні спроможність населення, що 

призводить до звуження внутрішнього ринку. Це стає перешкодою на шляху розвитку  

вітчизняної промисловості та інших сфер економічної діяльності. Вище ми наводили дані 

про зниження обсягу кінцевих споживчих  витрат домашніх господарств. Внаслідок цього 

знизився оборот роздрібної торгівлі, який  за січень–листопад 2015р. становив 918,4 млрд. 

грн., що у порівняних цінах складає 78,6% обсягу відповідного періоду 2014р.[82] 

Вітчизняні фахівці у прогнозах економічного розвитку на 2016 рік відзначають, що не слід 

очікувати суттєвого зростання споживчого попиту, оскільки соціальні стандарти 

передбачається збільшити на 12,8%, а прогноз Мінекономрозвитком інфляції складає 

16,5%.[83]Отже, реальні доходи та купівельна спроможність населення будуть 

знижуватися, ще може стати перешкодою на шляху економічного зростання.  

Внаслідок поширення бідності зменшуються можливості населення щодо 

заощадження певної частини коштів, які є джерелом інвестицій в економіку, що також є 

гальмом на шляху економічного зростання. У 2012 р. приріст  фінансових активів 

домогосподарств ( без урахування тимчасово окупованої території) становив 153433 млн. 

грн., у 2014 р він знизився до 81587 млн. грн., тобто майже у два рази [84]. У 2015 р. в 

умовах падіння реальних доходів населення відбулося  їх подальше суттєве зниження, про 

що свідчить зменшення обсягів депозитних вкладів. В умовах суттєвого зменшення інших 

інвестиційних джерел це призводить до подальшої стагнації економіки. 

Поширення бідності веде до соціального невдоволення населення, зростання 

протестних настроїв, що може вилитися у страйки, масові акції соціального протесту, 

закликів до зміни влади, що дестабілізує суспільство. Тривале не вирішення проблеми 

бідності та підвищення життєвого рівня може довести до критичної точки потенціал 

невдоволення та вилитися у масштабні акції протесту. Саме на такі ризики вказують 

дослідження Інституту соціології  НАН України.[85]Соціологічні дані показують, що 

більше половини опитаних (50,7%) уже не готові терпіти подальше зниження рівня життя. 

Найбільше таких на Сході України - 61,4%, на Півдні таких 60%, однак навіть в Центрі 

51,6% не хочуть терпіти падіння життєвого рівня.  Найбільшими загрозами для людей на 

сьогоднішній день є ті загрози, які формують бідність, а саме:  зростання цін – відзначило 

75,5%; безробіття – 70,4%; невиплата зарплат – 68,6%. Ці дані свідчать про критичні 
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процеси поширення і поглиблення бідності, які можуть привести до соціальної 

нестабільності у більшості регіонів України. 

Перехід бідності  у застійну форму обумовлює соціальну деградацію частини 

суспільства, згасання економічної активності, трудової мотивації, поширення 

декваліфікації, люмпенізації та утриманських настроїв. В умовах тривалої бідності 

формується таке суспільне середовище, в якому бідність та малозабезпеченість 

сприймається як нормальний стан, тому блокується мотивація до підвищення трудової й 

підприємницької активності, професійного рівня, пошуку різноманітних шляхів зростання 

добробуту. Формується психологія бідності, при якій людина не прагне до підвищення 

рівня життя, мінімізує зусилля щодо поліпшення власного добробуту, а відповідальність 

за своє становище перекладає на державу. Бідність є однією із основних причин 

соціального відторгнення. 

Це вимагає негайного включення до пріоритетів  державної політики проблеми 

подолання бідності та формування в Україні потужного середнього класу. З цією метою 

доцільно розробити нову державну програму подолання бідності та забезпечення гідного 

рівня життя з врахуванням нових ризиків і можливостей України в сучасних умовах та  в 

ході євро інтеграційних процесів. Подальша пасивність держави у цьому напрямку 

посилить  загрози національній безпеці у соціальній сфері, які негативно вплинуть на 

реалізацію національних інтересів та стануть перешкодою на шляху євроінтеграції. 
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Розділ 4. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ 

СФЕРИ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, ДОСВІД ТА АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ 
 

4.1. Концептуальні положення і зарубіжний досвід використання податково-

бюджетних інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери регіону в 

умовах децентралізації 
 

Концептуальні положення економічної теорії децентралізації. Сучасна 

економічна теорія децентралізації розглядає два основні аспекти. Перший стосується 

питання про те, які з числа функцій урядів у сфері економіки суспільного сектору – 

алокативної, дистрибутивної і стабілізаційної – мають бути закріплені за різними рівнями 

влади. Другий аспект стосується розділення повноважень між децентралізованими 

юрисдикціями при вирішенні проблем ефективної алокації ресурсів шляхом акумуляції і 

подальшого розподілу суспільних фондів грошових коштів. 

Ідея про те, що децентралізація прибуткових і видаткових повноважень органів 

влади і управління може сприяти підвищенню економічної ефективності і зростанню 

суспільного добробуту має довгу історію в економічній думці. Проте як послідовна 

теоретична концепція вона була сформульована в другій половині ХХ ст. у тепер вже 

класичних роботах Р. Масгрейва [51], Ч. Тібу [64], У. Оутса [52; 53], М. Олсона [57], а 

потім отримала розвиток у працях послідовників .  

В Україні концептуальні і прикладні аспекти економічної теорії децентралізації і 

фіскального федералізму досліджували І. Луніна, І. Волохова, О. Кириленко, В. 

Глущенко, А. Крисоватий, Ю. Ганущак та ін. Так, у роботі [16] обґрунтовано пропозиції 

щодо застосування зарубіжного досвіду та напрямів диверсифікації дохідних джерел 

органів місцевого самоврядування в Україні.  

У дослідженні [5] обґрунтовано шляхи вдосконалення організації розмежування 

видаткових повноважень між органами влади в Україні, а також структури доходної бази 

місцевих бюджетів та системи трансфертів. У статті [13] оцінено результативність 

досягнення стратегічних орієнтирів реформування міжбюджетних відносин і 

обґрунтовано ключові напрями їх вдосконалення. У колективній монографії [7] 

проаналізовано закордонний досвід децентралізації та особливості відносин між 

місцевими і загальнодержавними фінансами. В роботі [14] розкрито методологічні 

домінанти стратегії і тактики розбудови податкових, позикових та трансфертних форм 

фінансового забезпечення формування в Україні суспільства сталого розвитку. У 

дослідженні [6] надано критерії розмежування повноважень між державою та 

самоврядуванням, між рівнями самоврядування і територіальними органами виконавчої 

влади, основи організації виконавчої влади на території. Проте, що стосується проблем 

фінансового забезпечення соціальної сфери, яка визначає якість людського капіталу, що 

має особливе значення для переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку, 

то вони вимагають подальшого поглибленого аналізу в контексті сучасних процесів 

індустріалізації і фінансової децентралізації. 

Основними початковими припущеннями концепції фіскального федералізму є 

передумови про: (1) наявність чистих місцевих суспільних благ, які мають обмежену 

сферу вигод і доступ до яких має тільки частина населення країни, що мешкає в межах 

цієї території; (2) збіг кола осіб, які є платниками податків, і тих осіб, які отримують 

вигоди від наданих урядом місцевих суспільних благ; (3) мобільність економічних агентів, 

їх здатності обирати для себе найкраще місце проживання, виходячи з особистої оцінки 

вигід і витрат; (4) відсутність зовнішніх ефектів. 

У таких ключових припущеннях основне аналітичне завдання економічної теорії 

децентралізації полягає у визначенні тих алокативних повноважень (тобто повноважень 

щодо розміщення обмежених ресурсів через політичні механізми колективного ухвалення 
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рішень), які доцільно закріпити за різними рівнями субцентрального уряду, а також 

відповідних дохідних джерел, які здатні забезпечити фінансування цих повноважень [54, 

с. 1121]. 

Висновки цієї теорії в цьому відношенні полягають у тому, що децен-тралізація 

отримує певні економічні переваги, якщо алокативна функція закріплена за 

субцентральними органами влади, а функції зрівняльного перерозподілу доходів і майна, а 

також стабілізаційна, пов'язана з макроекономічним регулюванням, – за центральним 

урядом [38]. 

Виходячи із цього важливо підкреслити, що, по-перше, субцентральні органи влади 

повинні займатися не вирішенням завдань соціальної справедливості, а вирішенням 

завдань економічної ефективності за допомогою політичного механізму розподілу 

обмежених ресурсів, покликаного коригувати недоліки базисного – ринкового – механізму 

розподілу. Базисним останній тут названий тому, що, згідно з теорією економіки 

добробуту, яка виступає тепер економічним мейнстримом, саме він, без державного 

втручання, здатний забезпечити Парето-ефективний (перша теорема економіки 

добробуту) і соціально справедливий (друга теорема економіки добробуту) розподіл 

ресурсів, але тільки при дотриманні умов вільної конкуренції і наявності повних ринків 

[61, с. 40-45]. У зв'язку з тим, що на практиці такі умови не завжди дотримуються, одна із 

звичайних підстав для втручання в ринковий механізм алокації – це необхідність 

задоволення об'єктивно існуючих суспільних потреб людей, відмінних від їх потреб 

індивідуальних. 

Причина полягає в тому, що індивіди, які з тих або інших причин не платять за 

надання відповідних послуг, що задовольняють суспільні потреби (у тому числі в 

соціальній сфері – освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення 

тощо), за визначенням не можуть бути виключені з числа їх одержувачів, оскільки 

ринковий механізм у даному випадку не діє. Тому має бути задіяний механізм політичний, 

хоча його використання також пов'язане з рядом відомих проблем [50, с. 8-9]. 

По-друге, 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 фіскального 

федералізму – першого і другого поколінь [65, с. 14]: "Перше покоління вивчає 

ефективність децентралізованих систем в припущенні про доброзичливість соціальних 

планувальників. Друге покоління фіскального федералізму вивчає фіскальні і політичні 

стимули, з якими зіштовхуються субнаціональні посадовці, зокрема, акцентує увагу на 

дослідженнях: інститутів і стимулів, які примушують чиновників приймати правила 

фіскального федералізму; політичних механізмів розподілу повноважень між рівнями 

влади; проблем взаємодії децентралізації і демократії; децентралізації і політичних 

перешкод на шляху розвитку [65, с. 14-15]. 

Причини вказаного вище функціонального розподілу між рівнями пояснюються 

фундаментальними обмеженнями діяльності субцентральних органів влади. Як відмічає 

У. Оутс [54, с. 1121]: "За відсутності повноважень в 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 засоби 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 з низькими доходами може викликати приплив 

бідних і заохотити масовий від’їзд людей з більш високим рівнем доходів, які повинні 

нести податковий тягар". 

Теорія також стверджує, що успішна політика децентралізації повинна відповідати 

вимогам двох принципів: фіскальної рівноваги і субсидіарності. 
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Перший принцип – принцип фіскальної рівноваги М. Олсона [57] – вимагає, щоб 

кожен субцентральний орган влади одночасно приймав рішення з двох питань: (1) щодо 

розміру суспільних видатків (завжди бажаних з політичної точки зору), які, взяті самі по 

собі, безвідносно до доходів, мають тенденцію до збільшення (розширення видаткової 

частини бюджету); (2) щодо розміру суспільних доходів (завжди небажаних з політичної 

точки зору), які, взяті самі по собі, безвідносно до видатків, мають тенденцію до 

зменшення (скорочення прибуткової частини бюджету). 

Ця вимога підкреслює важливість ухвалення рішень про розмір суспільних видатків 

тим представницьким органом, який є відповідальним за їх фінансування, оскільки гроші, 

що надходять ззовні, від центрального або іншого рівня уряду, сприймаються як "дешеві", 

а отже не будуть витрачені ефективно. 

Принцип субсидіарності виходить з того, що, по-перше, завжди є такі суспільні 

функції, які можуть виконуватися декількома рівнями влади; по-друге, кожна раціонально 

діюча влада має природне прагнення до централізації. Зважаючи на це, принцип 

субсидіарності вимагає, щоб у будь-якому випадку сумніву щодо розподілу повноважень 

суспільна функція передавалась для виконання найнижчому рівню влади, і більш високий 

рівень може залишити її за собою тільки, якщо вона не може бути адекватно виконана 

нижчим рівнем [42, с. 160]. Тобто пріоритет повинен мати не центр, а місця. Цей же 

принцип відомий у викладі У. Оутса як теорема децентралізації : "... надання державних 

послуг має бути локалізоване на найнижчому рівні управління, що охоплює, в 

просторовому сенсі, відповідні вигоди і витрати" [54, с. 1122].  

Остання вимога має особливо важливе значення, оскільки багато суспільних 

(точніше – квазісуспільних) благ в соціальній сфері (послуги освіти, охорони здоров'я, 

культури тощо) зазвичай не мають чітко розподілених по території держави сфер вигід і 

супроводжуються значними екстерналіями , а тому їх фінансування, як правило, 

доводиться розподіляти за рівнями бюджетної системи. 

Вказані вище принципи не є абстрактною академічною теорією, а отримали 

практичне застосування у багатьох європейських та інших розвинених країнах: у дещо 

модифікованому вигляді вони були закріплені в законодавстві ЄС, зокрема, в 

Європейській хартії про місцеве самоврядування [37], де записано: 

«Стаття 4. Сфера компетенції місцевого самоврядування 

…2. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно 

вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення 

якого не доручене жодному іншому органу. 

3. Публічні повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами 

публічної влади, які мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи тими чи 

іншими повноваженнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а 

також вимоги досягнення ефективності та економії. 

4. Повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, 

мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися 

іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не передбачене законом. 

…Стаття 9. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування 

1. Органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної 

економічної політики на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно 

розпоряджатися в межах своїх повноважень. 

2. Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає 

повноваженням, передбаченим конституцією або законом. 

3. Принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування 

формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають 

повноваження встановлювати в межах закону». 

Приведені норми європейського законодавства мають характер рамкових вимог, а не 

конкретного керівництва до дії. Це пояснюється тим, що економічна теорія, навіть в 
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припущеннях про доброзичливість бюрократії, відсутність інформаційних, політичних та 

інших обмежень, не дає чіткої відповіді про доцільність децентралізації для усіх ситуацій, 

зокрема, для тих, в яких мають місце великі зовнішні ефекти (екстерналії, що виходять за 

межі окремих юрисдикцій). 

Крім того, на практиці децентралізація може бути пов'язана як з економічними 

плюсами (у зв'язку з кращим урахуванням специфіки місцевих потреб, заохоченням 

конкуренції між органами влади за створенням кращих умов мешкання, стимулюванням 

пошуку інноваційних рішень проблем), так і мінусами (у зв'язку з втратами ефективності, 

обумовленими міжрегіональними екстерналіями, втратами на ефекті масштабу при 

місцевому, а не централізованому наданні суспільних благ і стягненні податків, 

додатковими податковими видатками і порушеннями принципу справедливості у зв'язку з 

небажаним переміщенням чинників виробництва між юрисдикціями тощо) [61, C. 514-

518]. 

І, нарешті, важливо враховувати, що на практиці субцентральні, у тому числі місцеві 

органи влади, функціонують в умовах дії складного набору специфічних інституційних 

механізмів і особливих правових, економічних, соціальних, культурних, екологічних тощо 

контекстів, обкреслюючи сферу, в межах якої можуть вибиратися політично прийнятні 

рішення. Ці обмеження на сферу допустимих рішень щодо економічної децентралізації не 

є універсальними в тому же ступені, що і положення економічної теорії, побудованої на 

універсальних передумовах про поведінку людини і структуру людських відносин, а тому 

мають певну геоекономічну і соціокультурну специфіку. 

Зважаючи на сучасний європейський вектор соціально-економічних реформ в 

Україні, надалі концептуальні положення, що визначають шляхи використання податково-

бюджетних інструментів для забезпечення розвитку соціальної сфери в умовах 

децентралізації, розглянуто в контексті переважно європейського досвіду. 

Податково-бюджетні інструменти розвитку соціальної сфери в умовах 

децентралізації: європейський досвід. Такий геоекономічний зріз аналізу пояснюється 

стратегічним курсом розвитку України, виходячи з якого моделі децентралізації, 

реалізовані ядром країн-членів ЄС, виступають як концептуальний еталон, на який слід 

орієнтуватися Україні в довгостроковій перспективі, але з урахуванням обмежень 

нинішнього стану економіки, актуальних перешкод на шляху її розвитку в європейському 

напрямку та досвіду демократичних реформ країн європейської периферії в сфері 

децентралізації. 

Як було відмічено вище, з позицій економічної теорії децентралізації за центральним 

урядом доцільно закріплювати виконання дистрибутивної та стабілізаційної функцій 

суспільних фінансів, а за субцентральними – алокативної, що поширюється на певні типи 

суспільних послуг. Проте на практиці розподіл компетенцій не завжди відповідає цим 

принципам внаслідок "розпливчатості" сфери вигід багатьох суспільних благ, наявності 

екстерналій, а також впливу географічних, історичних, культурних та інших чинників. 

Кількісною характеристикою багаторівневої системи управління державою, що 

відбиває її інституційні особливості, є питома фіскальна вага субцентральних органів 

влади в кожній зі встановлених суспільних функцій. Чим вище показники питомої ваги 

видатків та доходів субцентральних органів влади в загальній сумі за даною функцією, 

тим важливіше координувати дії субцентральних органів влади з діями центрального 

уряду. Крім того, ці показники характеризують простір, який є для маневру у 

субцентральних бюджетів у разі потреби скорочення їх дефіцитів, з урахуванням тієї 

важливої обставини, що одні види видатків зазвичай скорочувати складніше, ніж інші, а 

деякі види видатків, зокрема, соціальні, взагалі є проциклічними [36, C. 88]. 

Це обумовлено різними можливостями місцевих органів влади фінансувати 

соціальні видатки на різних стадіях економічного циклу з урахуванням розподілення цих 

видатків на пов'язані і не пов'язані з соціальним захистом населення. В умовах 

економічного спаду видатки, пов'язані з соціальним захистом, необхідно підвищувати, що 
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за інших рівних умов обумовлює скорочення основної маси соціально значимих видатків 

(на освіту, охорону здоров'я, культуру тощо). Тому, наприклад, у США: "Коли штати 

вступають в рецесію, їх податкові бази скорочуються, а видатки на соціальний захист 

збільшуються". Таким чином, дотримання вимог збалансованого бюджету може призвести 

до значного скорочення капіталовкладень та витрат на товари і послуги, що надаються 

державою. 

Це означає, що в ситуації спаду або уповільнення темпів економічного зростання 

можливості децентралізації, пов'язані з передачею видаткових повноважень на місця, є 

обмеженими . І навпаки, тривалі періоди економічного підйому, які мали місце в останні 

десятиліття у багатьох країнах ЄС, в цілому сприяли процесам децентралізації (рис. 3.1 та 

3.2). 

 

 
 

Рис. 4.1. Питома вага видатків субцентральних органів влади в загальній сумі державних 

видатків у країнах "великої п'ятірки" ЄС, % 

 

 
 

Складено за: [57]. 

 

Рис. 4.2. Порівняльна динаміка зростання ВВП і питомої ваги видатків 

субцентральних органів влади в країнах "великої п'ятірки" ЄС 
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Як показано на рис. 3.1, загальна тенденція в країнах "великої п'ятірки" ЄС полягала 

в тому, що ступінь децентралізації впродовж багатьох років поступово зростав, але тільки 

до початку світової фінансово-економічної кризи, коли падіння обсягів ВВП, загострення 

фінансових і соціальних проблем зажадали посилення централізованого регулювання. 

Більш явно ця тенденція представлена на рис. 3.2, де приведені середні дані щодо 

зростання ВВП і видатків субцентральних органів влади (коефіцієнт кореляції між 

змінними – 0,87). 

У середньому по ОЕСР видатки субцентральних органів влади складають останніми 

роками близько 30% їх загальної суми, або трохи менше 15% ВВП [36, с. 88], при тому, 

що вони зазвичай вище в країнах з трирівневою, чим дворівневою бюджетною системою. 

Що стосується розподілу видів видатків по рівнях влади, то у цьому аспекті ситуація 

дуже різна. У країнах ОЕСР центральні уряди витрачають в цілому відносно більшу 

частина доходів бюджетів, ніж регіональні і місцеві органи влади, на соціальний захист 

(наприклад, на пенсії та допомогу з безробіття), загальнодержавні послуги (на органи 

виконавчої і законодавчої влади, обслуговування державного боргу та ін.) і оборону. У 

приблизно половині країн ОЕСР видатки на соціальний захист складають найбільшу 

частку видатків державних (центральних) бюджетів [56, с. 76]. 

У структурі видатків субцентральних органів влади, на відміну від цен-тральних 

урядів, зазвичай переважають функції освіти і охорони здоров'я, а також соціального 

захисту населення (хоча, як уже відзначалося, за абсолютною величиною видатки 

центральних урядів на соціальний захист, як правило, є більшими). 

Як відмічено в [36, с. 93], в усіх країнах ОЕСР субцентральні органи влади беруть 

велику участь у фінансуванні видатків на освіту, а в деяких з них (Бельгії, Естонії, 

Ісландії, Словаччині, Словенії, Великобританії) на ці цілі доводиться більше 30% видатків 

регіональних і місцевих бюджетів. Соціальний захист населення (вирішення проблем 

хвороб і інвалідності, старості, захисту сімей і дітей, безробіття, надання соціального 

житла, забезпечення соціальної ізоляції тощо) займає в середньому близько 16% 

субцентральних видатків. Що стосується фінансування видатків на охорону здоров'я, то 

тут спостерігається більш строката картина, оскільки 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 також житлове будівництво, охорона довкілля і рекреація 

[36, с. 96-98]. 

У більшості країн-членів ОЕСР податки складають значну частку доходів місцевих 

органів влади. Особливо велику частку власні податки складають у муніципалітетах 

скандинавських країн. Так у Данії і Швеції вони складають приблизно 70% загальної суми 

доходів муніципалітетів, у Фінляндії – 50%, Норвегії – 40% [49]. Проте міра їх реальної 

податкової автономії суттєво різниться. 

Сам термін "податкова автономія" відбиває різні аспекти свободи субцентральних 

органів влади відносно своїх податків [57]. Його зміст розкривають такі функції, як право 

вводити або відміняти податки, встановлювати податкові ставки, визначати податкову 

базу, надавати податкові знижки або пільги. У низці країн податки не прив'язані до одного 

конкретного рівні уряду, але розділені між центральним урядом і субцентральними 

органами влади. 

Податкова автономія є високою в країнах ОЕСР з трирівневою бюджетною 

системою. Влада на місцях, як правило, формує джерела власних доходів в основному за 

рахунок реалізації обмежених повноважень щодо ставок податків. Якщо ж звернутися до 

інформації, яка характеризує окремі держави, 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 в пропорціях, погоджених з центральним урядом [57]. 

Податок на прибуток корпорацій, який має яскраво виражений проциклічний 

характер і легко виводиться в інші юрисдикції, зазвичай відносять до сфери ведення 
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центрального уряду, тоді як податки на нерухомість і прибуткові податки з громадян 

часто передають на субцентральний рівень (останній податок, хоч і має проциклічний 

характер, але громадяни та їх доходи зазвичай є менш мобільними, ніж бізнес та його 

доходи). Податки на природні ресурси і на зовнішню торгівлю, як правило, призначаються 

і стягуються центральними урядами. У їх веденні зазвичай знаходяться і багатоступінчасті 

податки (ПДВ та ін.), тому що питання координації 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  у 

руйнівній формі "податкових воєн"  [36, с. 107]. 

Субсидії (гранти). Субсидії (гранти), разом з податковими надходженнями, є 

найбільш великим джерелом фінансових ресурсів субцентральних органів влади багатьох 

європейських країн. Вони широко використовуються для фінансування власних видатків 

на регіональному і місцевому рівнях, а також реалізації завдань загальнодержавної 

соціально-економічної політики. 

З позицій економічної теорії найбільш важливим є ділення на субсидії цільові і 

нецільові, або, іншими словами, на субсидії умовні і безумовні. 

На практиці цільові субсидії, незважаючи на наявні значні відмінності між країнами 

ОЕСР, є звичайним способом трансферту ресурсів від центрального уряду до 

субнаціональних органів влади, які використовують їх для субсидування суспільних 

послуг і фінансового вирівнювання доходів. На регіональному рівні цільові субсидії 

складають близько 50%, а на місцевому рівні – більше половини усіх сум, що 

виділяються. Висока їх питома вага на місцевому рівні характерна для Чехії, Ірландії, 

Австрії, Швейцарії, Данії, Угорщини, Італії [57].  

Нецільові субсидії зазвичай вважаються більш ефективним інструментом для 

фінансування субцентральних органів влади, ніж цільові [32, с. 113]. На ділі, проте, 

вирівнювання часто базується на показниках фактичних доходів і видатків 

субцентральних бюджетів. Така практика створює неправильні стимули для зниження 

податкових ставок і збільшення видатків, і, отже, означає зайве втручання в компетенції 

субнаціональних органів влади щодо встановлення податків і вибору рівнів видатків 

згідно з принципом фіскальної рівноваги. 

Недавня фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. призвела до різкого зростання 

використання цільових дискреційних субсидій в рамках національних програм 

стимулювання [36, с. 115], оскільки такі субсидії виявилися достатньо гнучким і швидким 

способом вирішення проблем у виняткових ситуаціях, які вимагають своєчасного і 

географічно точного реагування. 

Позики субцентральних органів влади. У теорії суспільних фінансів обґрунтовано, 

що джерелом фінансування інвестицій в розвиток регіонального і місцевого господарства 

повинні виступати довгострокові позики субцентральних органів влади (разом з 

капітальними субсидіями), а не їх поточні податкові надходження. Це пов'язано з тим, що 

результати освоєння капітальних вкладень призначені для задоволення потреб населення 

впродовж тривалого часу, який потрібен також для погашення позик і виплати відсотків 

по них. Використання позик для фінансування поточних видатків вважається небажаним, 

оскільки це призводить до перекладання тягаря обслуговування боргів нинішніми 

поколіннями суспільства на покоління майбутні, які вже не зможуть скористатися раніше 

наданими послугами. Обмеження запозичень цілями фінансування інвестицій (чистих) 

іноді навіть називають "золотим правилом" суспільних фінансів [63, с. 14]. 

У багатьох країнах використовують спеціальні 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 [63, с. 16-17]. Проте, в періоди 

криз обмежувальні правила щодо запозичень можуть послаблюватися для того, щоб 

полегшити вирішення поточних фінансових проблем на місцях у той час, коли власні 
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джерела доходів скорочуються. Наприклад, у зв'язку з глобальною фінансово-

економічною кризою заборгованості субцентральних органів влади в країнах "великої 

п'ятірки" ЄС дійсно виросли, передусім на регіональному рівні. Проте це підвищення було 

не таким значним, як на рівні центральних урядів, відповідальних за макроекономічну 

стабілізацію. Це пояснюється також тим, що зростання кредитної заборгованості на 

місцях погрожує фінансовій стійкості субцентральних органів влади і може відгукнутися 

важко контрольованими проблемами з обслуговуванням 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 перевищувати рейтингу національного. 

 

 

4.2. Оцінка нормативно-правової бази фінансового забезпечення розвитку 

соціальної сфери регіонів України  
 

Основним нормативним документом, який регулює відносини у процесі складання 

та виконання бюджетів, є Бюджетний кодекс України (далі – БКУ [1], а відносини, що 

виникають у сфері справляння податків і зборів – Податковий кодекс України (далі – 

ПКУ) [18]. 

Відповідно до ст. 8 БКУ наказом Міністерства фінансів України "Про бюджетну 

класифікацію" [17] затверджено бюджетну класифікацію, в якій чітко визначено напрями 

(статті) доходів бюджету, видатків та кредитування бюджету, фінансування бюджету та 

боргу.  

Так, для соціального забезпечення населення передбачено розділи видатків 

"Соціальний захист та соціальне забезпечення" (код 1000) функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету, які включають такі підрозділи: соціальний 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 (0900), духовний та фізичний розвиток 

(0800).  Розмежування видатків на соціальну сферу між бюджетами регламентовано ст. 

87-91, 97 БКУ.  

Фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання 

державних програм соціального захисту регламентовано затвердженим постановою КМУ 

Порядком фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання 

державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного 

бюджету [19].  

Для виконання означених державою завдань з розвитку соціальної сфери регіонів 

України передбачено виділення фінансових ресурсів, що акумулюються у розпорядженні 

державних органів (Державному та місцевих бюджетах). Оскільки Україна є унітарною 

країною з одним центральним бюджетом, бюджети регіонів (тобто обласні) окремо не 

виділяються та відносяться до місцевих разом з бюджетом АР Крим, районними 

бюджетами, бюджетами районів у містах та бюджетами місцевого самоврядування; тому 

далі розглянуто основні положення кодексів, що стосуються правових засад 

функціонування системи місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.  

Для виконання власних, переданих та делегованих державними органами влади 

функцій та повноважень на регіональний (обласний) та місцевий рівні, органи влади та 
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самоврядування мають в своєму розпорядженні власні, закріплені доходи, позики та 

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 доходів місцевих бюджетів, та порядок їх адміністрування 

визначено ПКУ. До них відносяться: 

1. податок на майно, який складається з плати за землю, податку на нерухоме майно, 

відмінне від землі, та транспортного податку; 

2. єдиний податок; 

3. збір за місця для паркування транспортних засобів; 

4. туристичний збір. 

Обов’язковими для встановлення місцевими радами визначено єдиний податок та 

податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю. Решта податків і 

зборів, визначених кодексом як місцеві, можуть бути впроваджені за рішеннями місцевих 

рад. Також до власних доходів відносяться платежі, запроваджені органами місцевого 

самоврядування, доходи від реалізації та оренди комунального майна і підприємств 

комунальної власності, адміністративні штрафи і санкції, плата за ліцензії та сертифікати. 

Таким чином, згідно зі ст. 64 БКУ, в якій визначено склад доходів загального фонду 

місцевих бюджетів (міст республіканського АР Крим та обласного значення, м. Києва, м. 

Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад) до 

бюджетів місцевого самоврядування у повному обсязі зараховуються власні надходження 

зі сплати податку на майно, єдиного податку, збору за місця для паркування транспортних 

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 відносяться орендна плата за водні об’єкти; плата за розміщення 

тимчасово вільних коштів цих бюджетів; плата за ліцензії на певні види господарської 

діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів АР Крим, обласними 

державними адміністраціями; плата за ліцензії на виробництво, право експорту, імпорту, 

оптової та роздрібної торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, 

що зараховується до бюджету АР Крим та обласних бюджетів за місцем здійснення 

діяльності; плата за державну реєстрацію, що зараховується до бюджету АР Крим та 

обласних бюджетів; надходження від орендної плати за користування майном, що 

перебуває в комунальній власності, та концесійні платежі щодо об'єктів комунальної 

власності, засновником яких є Верховна Рада АР Крим, обласні ради; кошти, отримані від 

надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, 

які не підлягають поверненню цим учасникам та кошти, отримані від учасника-

переможця, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету АР Крим, 

обласних бюджетів; інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету АР Крим та 

обласних бюджетів відповідно до законодавства. 

В цілому, нормативно-правове забезпечення у сфері власних доходів місцевих 

бюджетів в основному відповідає вимогам Конституції (ст. 142), Європейської хартії про 

місцеве самоврядування (ст. 9) та Концепції реформування місцевого самоврядування, 

оскільки принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування 

формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони встановлюють в 

межах закону. 

У цьому зв'язку принципово важливим кроком на шляху до децентралізації доходів 

стало впровадження у 2015 р. місцевого податку на майно, який складається з податку на 

нерухоме майно, плати за землю, виключеної з загальнодержавних ресурсних платежів, та 
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транспортного податку. До 2015 р. майновий податок сплачувався у формі плати за землю 

і не відносився до числа місцевих. Разом з тим, доцільно відзначити, що і нині податок на 

майно не є "ідеальним" джерелом для місцевих бюджетів, оскільки податок на нерухоме 

майно було впроваджено до закінчення формування Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, що зменшує ефективність використання цього податкового інструменту.  

Закріплені доходи обласних та місцевих бюджетів. Через нестачу власних коштів у 

субцентральних органів влади також надходять закріплені доходи, які передаються 

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 республіканського АР Крим та 

обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних 

територіальних громад) надходять закріплені податковим та бюджетним законодавством 

(ст. 64 БКУ): 60 % податку на доходи фізичних осіб (що сплачується на відповідній 

території) (далі – ПДФО); 40 % ПДФО (що сплачується на території м. Києва); 100 % 

ПДФО (що сплачується на території м. Севастополя, крім надходжень від оподаткування 

пасивних доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний банківський рахунок, 

процентів на вклад члена кредитної спілки); 50 % рентної плати за спеціальне 

використання лісових та водних ресурсів, що зараховується до міських бюджетів міст 

Києва та Севастополя; 25 % рентної плати за користування надрами загальнодержавного 

значення (крім нафти, природного газу та конденсату); державне мито; акцизний податок 

з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що 

зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів; 10 % 

податку на прибуток підприємств, який зараховується до бюджету м. Києва; податок на 

прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є 

районні, міські ради, об’єднані територіальні громади.  

У загальному фонді обласних бюджетів та бюджету АР Крим (ст. 66 БКУ) закріплені 

доходи складаються з: 15 % ПДФО, що сплачується згідно з ПКУ на відповідній території; 

10 % податку на прибуток підприємств; податку на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада АР Крим та обласні 

ради; 50 % рентної плати за спеціальне використання лісових та водних ресурсів; 25 % 

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для 

видобування нафти, природного газу та конденсату); плати за використання інших 

природних ресурсів, що зараховується до бюджету АР Крим та обласних бюджетів; 

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), що 

сплачується платниками, які зареєстровані в АР Крим. 

Найбільш важливим із закріплених джерел формування місцевих бюджетів є 

бюджетоутворюючий податок на доходи фізичних осіб. У 2016 р. відбулися певні зміни 

щодо нарахування та адміністрування цього податку: законодавчо було відновлено 

пропорційну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, відбулося збільшення ставок 

податку. Як було зазначено вище, до місцевих бюджетів у теперішній час надходить від 

0% (в бюджети  міст районного значення, сільських, селищних бюджети) до 60% (в 

бюджети міст республіканського та обласного значення, об'єднаних територіальних 

громад, районні бюджети), куди раніше згідно законодавства надходило 100% цього 

податку. Тобто ці зміни ідуть врозріз з задекларованим курсом країни на децентралізацію 

податково-бюджетних повноважень.  

Крім загального фонду, який є джерелом коштів для виконання основних функцій 

органів місцевого самоврядування, місцеві бюджети мають спеціальний фонд, що 

передбачає використання коштів за постійним бюджетним призначенням в межах і за 

рахунок фактичних надходжень спецфонду і дозволяє надавати бюджетні асигнування.  
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Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів мають цільове спрямування і 

складаються з надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів; плати за надання 

місцевих гарантій; коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту; 

10 % коштів від реалізації частини виробленої продукції, що залишається у власності 

держави; коштів від відчуження майна та комунальної власності АР Крим; 90 % коштів 

від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них; 

капітальних трансфертів з інших бюджетів; коштів від повернення кредитів (та відсотків), 

наданих з відповідного бюджету; місцевих запозичень; коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; концесійних платежів щодо 

об’єктів комунальної власності, які мають цільове спрямування; 70 % грошових стягнень 

за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища; 10 % вартості питної води суб’єктами підприємницької діяльності, які 

здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з 

відхиленням від відповідних стандартів; власних надходжень бюджетних установ; 

цільових та добровільних внесків підприємств, установ, організацій і громадян до фондів 

охорони навколишнього природного середовища та інших цільових фондів; субвенцій, що 

надаються з інших бюджетів; надходжень в рамках програм допомоги і грантів 

міжнародних фінансових організацій, Європейського Союзу та інших надходжень згідно з 

законом про Державний бюджет України. 

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, їх складові частини 

визначаються виключно БКУ та законом про Державний бюджет України. Передача 

коштів між загальним та 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 з джерел формування спеціального фонду місцевих бюджетів в частині 

фінансування виступають кредити (позики) у фінансових установах на покриття 

тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку 

місцевих бюджетів (ст. 73 БКУ). Строк позики складає до трьох місяців, у виняткових 

випадках – у межах поточного бюджетного періоду. Порядок отримання та погашення 

таких позик визначається Міністерством фінансів України. 

Для фінансування бюджету розвитку міських бюджетів використовуються місцеві 

запозичення: зовнішні (отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій і 

надання місцевих гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів 

господарювання). До 2015 р. зовнішні кредити в силу обмежень БКУ могли отримати 

тільки мегаполіси із населенням понад 800 тис. жителів, з 2015 р. обмеження зняті для 

всіх міст обласного значення; внутрішні (розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів на депозитах або шляхом випуску державних цінних паперів, цінних паперів, 

емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 

бюджетного періоду). 

Запозичення здійснюються в межах, визначених законом про Держбюджет України з 

дотриманням граничного обсягу боргу на кінець бюджетного періоду. КМУ визначає 

умови здійснення державних запозичень, у т.ч. вид, валюту, строк та відсоткову ставку 

державного запозичення. Витрати на обслуговування та погашення місцевого боргу 

здійснюються місцевим фінансовим органом Міністерства фінансів України відповідно до 

кредитних договорів та нормативно-правових актів. Фінансування видатків соціальної 

сфери через місцеві запозичення законодавством не передбачено.  

Для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів 

комунального сектору економіки, що здійснюють реалізацію інвестиційних проектів, 

метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження 

ресурсозберігаючих технологій, за рішеннями міських рад можуть надаватися місцеві 

гарантії. Для цього між суб'єктом господарювання та місцевим фінансовим органом 

укладається договір про погашення заборгованості за виконання гарантійних зобов'язань. 
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Ст. 17 БКУ визначено, що місцеві гарантії надаються на умовах платності, строковості, а 

також забезпечення виконання зобов'язань у спосіб, передбачений законом.  

Таким чином, місцеві запозичення визначено інструментом боргової політики 

місцевих органів самоврядування з повним контролюванням всіх процесів з боку держави 

(оскільки основні засади закладено в БКУ, умови здійснення визначаються КМУ, зміни 

вносяться Мінфіном України).  

Проте в нього є і ризикові аспекти. Так, у роботі Н. Синютки [28] наведено приклад 

побудови "фінансової піраміди" рефінансування та реструктуризації боргу бюджету 

м. Києва, коли за рахунок кредиту в 2011 р. були погашені облігації 2004 р., а зовнішній 

кредит 2007 р. був сплачений за рахунок облігаційних запозичень на внутрішньому ринку 

в 2012 р., що свідчить про неефективне управління державними фінансами та 

нагромадження місцевого боргу, що перекладається на Держбюджет. У світлі цього 

аналізу одним із спірних положень закону "Про Державний бюджет на 2016 рік", що 

стосуються функціонування спецфонду, є надання дозволу Міністерству фінансів України 

на внесення змін до розпису спецфонду, які можуть відбутися у зв'язку з відображенням 

фактичних надходжень кредитів, залучених державою від іноземних держав, банків тощо, 

що може призвести до збільшення обсягу державного боргу. Таке положення не 

відповідає вимогам ст. 40 БКУ про встановлення законом "Про державний бюджет 

України" граничного обсягу державного боргу, фінансування держбюджету та обсягів 

залучення відповідних кредитів (позик). Тому й надалі в умовах фінансової нестабільності 

політика місцевих позик (так само як і державних) повинна бути поміркованою. 

Міжбюджетні трансферти. Формування місцевих бюджетів має забезпечувати 

відповідність повноважень на здійснення видатків, закріплених за відповідними 

бюджетами, та фінансових ресурсів, призначених для виконання цих повноважень. При 

цьому, відповідно до ст. 132 Конституції України повинні враховуватись історичні, 

економічні, екологічні, географічні та демографічні особливості регіонів. З цією метою 

ст. 98 БКУ передбачається здійснення фінансового вирівнювання та фінансування певних 

функцій місцевого самоврядування за рахунок міжбюджетних трансфертів.  

Відповідно до положень БКУ використовуються такі види міжбюджетних 

трансфертів: дотації вирівнювання; субвенції; кошти, що передаються до Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; додаткові дотації. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом міжбюджетних трансфертів 

розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів. 

Згідно зі ст. 96 БКУ з держбюджету місцевим бюджетам для горизонтального 

вирівнювання податкоспроможності територій можуть надаватися: базова дотація; 

субвенції на здійснення державних програм соціального захисту; додаткова дотація на 

компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених 

державою; субвенція на виконання інвестиційних проектів; освітня субвенція; медична 

субвенція; субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 

населення, яке проживає на території зони спостереження; субвенція на проекти ліквідації 

підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та утримання водовідливних 

комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 %); інші додаткові 

дотації та інші субвенції. 

Міжбюджетні трансферти є основним джерелом фінансування місцевих органів 

влади багатьох країн світу. Україна не є виключенням – трансферти з держбюджету 

використовуються для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій та 

підтримки широкого спектру функцій місцевого самоврядування, в т.ч. освіти, охорони 

здоров'я, транспорту, соціальних програм державної допомоги тощо. Прямо виражену 

соціальну спрямованість мають субвенції на здійснення державних програм соціального 

захисту, освітня та медична субвенції (останні дві впроваджені змінами до БКУ [9]).  

Змінами до БКУ [9] передбачено запровадження нової моделі взаємовідносин 

держбюджету з місцевими бюджетами, основаної на заміні системи балансування 
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бюджетів (покриття дефіциту доходів для виконання власних і делегованих повноважень 

місцевих органів влади і самоврядування – дотація вирівнювання) на систему 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій (врахування рівня 

надходжень податку на прибуток підприємств – для обласних бюджетів та ПДФО – для 

бюджетів міст, районів та обласних бюджетів на одного жителя: базова та реверсна 

дотації).  

Запроваджене горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів громад 

направлене на стимулювання до нарощування дохідної бази. Проте визначити ступінь 

ефективності нової системи вирівнювання неможливо через малий термін її 

функціонування. А недоліки цієї системи, елементи якої суперечать принципам 

децентралізації,  вже можна визначити.  

Так, наприклад, за новими правилами бюджети органів місцевого самоврядування 

сіл, селищ і міст районного значення є "постраждалими" двічі: з одного боку – через повне 

вилучення надходжень ПДФО, 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'єднанні територіальних 

громад їхні бюджети напряму взаємодіятимуть з держбюджетом України, оминаючи 

власні рішення обласної та районної рад, що вказує на прямий контроль діяльності органів 

місцевого самоврядування центральним урядом та порушення положень теорії 

економічної децентралізації, яка вказує на наявність регіональних суспільних благ. Також 

є наявним тиск з боку виконавчої влади: сільські голови вимушені приймати рішення 

щодо об'єднання [15], побоюючись залишитися без коштів: адже на відміну від сільських 

та селищних бюджетів за новими положеннями БКУ бюджети територіальних 

громад  знаходяться в більш вигідних умовах, а відсутність регуляторних актів спричиняє 

багато запитань [див., наприклад, 26]. 

Виступаючи як один з елементів складної системи міжбюджетних і регуляторних 

відносин, трансферти, точніше, їх обсяг залежить від багатьох чинників всієї національної 

фінансової системи та стратегічних напрямів розвитку держави, в т. ч. її соціальної 

політики. Таким чином, фінансування соціальних послуг через систему міжбюджетних 

трансфертів залежить від правил та постанов центрального уряду, що може вносити 

значні корективи, пов'язані з економічною нестабільністю, зміною пріоритетів тощо.  

З 2015 р. законодавчо дозволено здійснювати видатки на фінансування бюджетних 

установ, які отримують субвенцію, одночасно з державного та місцевого бюджетів. 

Формули для розрахунку медичної та освітньої субвенцій містяться у постановах КМУ 

"Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам" [23], "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між 

місцевими бюджетами" [24], "Деякі питання регулювання міжбюджетних відносин" [20]. 

Обсяги надання інших видів субвенцій регулюються постановами та розпорядженнями 

КМУ (див., наприклад, [27; 22]). 

Субвенції спрямовуються на оплату поточних видатків бюджетних установ, проте є 

винятки. Згідно з положеннями закону України "Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України" № 212 [10] освітню субвенцію можна використовувати на капітальні 

видатки за умови забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на 

бюджетний період за рахунок зазначених субвенцій та за умови відсутності простроченої 

бюджетної заборгованості за захищеними видатками. В цьому ж законі та законі "Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин" 

[9] йдеться мова й про субвенцію на підготовку робітничих кадрів, проте в БКУ така 

субвенція окремо не виділена і положення щодо її надання потребують узгодження в 

нормативно-правові базі України.  

Оскільки наразі система міжбюджетних трансфертів знаходиться в процесі 

трансформацій, доцільним є постійний моніторинг та ретельний аналіз сучасного стану 

місцевих фінансів, впливу процесів децентралізації на стан забезпечення розвитку 
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соціальної сфери регіонів, адже незалежно від обраної системи місцевого оподаткування, 

уникнути випередження місцевих потреб у видатках над місцевими ресурсами вкрай 

складно, а за сучасних умов – майже неможливо, тому й міжбюджетні трансферти будуть 

відігравати значну роль у фінансуванні соціальних потреб на місцях.     

Кожного року згідно з положеннями Конституції України (ст. 95) видатки держави 

на загальносуспільні потреби, їх розмір та цільове спрямування встановлюються законом 

"Про Державний бюджет України". Цим законом на наступний рік встановлюється розмір 

державних доходів та видатків, державного боргу, мінімальної заробітної плати, 

прожиткового мінімуму, міжбюджетних трансфертів тощо. Так, наприклад, ст. 7 закону 

"Про Державний бюджет України на 2016 рік" встановлено прожитковий мінімум на 

місяць для однієї особи в розмірі від 1330 грн (з 1.01.2016) до 1544 грн (з 1.12.2016), а 

мінімальну зарплату – від 1378 грн до 1600 грн [11]. Не важко підрахувати, що 

підвищення, які зазнали ці показники аж ніяк не корелюються з інфляцією, яка знецінила 

грошові доходи та заощадження населення України [30].   

Також слід зазначити, що законодавчо встановлені положення основних 

нормативно-правових документів щодо організації та реалізації бюджетного процесу з 

надання соціальних послуг є загальними та можуть уточнюватись протягом року в 

залежності від прийняття інших нормативних документів, як правило, пов'язаних з 

питаннями перерозподілу бюджетних коштів або виділенням додаткових коштів для 

реалізації державних соціальних програм. 

Так, відмінною рисою формування бюджетів на 2016 рік стали: зміна загальної 

ставки нарахування ЄСВ до 22% (було 37%) та відміна 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 з Держбюджету на компенсацію втрат доходів Пенсійного 

фонду; обмеження пенсій працюючим пенсіонерам, максимальної пенсії, індексації 

пенсій, правил розрахунку пенсій та права виходу на пенсію; зростання обсягу житлових 

субсидій. 

У 2016 р. продовжено дію положень щодо оптимізації соціальних видатків: закриття 

шкіл (з чисельністю учнів менше 25), скорочення нормативу ліжок у закладах охорони 

здоров'я (до 60 ліжко-місць на 10000 осіб).  Згідно із Постановою КМУ № 151 [21] також 

заплановано запровадження перехресної верифікації отримувачів пільг та соціальних 

виплат, передачі частини соціальних зобов'язань з центрального на місцевий рівень та 

встановлення граничного рівня доходів (майнового стану) для надання різних видів 

соціальної допомоги, обмеження автоматичної індексації соціальних виплат та зарплат 

бюджетним працівникам, що на цей час є неможливим через відсутність електронного 

реєстру отримувачів соціальних виплат на місцях.  

Як показує загальний аналіз цього документу, наразі відбуваються зміни пріоритетів 

як у фінансуванні, так і в цілому у соціально-економічному розвитку держави. Тому не 

дивно, що вже прийнято шість законів, що вносять зміни та доповнення до Державного 

бюджету-2016. Залежність від зовнішнього фінансування зумовила зниження податків та 

рівня дефіциту бюджету, що в свою чергу вплинуло на визначення розмірів соціальних 

стандартів, обсягів дохідної та видаткової частин Держбюджету, що не могло не відбитися 

на обсягах доходів та видатків місцевих бюджетів.  

Для того щоб оцінити, наскільки незалежними від центрального уряду є місцеві 

органи самоврядування в Україні, далі наведено результати розрахунків за методикою 

ОЕСР [57]. Аналіз структури податкових доходів місцевих бюджетів показав, що 

податкові повноваження субцентральних органів влади в Україні є відносно обмеженими 

(рис. 3.3).  

Як свідчать наведені дані, маючи більшу, ніж в середньому по країнах ОЄСР, частку 

субцентральних податкових надходжень в загальному обсязі податкових доходів, у 

вітчизняній системі податкових повноважень низький рівень реальної податкової 
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автономії: на відміну від багатьох країн ОЕСР місцева влада не має прав впроваджувати 

або скасовувати податки; встановлювати податкові ставки та пільги для місцевих податків 

вони можуть тільки в чітко визначених ПКУ межах (єдиний податок, податок на майно, 

збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір), ставки для 

місцевого транспортного податку визначені положеннями ПКУ, поділ закріплених 

податків встановлено законодавчо на тривалий період.  

 

 
"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 по розділенню (спільному 

використанню) податків ("d1" – встановлені субцентральним урядом; "d2" – встановлені за 

погодженням з субцентральним урядом; "d3" – встановлені центральним урядом, 

багаторічні; "d4" – встановлені центральним урядом, щорічні); "е" – відсутність 

податкових повноважень; "f" – інші ситуації. 

Складено за: [57;3]. 

 

Рис. 4.3. Податкові повноваження субцентральних органів влади  

 

Таким чином, за показником "податкової автономії субцентральних органів" Україна 

відноситься до країн з домінуванням повноважень спільного користування податків. Така 

ситуація склалася через те, що найбільший обсяг надходжень до місцевих бюджетів має 

загальнодержавний ПДФО (56% у 2015 р.), який в зарубіжних країнах часто передається 

на субцентральних рівень, акцизний податок займає близько 8% та податок на прибуток – 

близько 4,5%. За даними ОЕСР домінування таких повноважень мають Чилі, Естонія, 

Польща та Туреччина, а в цілому за даними 34 країн ОЕСР частка повноважень по 

закріплених податках складає близько 14%, більшість місцевих органів самоврядування 

наділені правами змінювати ставки місцевих податків самостійно (18,6%) або у 

встановлених урядом межах (41,6%) [57].  

Враховуючи те, що за теорією фіскального федералізму та, виходячи з практики 

побудови місцевих бюджетів у зарубіжних країнах, на нижчий рівень, як правило, 

передаються повноваження з оподаткування активів, що є немобільними та стабільними, в 

Україні до таких можна віднести тільки податок на майно. Тому, в Україні, яка взяла курс 

на децентралізацію та євроінтеграцію, доцільними є подальші кроки в сторону надання 

більшої податкової автономії субцентральних (місцевих) органів самоврядування, проте ці 
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дії повинні бути поступовими та ретельно продуманими, що потребує подальших 

досліджень з означеної тематики. 

 

 

4.3. Аналіз використання податково-бюджетних інструментів розвитку соціальної 

сфери України в умовах децентралізації. 

 
Аналіз видаткових повноважень субцентральних (місцевих) органів влади. Рівень, 

динаміка і структура бюджетних видатків. Загальний аналіз бюджетних видатків на 

соціальну сферу проведено на основі показників виконання бюджетів України (Зведеного, 

Державного та місцевих) за 2007-2015 рр., представлених на веб-порталі Державної 

казначейської служби [3]. Цей період було обрано для того, щоб виявити тенденції змін 

стану державного фінансового забезпечення соціальної сфери в країні, що відбуваються 

внаслідок кризових явищ, з якими зіткнулась вітчизняна економіка у 2008-2009 рр. з 

одного боку, і спадом економіки та проведення реформи децентралізації у 2014-2015 рр., з 

іншого. 

В Україні видатки на соціальні потреби складають більше половини усіх видатків 

Зведеного бюджету країни і до 2014 р. мали тенденцію до зростання, а у 2014-2015 рр. 

частка цих видатків почала скорочуватися ( у 2014 р. на 3,4%, у 2015 р. ще на 4,6%), що в 

умовах бюджетного дефіциту, економічної нестабільності в Україні та зростаючої ролі та 

значення людського капіталу для розвитку економіки в усьому світі (підвищення 

освітнього та кваліфікаційного 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 і зменшення 

фінансування економічної діяльності. 

Як представлено на рис. 4.4, частка видатків місцевих бюджетів у загальному обсязі 

державних видатків дещо знизилася у 2008-2009 рр. та поступово вирівнялася до 2012 р., 

проте через низькі темпи економічного зростання (негативного приросту ВВП за 

паритетом купівельної спроможності) і нестачу коштів у бюджеті обсяги видатків 

місцевих бюджетів були зменшені [3; 39]. В середньому видатки місцевих бюджетів в 

Україні складають близько 40% від загальної суми видатків, або близько 14% ВВП. 

Як доводить економічна теорія та показує зарубіжна практика, в періоди спаду 

темпів економічного зростання можливості децентралізації, пов'язані з передачею 

видаткових повноважень на місця, є обмеженими [4, с. 123]. Тому в умовах негативного 

приросту ВВП в останні роки та нестабільної економічної ситуації в цілому, 

децентралізація повноважень є неефективною через загострення фінансових і соціальних 

проблем (скорочення податкових баз та збільшення видатків на соціальний захист 

населення).  

Аналіз розподілу видатків за рівнями влади показав, що центральний уряд витрачає 

більшу частину доходів на оборону, громадський порядок, безпеку та судову владу, 

загальнодержавні функції, охорону навколишнього середовища та соціальний захист і 

соцзабезпечення. Найбільшу та рівну частку видатків державного бюджету (половину усіх 

держвидатків) складають витрати на загальнодержавні послуги та соціальний захист і 

соцзабезпечення.  
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Рис. 4.4. Порівняльна динаміка приросту ВВП (за ПКС) і питомої ваги  

видатків місцевих бюджетів в Україні 

 

У структурі видатків місцевих органів влади, на відміну від центрального, 

переважають функції освіти, охорони здоров'я, ЖКГ та духовний і фізичний розвиток [3]. 

У порівнянні з відносно стабільним 2007 р. у 2015 р. відбувся перерозподіл видатків: 

центральний уряд збільшив частку витрат (а місцеві органи скоротили) на 

загальнодержавні послуги (на 18%) і духовний та фізичний розвиток (на 6%). Місцеві 

органи влади збільшили (а центральний уряд зменшив) витрати на ЖКГ (на 12%), охорону 

здоров'я (на 8%), економічну діяльність (на 7%), охорону навколишнього середовища (на 

8%) та освіту (на 8%) (рис. 4.4). 

Таким чином, на рівні державного бюджету відбулося скорочення видатків на 

соціальну сферу. Це  можна було б пояснити тим, що в умовах нестабільного 

економічного стану та виконання обов'язків перед міжнародними кредиторами країна 

увійшла в режим суворої економії державних коштів, проте аналіз видатків показує, що 

економія торкнулася не всіх статей.  У 2014-2015 рр. перерозподіл бюджетних коштів 

відбувався на користь загальнодержавного управління та оборони (більше 5% щороку від 

усіх видатків Державного бюджету), обумовлюючи зменшення видатків на освіту, 

охорону здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення. 

Проте місцеві бюджети можна назвати "соціальними", оскільки саме в них левова 

частка видатків припадає на фінансування витрат соціальної сфери і складає понад 85% 

(рис. 4.6). В останні роки 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 оборону (частка 

видатків у 2015 р. в місцевих бюджетах по відношенню до показників 2011 р. збільшилася 

в 4 рази) та загальнодержавне управління (наблизилась до показника 2013 р.). Як і в 

країнах ОЕСР, в Україні місцеві органи влади беруть велику участь у фінансуванні 

видатків на освіту – у 2015 р. вони склали до 30% від усіх місцевих витрат, на охорону 

здоров'я – близько 20% та соціальний захист і соціальне забезпечення – близько 26%. 

Місцеві видатки на ЖКГ та духовний і фізичний розвиток незначні і склали у 2015 р. 5,6% 

та 3,1% відповідно. 
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Рис. 4.5. Розподіл видів видатків за рівнями бюджетів (без урахування  

трансфертів), % [3] 
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Рис. 4.6. Розподіл видатків місцевих бюджетів за функціями, % [3] 

 

Таким чином за останні роки витрати на соціальну 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 найбільш 

постраждалою є сфера освіти – не зважаючи на те, що у 2015 р. приріст видатків за цією 

статтею склав 14,1 млрд грн, у структурі видатків Зведеного бюджету освіта втратила за 

останній рік 2,3%; аналогічна ситуація склалася й за іншими статтями соціальних 

видатків: охорона здоров'я (-0,5%), духовний та фізичний розвиток (-0,3%), соціальний 

захист та соціальне забезпечення (-0,4%). Причина таких змін, як вже було зазначено 

вище, криється в значному зростанні видатків несоціальної сфери – загальнодержавних 

функцій (+2,6%) та оборони (+2,4%).  

В цілому, видатки місцевих бюджетів щороку збільшуються в абсолютному 

значенні, проте враховуючи суттєву девальвацію гривні та галопуючу інфляцію останніх 

років таке збільшення видатків не є показником підняття соціальних стандартів та 

зростання життєвого рівня населення (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Видатки на соціальну сферу у бюджетах України та Польщі [3; 39] 

 

Розрахунок обсягу видатків бюджету з урахуванням паритету купівельної 

спроможності показав, що обсяг видатків бюджету України на соціальну сферу має 

негативну тенденцію до зниження та на теперішній час (2015 р.) – найменше значення за 

останні взяті для аналізу роки.  

Для порівняння стану фінансування соціальної сфери розглянуто бюджети (Зведений 

та місцеві) однієї з країн Євросоюзу – Польщі, яка має спільні з Україною риси через 

багатовікову традицію взаємовідносин, територіальну близькість, тісні історичні та 

культурні зв'язки. Аналіз показав, що з центрального бюджету Польщі фінансується 

більшість витрат на соціальний захист і соціальне забезпечення та освіту; на місцевому 

рівні домінують видатки на ЖКГ, охорону здоров'я, духовний та фізичний розвиток.  

В Україні розподіл фінансування за видами соціальних витрат схожий з 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 рази (на душу населення – у 4 рази). В останні роки видатки на соціальну сферу у 
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Польщі зростають, тоді як в Україні продовжується їхнє скорочення. В умовах 

нестабільної економічної ситуації зростаючі потреби у наданні соціального захисту 

(дотації та субсидії населенню, пільги, інша державна соціальна допомога) компенсуються 

за рахунок зменшення видатків на освіту та охорону здоров'я, що може негативно 

вплинути на соціально-економічне становище вже в найближчі роки.  

Аналіз доходів місцевих органів влади. Фінансове забезпечення соціальної сфери в 

Україні здійснюється за рахунок коштів бюджету, що покривають витрати в сферах 

освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, культури, фізичної культури та 

спорту, житлово-комунального господарства з усіх рівнів бюджетної системи. 

Частка доходів місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті в останні роки складає в 

середньому близько 23%, проте у 2015 р. вона значно зменшилася (до 18,5%), що говорить 

про деяку централізацію надходжень, адже частка доходів Держбюджету, починаючи з 

2013 р. має тенденцію до зростання, що не відповідає взятому країною курсу на 

євроінтеграцію та децентралізацію. 

У країнах Євросоюзу ступінь фіскальної децентралізації протягом останніх 

десятиліть мав постійну тенденцію до зростання, а в кризовий період (2008-2009 рр.) цей 

процес майже зупинився, наразі частка місцевих доходів у загальних доходах країн 

складає в середньому більше 25% (Хорватія, Чехія, Латвія, Румунія, Великобританія), 30% 

(Італія, Нідерланди, Польща), більше 40% (Фінляндія, Швеція). Лідером серед країн ЄС є 

Данія з часткою місцевих доходів більше 60%. Без урахування трансфертів частка 

місцевих та регіональних доходів у загальнодержавних доходах країн Євросоюзу невелика 

і у 2014 р., наприклад, складала від 4% (Греція) до 35% (Швеція) [44].  

Аналіз динаміки доходів місцевих бюджетів проведено за даними Держказначейства 

[3], які показують, що доходи місцевих бюджетів у номінальному виразі мали постійну 

тенденцію до зростання (хоча у реальному вимірі вони скорочувалися (рис. 4.8)).  

 

 
 

Рис. 4.8. Динаміка доходів місцевих бюджетів України у 2007-2015 рр. [3] 

 

Збільшення доходів місцевих бюджетів відбувалося за рахунок збільшення обсягу 

міжбюджетних трансфертів, податкових та неподаткових надходжень; при цьому обсяги 

доходів від операцій з капіталом та цільових фондів зменшилися за цей час в декілька 

разів. І хоча у 2015 р. змінами до Податкового кодексу України було зроблено крок у бік 

фіскальної децентралізації шляхом впровадження місцевого податку на майно, обсяг 

міжбюджетних трансфертів не зменшився, а ще більше зріс і у 2015 р. наблизився майже 

до 60%. Тобто реальної фіскальної децентралізації досягнути не вдалося – залежність від 

"коштів з центру" з кожним роком тільки зростає, поступово звужуючи бюджетні 

повноваження та фінансові можливості місцевих органів влади. Все це говорить про 

неефективний, неоптимальний розподіл ресурсів між рівнями влади, відсутність балансу 
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загальнодержавних і територіальних інтересів в частині використання податково-

бюджетних інструментів для надання суспільних благ населенню. Підтвердженням цього 

висновку є розрахунок обсягу місцевих доходів з урахуванням паритету купівельної 

спроможності (рис. 4.5).  

За результатами розрахунку встановлено, що в останні роки цей показник має 

негативну тенденцію до зниження та на теперішній час – найменше значення в обраному 

часовому діапазоні, що за умов щорічного коригування дохідної частини бюджетів 

шляхом внесення змін до законів України про Державний бюджет на наступний рік та 

інших нормативно-правових актів, постійного зростання частки міжбюджетних 

трансфертів для фінансування місцевих потреб суттєво ускладнює подальшу 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 паритетом купівельної спроможності доходи Зведеного та місцевих бюджетів 

Польщі крім окремих випадків мають постійну позитивну динаміку та перевищують обсяг 

доходів Зведеного бюджету України у 3 рази, а місцевих бюджетів – у 2 рази. 

 

 
Рис. 4.6. Динаміка доходів місцевих бюджетів (за ПКС) України  

та Польщі у 2007-2015 р. [3; 39] 

 

Фінансова самостійність місцевих органів влади ґрунтується на місцевих податках та 

зборах, а також закріплених за місцевими бюджетами частках загальнодержавних 

податків (податки на доходи та прибуток) та неподаткових надходженнях. В країні 

практично відсутня система податкових пільг (неоподаткований мінімум, вилучення з 

об'єктів та бази оподаткування, зниження окремих ставок тощо), державна допомога зі 

сплати податків та зборів носить індивідуальний характер та надається по факту нестачі 

коштів на сплату у вигляді списання нарахованого податку, відтермінування сплати або 

розстрочки [29]. 

Проте, як відмічають експерти (див., наприклад [8, 2]), у Польщі, досвід якої став для 

України прикладом побудови системи децентралізації, реформу фіскальної децентралізації 

ще не закінчено, велика частина податків надходить до державного бюджету та потім через 

розгалужену систему субсидій, надається муніципалітетам на модернізацію закладів освіти 

та охорони здоров’я або на інші, нагальні соціальні цілі; дотації та субвенції з центрального 

бюджету складають близько 50% (В Україні наразі – 59%).  

Тому, спираючись на досвід країн Європи (у тому числі Польщі) в Україні, 

економіка якої наразі знаходиться в кризовому стані, рішучі кроки в бік децентралізації 
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робити слід обережно, проте неухильно дотримуючись принципу субсидіарності, 

прописаного в Європейській хартії місцевого самоуправління, поступово зводячи 

діяльність влади більш високого рівня з основної до такої, що буде доповнювати 

діяльність влади нижчого рівня та виконувати і фінансувати тільки ті завдання, які не 

можуть бути ефективно поставлені та реалізовані та нижчому рівні. Тобто реалізація 

фіскальної децентралізації в Україні стане можливою тільки за умов забезпечення органів 

місцевого самоврядування достатніми  фінансовими ресурсами.  

Аналіз структури дохідної частини бюджетів України. Суттєвим джерелом 

фінансування місцевих потреб в Україні  є податкові надходження, їх питома вага у 

загальному обсязі місцевих доходів значно скоротилася за останні два роки і у 2015 р. 

склала 33,4% (табл. 4.1).  

 

Таблиця 4.1. 

Доходи місцевих бюджетів за їх видами, % до загалу [3] 

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Податкові надходження 41,7 43,1 44,0 42,4 40,3 38,1 41,3 37,7 33,4 

Неподаткові надходження 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 зарубіжних 
країнь та міжнародних 
організацій 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 

Всього надходжень 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
В той же час значно збільшилися надходження від оподаткування товарів та послуг, 

а доходи від місцевих податків зросли більше, ніж втричі. Збільшення надходжень 
відбулося за рахунок змін, що були внесені до Податкового кодексу України у 2014 р. 
(почали діяти з 1.01.2015 р.): було доповнено перелік платників акцизного податку та 
підакцизних товарів, збільшено ставки акцизу на деякі тютюнові вироби, на 
нафтопродукти, скраплений газ, на автомобілі; збільшено ставку земельного податку, 
скорочено перелік юридичних осіб, що мають пільги зі звільнення від сплати земельного 
податку. 

Різке зростання обсягу місцевих податків відбулося завдяки об'єднанню плати за 
землю (раніше не відносилася до місцевих податків), податку на нерухомість та 
транспортного податку (2015 р.) в податок на майно та збільшенню надходжень від 
оподаткування нерухомості через підвищення ставки податку, розширення бази 
оподаткування та збільшення кількості платників.  

Не дивлячись на те, що перелік неподаткових платежів до місцевих бюджетів 
України достатньо великий, фактично вони мають найменше значення серед доходів 
органів місцевого самоврядування і в останній рік мали зовсім незначне збільшення; 
частка неподаткових платежів, до яких відносяться доходи від власності, оренди тощо в 
Україні дорівнює близько 6-7%. Для порівняння, обсяг неподаткових надходжень країн 
Євросоюзу складає від 0,2% до 15% від усіх місцевих доходів [44].  

Питома вага доходів від операцій з капіталом і цільових фондів в Україні зовсім мала 
і складала  у 2015 р. 0,6% та 0,1% від загальної суми місцевих бюджетних надходжень 
відповідно. В деяких країнах Європи вона становить близько 10% та інколи навіть більше. 
Тому доцільним є дослідження досвіду таких країн в частині використання цих 
інструментів для забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів.  
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Аналіз структури доходів місцевих бюджетів України показав, що більше половини 
видатків на місцях фінансуються за рахунок трансфертів, що надходять з Державного 
бюджету. З одного боку зростання обсягу трансфертів, яке відбулося в останні роки (крім 
2013 р.), порушує усі положення, пов'язані з реалізацією фіскальної децентралізації в 
Україні, може негативним чином впливати на мотивацію органів місцевої влади до 
мобілізації власних джерел та більш ефективного використання трансфертів, а з іншого – 
як аргумент сьогодення – є необхідним для виконання державних програм соціального 
захисту (перелік завдань та заходів яких в останні роки розширився) та врахування змін, 
що сталися через реалізацію напрямів політики бюджетної децентралізації та змін у 
фінансуванні освіти та охорони здоров'я.  

Попри всі зміни, що були внесені до положень Податкового кодексу України з 
метою реалізації плану фіскальної децентралізації та надання фінансової самостійності на 
місцях, частка податкових надходжень у загальному обсязі місцевих доходів в останній 
рік має найменше значення та всі останні роки мала тенденцію до скорочення.  

Високий рівень трансфертної допомоги також мають місцеві бюджети країн східної 
Європи (Болгарія, Естонія, Греція, Хорватія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина), а 
також Данія, Нідерланди, Австрія та Велика Британія, проте він має постійну тенденцію 
до зниження (крім Естонії, Хорватії, Литви, Румунії та Словаччини)

 
[44]. Такі трансферти 

включають як фінансування інвестиційних програм, компенсацію зменшення податкових 
надходжень до місцевих бюджетів та кошти на скорочення структурного дефіциту 
бюджету [45, c. 63], так і бюджетну підтримку субцентрального рівня управління в рамках 
прямої співпраці ЄС з регіональними та місцевими органами самоврядування (програми 
підтримки бюджету) з метою розвитку ЄС; проте вони не являються інструментом 
прямого фінансування місцевих потреб [35].  

Для виявлення рівня фінансової самостійності місцевих органів самоврядування 
виконано аналіз доходів місцевих бюджетів у розрізі власних, закріплених доходів та 
інших надходжень. В результаті аналізу визначено, що проведена податкова реформа 
незначно розширила базу для отримання власних доходів на місцях. Власні доходи 
місцевих бюджетів мають найменше значення, а закріплені доходи складають чверть від 
усіх надходжень, що в умовах взятого країною курсу на децентралізацію не є позитивним, 
обмежуючи дії місцевих органів самоврядування у прийнятті рішень щодо надання 
місцевих суспільних благ. 

Таким чином, подальшими кроками у зміцненні фінансової бази, необхідної для 
надання високоякісних соціальних та інших суспільних послуг, ефективної реалізації 
реформи фіскальної децентралізації в Україні може стати поступове та одночасне 
зменшення рівня міжбюджетних трансфертів та збільшення частки податкових 
надходжень у доходах місцевих бюджетів. Враховуючи досвід країн Європи та беручи до 
уваги теперішній стан фінансового забезпечення місцевих бюджетів, доцільно зміцнювати 
фінансову самостійність місцевих бюджетів шляхом: 

1. Закріплення частки головних бюджетоутворюючих загальнодержавних податків 
за місцевими бюджетами у БКУ без права змін цих часток іншими законодавчими актами. 
Наразі до таких податків відносяться ПДФО, акцизний податок та податок на прибуток, 
проте через нестабільний стан вітчизняної економіки їхня частка, що закріплена за 
місцевими бюджетами не постійна і може змінюватися законом України про Державний 
бюджет на наступний рік. Доходи від сплати ПДФО доцільно віддавати місцевим 
бюджетам у повному обсязі (туди, де такий дохід формується), а від податку на прибуток 
– наприклад, у розмірі 50%. Також може бути розглянуто варіант розподілення ПДВ.   

Як показує зарубіжний досвід, частка прибуткового податку, закріпленого за 
центральним бюджетом, бюджетами земель та місцевими бюджетами Німеччини складає 
42,5%, 42,5% та 15% відповідно, частка податку на прибуток корпорацій – 50% за 
центральним та 50% за бюджетами земель. До "часткових" податків також 
відносяться  ПДВ та податок на відсотки та приріст капіталу [59]; в Іспанії за 
регіональними бюджетами закріплено 35% ПДВ та 40% акцизного податку [40]; кантони 
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Швейцарії отримують 17% федерального податку на прибуток, отриманий  на їх території 
та ще 13% цього податку для фіскального вирівнювання [там же]; частку від 
загальнодержавних податків отримують також місцеві бюджети Австрії (прибутковий 
податок, податок на прибуток корпорацій, податок на майно, ПДВ),Чехії (прибутковий 
податок, податок на прибуток корпорацій, ПДВ), Данії (прибутковий податок, податок на 
прибуток корпорацій), Фінляндії (податок на прибуток корпорацій), Греції (податки на 
переклади та певні послуги) [33].  

2. Визначення повної бази оподаткування з податку на майно – закінчення 
формування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

3. Підвищення рівня податкової автономії – віднесення транспортного податку на 
рівень b2, що означає самостійне встановлення на місцевому рівні ставок податку у 
межах, визначених центральним урядом. 

Реалізація таких дій може не тільки розширити повноваження місцевих органів 
влади щодо виконання соціальних та інших державних обов'язків, але й, можливо, 
зменшити різницю між обсягами доходів місцевих бюджетів.  

 
 

4.4. Фінансування соціальної інфраструктури в процесі бюджетної 

децентралізації  

 

Соціальна інфраструктура як стійка сукупність матеріально-речовинних елементів і 

інститутів, створює умови для відтворення людини, що представляє собою за своєю 

внутрішньою організацією систему установ, підприємств та органів управління. В 

сучасних умовах інтегруюча роль соціальної інфраструктури як підсистеми в 

відтворювальному процесі значно зростає, що проявляється в забезпеченні поєднання 

інтересів суб'єктів економічної системи із задачами комплексного розвитку територій. 

Взаємодія матеріально-речового середовища і соціальних суб'єктів завдяки 

соціальній інфраструктурі забезпечує умови для раціональної організації їх життя і 

діяльності. За своєю внутрішньою організацією соціальна інфраструктура являє собою 

систему установ, підприємств та органів управління, що забезпечують ефективність 

функціонування всіх інститутів соціальної сфери. 

Метою соціальної інфраструктури є безпосереднє задоволення потреб людини. На 

відміну від матеріального виробництва, яке також має на меті задоволення людських 

потреб, але не здійснюється безпосередньо і має кілька ступенів і стадій, рознесених в часі 

і просторі, соціальна інфраструктура функціонує в умовах збігу виробництва і 

споживання. Особливість соціальної інфраструктури полягає в тому, що вона є не просто 

частиною суспільного виробництва, а й елементом, що безпосередньо формує соціально-

економічні умови. Саме в соціальній інфраструктурі, її пропорційності і рівні розвитку 

має відображення якість життя населення, ступінь його добробуту і життєзабезпечення. 

Специфіка фінансового забезпечення соціальної інфраструктури полягає у тому, що 

соціально-побутова та соціально-культурна її складові мають особливості у порядку 

формування та розподілу грошових коштів. Відповідно до цього бюджетне фінансування 

домінує у таких галузях як освіта, охорона здоров’я, а функціонування об’єктів  житлово-

комунального господарства, торгівлі, громадського харчування здебільшого здійснюється 

на засадах самофінансування та кредитування. 

Аналіз структури видатків Зведеного бюджету України за видами бюджетів за 

період 2012-2015 рр. свідчить про зменшення питомої ваги видатків на фінансування 

соціальної сфери. Питома вага видатків зведеного бюджету на фінансування соціальної 

сфери (без врахування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення)  

зменшилася з 39,4% у 2012 р. до 31,9% у 2015 році. 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 57,8% у 2015 р. (див. табл. 4.2).  
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Таблиця 4.2 

Структура видатків Зведеного бюджету України за видами бюджетів, % 
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Соціальний захист та 

соціальне забезпечення  

2012 

2013 

2014 

2015 

 

 

25,4 

28,7 

26,4 

25,9 

 

 

27,7 

30,8 

26,9 

25,7 

 

 

9,3 

11,0 

10,1 

11,2 

 

 

25,8 

29,5 

29,0 

28,4 

 

 

37,4 

40,6 

42,3 

42,8 

 

 

0,5 

0,4 

0,6 

1,4 

 

 

0,6 

0,7 

0,8 

1,7 

 

 

0,5 

0,6 

1,0 

1,6 

Житлово-комунальне 

господарство  

2012 

2013 

2014 

2015 

 

4,1 

1,5 

3,4 

2,3 

 

0,1 

0,03 

0,04 

0,01 

 

12,7 

3,6 

11,5 

5,2 

 

12,5 

5,5 

11,4 

8,9 

 

0,5 

0,2 

0,4 

0,2 

 

15,0 

13,4 

15,0 

25,4 

 

14,1 

10,9 

12,3 

19,4 

 

6,0 

5,3 

5,6 

10,4 

Охорона здоров’я  

2012 

2013 

2014 

2015 

 

11,9 

12,2 

10,9 

10,4 

 

4,2 

4,5 

3,5 

2,8 

 

32,4 

39,5 

36,8 

38,5 

 

17,5 

17,4 

15,4 

16,6 

 

19,2 

17,3 

16,6 

17,0 

 

0,02 

0,02 

0,03 

0,02 

 

1,7 

1,2 

0,3 

0,2 

 

0,6 

0,2 

0,1 

0,04 

Освіта  

2012 

2013 

2014 

2015 

 

20,6 

20,9 

19,1 

16,8 

 

11,2 

10,8 

9,6 

7,5 

 

26,3 

28,8 

26,4 

27,8 

 

30,7 

33,7 

30,7 

28,4 

 

38,4 

37,8 

36,7 

35,2 

 

50,9 

53,0 

49,7 

34,3 

 

46,0 

48,3 

48,1 

34,5 

 

33,7 

36,0 

35,1 

25,0 

Духовний та фізичний 

розвиток  

2012 

2013 

2014 

2015 

 

 

2,8 

2,7 

2,6 

2,4 

 

 

2,0 

1,8 

1,6 

1,6 

 

 

4,4 

5,1 

5,8 

4,1 

 

 

2,7 

2,9 

2,7 

2,8 

 

 

2,8 

2,8 

2,7 

2,8 

 

 

3,2 

3,2 

2,9 

2,3 

 

 

5,9 

6,0 

5,6 

4,6 

 

 

12,6 

13,1 

12,4 

9,7 

 

За означений період практично за всіма напрямами знизилася питома вага видатків із 

державного бюджету. При цьому питома вага видатків Зведеного бюджету на соціальний 

захист та соціальне забезпечення у зазначеному періоді залишається не нижче 25,4%. У 

районних бюджетах та бюджетах міст обласного підпорядкування частка видатків на 

соціальне забезпечення коливається від 25,8% до 42,8 %. Такі показники свідчать про 

соціальну спрямованість бюджетів, які скоріше є бюджетами соціальної підтримки, ніж 

соціального розвитку. 

Найбільшу частку бюджетних витрат становлять витрати на освіту, найвищі 

показники яких спостерігалися у 2013 році. Фінансування освіти відповідно до  

Бюджетного кодексу України здійснюються з державного та місцевих бюджетів і, як 
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свідчать наведені у табл..1 дані, саме цей напрямок бюджетних видатків становить майже 

половину витрат бюджетів міст районного підпорядкування та селищних бюджетів, за 

рахунок яких здійснюється переважно фінансування дошкільної освіти. Щодо витрат на 

охорону здоров’я, слід визнати дуже низький рівень видатків міських, селищних та 

сільських бюджетів.  

Динаміку бюджетних видатків на соціальну сферу з розподілом за джерелами 

фінансування (державний та місцеві бюджети) представлено у табл. 4.3.  

 

Таблиця 4.3 

Розподіл видатків між бюджетами*, млн грн 

  

Зведений  

У тому числі  

державний  місцеві  

усього відсотків до 

зведеного 

бюджету 

усього  відсотків до 

зведеного 

бюджету 

Освіта       

2005 26 801,8 9 932,8 37,1 16 869,0 62,9 

2010 79 826,0 28 807,5 36,1 51 018,5 63,9 

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 

Соціальний захист та 

соціальне забезпечення  

     

2005 39 940,2 31 604,3 79,1 8 336,0 20,9 

2010 104 534,9 69 311,3 66,3 35 223,6 33,7 

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 

Житлово-комунальне 

господарство 

     

2005 3 914,2 110,0 2,8 3804,1 97,2 

2010 5 431,3 844,4 15,5 4586,9 84,5 

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 

Охорона здоров’я       

2005 15 476,5 3 508,1 22,7 11 968,4 77,3 

2010 44 745,4 8 759,0 19,6 35 986,3 80,4 

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 

Духовний та фізичний 

розвиток  

     

2005 3 449,8 1 273,7 36,9 2 176,1 63,1 

2010 11 525,4 5 165,5 44,8 6 359,8 55,2 

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 

 

*Складено за: [1]. 
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Як свідчать наведені у табл. 4.3 дані, починаючи з 2014 р. відбувається скорочення 

бюджетних видатків на фінансування соціальної сфери. При цьому підвищується питома 

вага видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів. Соціальні послуги реалізуються 

переважно на регіональному та місцевому рівні, які в силу складного економічного 

становища більшості територій недостатньо забезпечені власними фінансовими 

ресурсами, необхідними для розвитку соціальної сфери. 

Характерною проблемою фінансування галузей соціальної інфраструктури є 

неефективність використання коштів в ході забезпечення поточної діяльності 

інфраструктурних об’єктів. Бюджетні ресурси у переважному обсязі використовуються 

для підтримки діяльності самих соціальних установ. В умовах недостатності 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 соціальної інфраструктури  

пов’язана із низкою недоліків системи управління. Сталими серед них є такі: 

- недосконалість законодавчого регулювання прав органів місцевого самоврядування 

щодо здійснення повноважень у соціальній сфері; 

- відсутність реально гарантованих зобов’язань держави щодо фінансового 

забезпечення соціальної сфери на місцевому рівні; 

- неефективність механізмів витрачання коштів місцевих бюджетів; 

- розпорошеність бюджетних ресурсів та неможливість концентрації фінансових 

ресурсів на пріоритетних напрямах соціального розвитку територіальних громад; 

- відсутність реальних механізмів для пошуку та залучення додаткових джерел 

фінансових ресурсів розвитку соціальної інфраструктури на рівні місцевих органів влади. 

Фінансова незабезпеченість регіональної соціальної інфраструктури, недостатність 

бюджетного фінансування спонукають місцеві органи влади та органи місцевого 

самоврядування  до застосовування ефективніших методів управління та створення 

реальних механізмів активізації пошуку і залучення альтернативних джерел фінансування 

галузей соціальної інфраструктури. 

Делеговані та власні повноваження органів місцевого самоврядування потребують 

певного обсягу фінансових ресурсів для забезпечення ефективності публічних послуг та 

соціально-економічного розвитку територій. Орієнтуючись на стандарти Європейського 

Союзу у реформуванні управління, слід зазначити, що європейська модель міжбюджетних 

відносин, головним принципом якої є принцип партнерства центральної і місцевих органів 

влади, відображена у Європейській Хартії місцевого самоврядування, (ратифікована 

Верховною Радою України Законом № 452/97 від 15.07.97) [2]. Згідно пункту 1 Статті 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, закріплюючі право органів 

місцевого самоврядування на отримання власних ресурсів, регламентують адекватність 

обсягу фінансових ресурсів покладеним на них функціям та повноваженням, 

передбачених Конституцією або законом (п.2, Стаття 9). 

При цьому пункт 4 статті 9 Хартії передбачає, що врахування зростання вартості 

послуг на місцевому рівні має компенсуватися передачею фінансового ресурсу.  

З метою подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування 

і фінансового тягаря, який повинні нести органи місцевого самоврядування, 

передбачається запровадження процедур бюджетного вирівнювання або аналогічних 

заходів, проте такі процедури або заходи не повинні звужувати свободу дій органів 

місцевого самоврядування в межах власної відповідальності (пункт 5 Статті 9 Хартії). 

Фінансовий ресурс місцевих бюджетів формується з кількох джерел: це трансферти 

(дотації, субвенції), закріплені доходи (де ставку встановлює центр), місцеві джерела 

доходів (де ставку встановлює сама громада через обрану нею радою). 
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Місцеві бюджети є складовою частиною бюджетної системи України. За структурою 

місцеві бюджети розподіляються на обласні бюджети, районні, бюджети місцевого 

самоврядування – бюджети територіальних громад (бюджети сіл та їх об’єднань, бюджети 

селищ, бюджети міст, в т.ч. районів у містах). 

За інформацією Міністерства фінансів України станом на 1.02.2016 р. налічується 

11761 місцевий бюджет, з яких 24 обласних бюджети, 1 бюджет м. Києва, 173 бюджети 

міст обласного значення, 474 районні бюджети, 266 бюджетів міст районного значення, 

743 селищних бюджети, 48 бюджетів районів у містах, 10032 сільських бюджети (без 

місцевих бюджетів АРК та м. Севастополь). 

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 одне від одного розглядати та 

затверджувати відповідні місцеві бюджети. 

Прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом мають 672 бюджети, в тому 

числі 24 обласні бюджети, бюджет м. Києва, 173 бюджети міст обласного значення та 474 

районні бюджети. 

Склад доходів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, надходження 

та витрати бюджету розвитку, видатки місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти 

визначається
 
 Бюджетним кодексом України [3].  

В рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні проводиться активна робота по формуванню 

спроможних територіальних громад. Бюджети об’єднаних територіальних громад, що 

створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, 

матимуть прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. 

Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад 

сіл, селищ, міст передбачається згідно зі статтею 10 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» [4]. Так, об’єднаній територіальній громаді 

передбачається надання коштів у вигляді субвенцій на формування 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 формуватимуть дохідну частину місцевих бюджетів 

об’єднаних громад, будуть: 

• 60% податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження; 

• 25% екологічного податку; 

• 100% єдиного податку; 

• 100% державного мита; 

• 100% податку на прибуток підприємств комунальної власності; 

• 100% податку на майно (нерухомість, земля, транспорт); 

• 100% від 5% акцизного податку; 

• державні субвенції на освіту та медицину. 

В результаті реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні планується сформувати близько 1800 місцевих бюджетів. Заплановану 

кількість спроможних територіальних громад наведено у табл. 4.4. 

Після закінчення процесу об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст усі 

місцеві бюджети матимуть прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. В 

результаті буде забезпечено виконання одного із напрямків реформи міжбюджетних 

відносин – перехід від триступеневої до двоступеневої бюджетної системи. 
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Таблиця 4.4 

Перспективний план формування територій громад 

Регіон 
Планова 
кількість 
громад 

Правові засади формування 
громад 

Фактично створено 
(станом  

на 01.02.2016 р.) 

Вінницька область 37 
Розпорядження КМУ 

№ 1076 від 13 жовтня 2015 р. 
(№ 1345-р від 23 грудня 2015 

2 

Волинська область 52 
Розпорядження КМУ 

№ 993-р від 23 вересня 2015 
5 

Дніпропетровська область 74 
Розпорядження КМУ 

№ 846 від 5 серпня 2015 р. 
(№ 1281-р від 4 грудня 2015 

15 

Донецька область 38 
Розпорядження КМУ 

№ 1029-р від 8 вересня 2015 
3 

Житомирська область 38 
Розпорядження КМУ 

№ 901 від 12 серпня 2015 р. 
( № 1281-р від 4 грудня 2015 

9 

Закарпатська область -  2 

Запорізька область 52 
Розпорядження КМУ №1345-р 

від 23.12.2015 
6 

Івано-Франківська 
область 

53 
Розпорядження КМУ №1077-р 

від 13.10.2015 
3 

Київська область 29 
Розпорядження КМУ №1206-р 

від 18.11.2015 
1 

Кіровоградська область 20 
Розпорядження КМУ №1159-р 

від 11.11.2015 
2 

Луганська область 24 
Розпорядження КМУ №833-р від 

05.08.2015 
(№8-р від 13.01.2016) 

2 

Львівська область 88 
Розпорядження КМУ №1158-р 

від 11.11.2015 
(№1281 від 04.12.2015) 

15 

Миколаївська область 29 
Розпорядження КМУ №1002-р 

від 08.09.2015 
(№8-р від 13.01.2016) 

1 

Одеська область 24  8 

Полтавська область 45 
Розпорядження КМУ №994-р від 

23.09.2015 
(№1281 від 04.12.2015) 

12 

Рівненська область 51 
Розпорядження КМУ №923-р від 

08.09.2015 
(№1281 від 04.12.2015) 

5 

Сумська область 49 
Розпорядження КМУ 

№ 1001-р від 8 вересня 2015 
1 

Тернопільська область 26 
Розпорядження КМУ №1391-р 

від 16.12.2015 
26 

Харківська область 53 
Розпорядження КМУ №991-р від 

23.09.2015 
- 

Херсонська область 41 
Розпорядження КМУ №832-р від 

05.08.2015 
1 

Хмельницька область 44 
Розпорядження КМУ №924-р від 

08.09.2015 
(№1345-р від 23.12.2015) 

22 

Черкаська область 46 
Розпорядження КМУ №999-р від 

08.09.2015 
(№1281 від 04.12.2015) 

3 

Чернівецька область 22 
Розпорядження КМУ №1073-р 

від 13.10.2015 
(№1345-р від 23.12.2015) 

10 

Чернігівська область 48 
Розпорядження КМУ №899-р від 

12.08.2015 
(№1345-р від 23.12.2015) 

5 

Усього 914  159 
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Першим кроком на цьому напрямку слід вважати встановлення міжбюджетних 

відносин 159 об’єднаних територіальних громад з державним бюджетом, що закріплено у 

Додатку №10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» [5]. 

Реформа міжбюджетних відносин, яка реалізується з 2015 р., сприяла новому етапу 

розвитку місцевих бюджетів. Нова система 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 вирівнювання податкоспроможності територій. Реверсна 

дотація - кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій 

Запроваджено новий механізм бюджетного регулювання із введенням системи 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня 

надходжень на одного жителя. При цьому, вирівнювання здійснюється лише по одному 

податку – податку на доходи фізичних осіб, решта платежів залишаються в повному 

розпорядженні місцевих органів влади. 

За результатами горизонтального вирівнювання визначається розмір міжбюджетного 

трансферту для місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з державним 

бюджетом, а саме місцеві бюджети з рівнем надходжень: 

- нижче 0,9 середнього показника по Україні отримують базову дотацію (80 

відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9), що підвищить рівень їх 

забезпеченості; 

- в межах від 0,9 до 1,1 - вирівнювання не здійснюється; 

- вище 1,1 середнього показника по Україні частину надходжень передаватимуть до 

державного бюджету (реверсна дотація). При цьому, кошти вилучатимуться не в повному 

обсязі, а лише 50 відсотків перевищення індексу податкоспроможності 1,1 до середнього 

значення по Україні.  

Вирівнювання по бюджету міста Києва, враховуючи його особливий статус як 

столиці України відповідно до Закону України “Про  столицю України – місто-герой 

Київ”, не здійснюється.  

Для здійснення видатків на делеговані державою повноваження в галузях освіти та 

охорони здоров’я запроваджено нові субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

– освітню та медичну. 

З цією метою місцевим бюджетам у 2016 р. із загального фонду державного 

бюджету надаватимуться такі види трансфертів: 

- освітня субвенція (44 783,9 млн. грн.); 

- медична субвенція (44 316,6 млн. грн.); 

- субвенція для придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та 

лікарських засобів для інгаляційної анестезії (18,9 млн.грн.); 

- субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для 

забезпечення швидкої допомоги (138,0 млн. грн..). 

Із спеціального фонду державного бюджету надається субвенція у сумі 179,7 

млн.грн. на реформування регіональної системи охорони здоров’я для здійснення заходів 

з виконання проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»  

Головними розпорядниками коштів субвенцій визначено Міністерство освіти і науки 

та Міністерство охорони здоров’я. Дані субвенції передбачають субсидіарну 

відповідальність профільних міністерств та органів місцевої влади. 

Зміна механізму фінансування видатків на освіту та охорону здоров’я викликана 

необхідністю реформування та вдосконалення стратегії видатків у зазначених сферах, 

підвищення рівня ефективності їх використання та покращення структури таких видатків. 

Запровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та нових 

підходів у взаємовідносинах державного бюджету з місцевим бюджетом дозволить 
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забезпечити повну бюджетну самостійність та фінансову незалежність місцевих бюджетів. 

Завдяки реалізації реформи міжбюджетних відносин: 

- місцеві органи влади можуть самостійно формувати та затверджувати свої місцеві 

бюджети, не чекаючи затвердження державного бюджету; 

- Міністерство фінансів не визначатиме і не доводитиме до місцевих бюджетів 

індикативні показники по доходах; 

- значно розширено джерела наповнення місцевих бюджетів для забезпечення 

виконання органами місцевого самоврядування видаткових повноважень; 

- існуючу систему балансування доходів і видатків місцевих бюджетів замінено 

принципово новою системою горизонтального вирівнювання податкоспроможності 

територій залежно від рівня надходжень на одного жителя; 

- запроваджено нові види міжбюджетних трансфертів (освітня 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 в граничних межах, 

визначених законодавством, надавати пільги з їх сплати. 

Міністерство фінансів доводить до місцевих органів влади лише особливості 

складання розрахунків до проектів бюджетів на плановий бюджетний рік та розрахунки 

прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів і методики їх визначення. 

У звіті міністерства фінансів України про виконання Державного бюджету України 

за 2015 рік окремим блоком надано інформацію про  результати бюджетної 

децентралізації [6]. Зазначається, що у 2015 році здійснено перший етап фінансової 

децентралізації. Прийнято зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України щодо 

передачі органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень і 

закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації. 

Передбачено збільшення джерел формування дохідної бази місцевих бюджетів за 

рахунок передачі окремих доходів з державного бюджету, запровадження нового виду 

податку – акцизного податку з кінцевих продажів, розширення бази оподаткування 

податком на нерухомість. 

Змінами до Податкового кодексу України підвищено фіскальну незалежність органів 

місцевого самоврядування щодо місцевих податків та зборів, зокрема шляхом надання 

права самостійного визначення ставок податків та встановлення пільг з їх сплати. 

Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2015 рік показав, що реалізація реформи 

міжбюджетних відносин дала позитивні результати. Так, у 2015 році до загального фонду 

місцевих бюджетів надійшло 99,8 млрд. грн., що складає 116,0 відсотка до річних 

призначень, затверджених місцевими радами [6]. 

Також зазнала змін структура видатків місцевих бюджетів. Зросла частка видатків на 

виконання самоврядних повноважень, що свідчить про підвищення видаткової 

автономності місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів на 

місцевому рівні. 

Так, частка видатків на житлово-комунальне господарство збільшилась з 1,9 відсотка 

до 4,5 відсотка, або на 7,0 млрд. гривень. Зросла частка видатків на транспорт і дорожнє 

господарство з 1,4 відсотка у 2014 році до 2,3 відсотка у 2015 році, або на 2,9 млрд. 

гривень. 

Разом з цим, забезпечено відповідність фінансового ресурсу реальним потребам 

місцевих бюджетів у здійсненні видатків на делеговані державою повноваження. 

Ще одним позитивним аспектом реформи міжбюджетних відносин є збільшення 

інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів. Обсяг капітальних  видатків  за 2015 рік склав  

32,2 млрд. грн. або 11,5 відсотка від обсягу видатків загального та спеціального фондів 

місцевих бюджетів. Це на 18,6 млрд. грн. або на 136,8 відсотка більше, ніж було у 2014 

році. 
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У 2015 році із Державного бюджету України до місцевих бюджетів було фактично 

надано трансфертів на загальну суму 174,0 млрд. грн., що на 43,4 млрд. грн., або на 33,2 

відсотка більше ніж у 2014 році, у тому числі трансфертів із загального фонду – 173,2 

млрд. грн., що на 56,4 млрд. грн., або на 48,3 відсотка більше порівняно з 2014 роком. 

Базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам перерахована в сумі 5,3 млрд. 

гривень. 

Базова дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, визначена Державним 

бюджетом  на 2016 р., менша за обсягом ніж у 2015 р. (табл. 4.5).  

 

Таблиця 4.5 

Міжбюджетні трансферти обласним бюджетам на 2016 рік 

 Міжбюджетні трансферти Всього  

Базова 

дотація 

Реверсна 

дотація  

Освітня 

субвенція 

Медична 

субвенція 

Вінницька о 46 095,6  161 349,0 750 464,8 957 909,4 

Волинська  69 437,7  190 539,2 486 124,3 746 101,2 

Дніпропетровська   392 048,9 420 392,0 1 547 241,2 1 575 584,3  

Донецька   65 816,0 313 384,8 960 571,0 1 208 139,8 

Житомирська  39 994,7  154 143,6 595 974,1 790 112,4 

Закарпатська  99 510,7  100 112,1 587 495,5 787 118,3 

Запорізька   40 872,9 391 603,4 874 351,9 1 225 082,4 

Івано-

Франківська 

101 005,0  135 634,7 670 414,1 907 053,8 

Київська   45 023,7 112 120,8 808 295,7 875 392,8 

Кіровоградська  23 950,4  139 566,0 461 954,2 625 470,6 

Луганська  15 132,0  285 270,8 345 005,9 645 408,7 

Львівська  15 859,0  277 527,7 1 174 100,6 1 467 487,3 

Миколаївська  34 823,3  256 573,9 547 226,1 838 623,3 

Одеська 13 012,0  291 523,6 1 141 138,1 1 445 673,4 

Полтавська  19 351,8 191 746,0 672 261,8 844 656,0 

Рівненська 58 492,3  169 200,3 530 959,3 758 651,9 

Сумська  13 019,5  123 111,3 541 709,3 677 840,1 

Тернопільська 54 096,9  110 006,2 497 697,7 661 800,8 

Харківська   12 237,0 313 502,2 1 274 167,1 1 575 432,3 

Херсонська 61 244,4  173 085,2 495 500,3 729 829,9 

Хмельницька 45 044,5  182 037,1 623 485,5 850 567,1 

Черкаська 26 135,9  173 038,8 625 263,8 824 438,5 

Чернівецька 77 942,7  95 459,4 414 635,6 588 037,7 

Чернігівська  31 854,2  138 297,8 522 503,4 692 655,4 

м. Київ   2 219 844,7 3 085 539,6 5 305 384,3 

Всього по 

обласним 

бюджетам 

 

827 650,8 

 

575350,3 

 

 

7 119 076,6 

 

 

20 234 080,9 

 

 

28 180 808,3 

ВСЬОГО 4 840 266,7 3 114 876,5 44 783 977,2 44 316 586,2 93 940829,1 

 

Наведені в табл. 4.5 дані щодо міжбюджетних трансфертів обласним бюджетам 

дають уявлення про кількісний розподіл трансфертів та цільових субсидій. Так, питома 

вага базових субсидій обласним бюджетам становить 17,1%. Частка обласних бюджетів у 

загальному обсязі реверсних дотацій 18,5%. Щодо розміру освітньої та медичної 

субвенцій слід зазначити, що частка обласних бюджетів становить 15,9% та 45,6% 

відповідно. 
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Обсяг повноважень, покладених на місцеві органи влади в освітній та медичній 

сферах, має бути профінансовано відповідно до напрямів видатків згідно з Бюджетним 

кодексом. Проте розмір медичної субвенції у 2016 р. бюджетам міст обласного значення, 

районним бюджетам, бюджетам об’єднаних територіальних громад становить трохи 

більше 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.  

Враховуючи різний рівень забезпеченості об’єктами соціальної сфери території 

країни, здійснення оптимального реформування соціальної інфраструктури регіонів має 

відбуватись на підставі врахування їх особливостей, які проявляються у рівні доходів та 

соціальній структурі населення території, відмінностями у структурі попиту населення 

різних регіонів на соціальні послуги, різному 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 громад та не відповідає передовому досвіду фінансування, який передбачає, що 

основним завданням є не збільшення обсягу видатків, а формування оптимальної мережі, 

яка б забезпечувала надання якісних послуг споживачам. 

Для підвищення ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні 

необхідно визначити гарантований мінімум послуг, що підлягає компенсації з 

центрального бюджету. При такому підході  місцева влада отримає більшу гнучкість в 

межах цих коштів для оптимізації витрат і підвищення їх ефективності. 

Одним з кроків до покращення фінансової основи місцевого самоврядування могло б 

бути затвердження державних соціальних стандартів, які б гарантували якісні послуги 

(професійні стандарти) та в той же час служили як основа для розрахунків фінансових 

потреб громад та їхніх місцевих бюджетів. При цьому місцевому самоврядуванню повинні 

бути надані вагомі фінансові інструменти для забезпечення виконання цих повноважень.  
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ВИСНОВКИ 

Оцінка сучасних концептуальних та правових засад управління соціальними 

ресурсами в державі та регіонах (1.1) в контексті поширення процесів децентралізації  

дозволила дійти до таких висновків: 

1. Міжнародні зобов’язання України щодо переходу систем господарювання та 

модернізації суспільних відносин на засади сталого розвитку, прагнення до 

євроінтеграційних процесів, де впроваджується Оновлена стратегія сталого розвитку ЄС, а 

також у зв’язку з ухваленням на Саміті ООН зі сталого розвитку 17 глобальних Цілей 

сталого розвитку на період до 2030 року потребують створення умов для їх виконання і 

позиціонування України як надійного відповідального партнера у збереженні людської 

цивілізації за рахунок забезпечення гідного життя теперішнім і майбутнім поколінням. 

2. 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 (проведенням референдуму або рішенням органів самоврядування або 

збором необхідних підписів мешканців і в якому випадку). 

3. Внести уточнення до Ст. 143 Проекту Закону про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади). У трактовці цієї статті констатується, що 

«…Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування громад, районів, 

областей визначається законом на основі принципу субсидіарності. Виконавчим органам 

місцевого самоврядування громади, виконавчим комітетам районної, обласної ради 

відповідно до закону можуть бути делеговані окремі повноваження органів виконавчої 

влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів 

Державного бюджету України, передає органам місцевого самоврядування відповідні 

об'єкти державної власності…» потребує чіткого визначення розмежування повноважень 

між органами місцевого самоврядування громад, районів, областей, як і умов та переліку 

повноважень, при яких виконавчим органам місцевого самоврядування громади, 

виконавчим комітетам районної, обласної ради можуть бути делеговані окремі 

повноваження органів виконавчої влади. Даним уточненням будуть усунені ризики щодо 

конкуренції за перерозподіл повноважень виконавчими органами різних рівнів та 

органами самоврядування різних рівнів. 

4. Соціальні ресурси сталого розвитку забезпечують формування головної 

продуктивної сили для економіки та формування соціокультурних засад сталого розвитку. 

Соціальні ресурси мають особливості невичерпності розвитку за умов використання, 

відтворюваності, взаємозамінності, різноманітності тощо. Вони впливають на формування 

та реалізацію економічних та екологічних стратегій розвитку, визначають зовнішню та 

внутрішню політику сталого розвитку, обумовлюють вибір сценаріїв досягнення Цілей 

сталого розвитку 2030, впливають на якість державного та регіонального управління 

сталим розвитком тощо. 

5. Децентралізація управління передбачає гармонійне поєднання національних та 

регіональних інтересів. В цих процесах соціальні ресурси в залежності від використання 

виступають і стимуляторами, і дестимуляторами сталого розвитку. При виконанні умов 

децентралізації, коли від держави до громади делегуються повноваження, функції, 

ресурси та відповідальність, а громада їх приймає та виконує на новій основі з 

наближенням до потреб людини та окремих соціальних груп через мобілізацію соціальних 

ресурсів, які виступають нематеріальними активами самоврядування, тоді вони 

виступають як соціальний інститут в системі самоврядування та забезпеченні 

децентралізації управління. В цьому полягає стимулююча роль соціальних ресурсів для 

забезпечення сталого розвитку й для децентралізації управління. 

6. У спроможних (сильних) громадах і у слабких громадах є свої позитивні та 

негативні сторони, які необхідно враховувати при мобілізації соціальних ресурсів з метою 
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посилення та послаблення в залежності від спрямованості цілей та наслідків. 

Позитивними сторонами спроможних громад є: зниження транзакційних витрат; 

можливість стримувати негативні ефекти; реальне підвищення автономії і масштабу; 

становлення відповідальності через конкуренцію; зниження прямого впливу державної 

влади над громадою; зниження соціальних ризиків і підвищення соціально-економічної 

безпеки; зменшення внутрішніх конфліктів; нагромадження людського і соціального 

капіталу тощо. 

Негативні наслідки поширення спроможних громад виявляються у такому: пошук 

групових випадків (ренти) від держави (соціуму), спільності; задіяність неформальних 

правил та зв’язків; пошук та реалізація привілейованх умов на свою користь в розподілі 

ринків, капіталу, доходів тощо; порушення принципів справедливості в державі і громаді; 

зростання економічних та соціальних ризиків тощо. 

7. Мобілізація соціальних ресурсів держави забезпечить: демократизацію 

управління через впровадження до централізованих методів самоврядування; політичну 

підтримку в суспільстві, перерозподіл відповідальності з центру на регіони; усвідомлення 

громадськістю існуючих бюджетних обмежень; підвищення довіри населення до влади; 

використання інноваційних підходів до розв’язання нових проблем; забезпечення 

економічно ефективних шляхів надання послуг; підвищення прозорості та зменшення 

корупції у діяльності влади; зменшення державних витрат на обслуговування 

інфраструктури тощо. 

Мобілізація соціальних ресурсів громади та суспільств буде визначена таким: 

позитивною зміною свідомості громадян, підвищенням соціалізації та відповідальності; 

зростанням відчуття причетності до громади та соціальної спільноти, залученням 

громадськості до процесу управління; розвитком соціального діалогу  та партнерства, 

підвищенням соціальної єдності та згуртованості, можливістю здійснення функцій 

самоврядування, розвитком людського та соціального потенціалу громадян. 

8. Напрями мобілізації соціальних ресурсів для досягнення цілей сталого розвитку 

містять такі: укріплення моральних цінностей та норм у суспільстві, правової, 

економічної, екологічної свідомості; збереження та розвиток людського потенціалу 

країни; накопичення життєвого потенціалу людини; усвідомлення необхідності та 

розвиток здібностей у людини до захисту прав, гарантій, свобод, створення можливостей 

для вибору людини у всіх сферах життя; усвідомлення людиною переваг раціонального 

буття над нераціональним  із залученням освітнього потенціалу; підвищення громадської 

активності щодо спрямування діяльності об’єднань громадян на процеси переходи до 

сталого розвитку тощо. 

Корекція суспільних відносин між центром і регіонами  щодо  формування і 

використання соціальних ресурсів при делегуванні і розподілі функцій , повноважень , 

відповідальності (1.2) є необхідною через такі висновки 

На шляху до децентралізації і економічного зростання Україна робить лише перші 

кроки, порушуючи заплановані строки реалізації її етапів. Необхідне законодавче 

забезпечення щодо децентралізації поступово із законопроектів перетворюється у Закони 

України, які є підґрунтям прийняття організаційних та соціально-економічних рішень. 

Розмежування повноважень між органами держави та самоврядування, між рівнями 

самоврядування і територіальними органами виконавчої влади ускладнюється надто 

повільним формуванням спроможних громад та змінами адміністративно-територіального 

устрою України. Стан суспільної підтримки свідчить про наявність проблем в 

інформаційному забезпеченні процесу децентралізації. Таким чином, зрушення в 

напрямку децентралізації є відчутними, мають регіональну специфіку, свої перші вдалі та 

невдалі приклади самоврядування. Формування власної моделі децентралізації України 

відбувається в складних нестабільних умовах, що посилює відповідальність всіх суб’єктів 

соціальних відносин за оптимістичні сценарії розвитку України.  
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Реалізація децентралізації в Україні потребує законодавчого, фінансового, 

організаційного, управлінського, кадрового, наукового, інформаційного та 

трудоресурсного забезпечення і неможливим є її здійснення без відповідного визначення 

об’єкта, суб’єкта, мети, завдань, методів, принципів, функцій, організації ефективного 

зворотного зв’язку, необхідно чітко визначити відповідальних та їх повноваження і 

відповідальність за їх здійснення, а також забезпечити взаємодію між учасниками 

процесу. Повнота функцій управління цим процесом неможлива без організації контролю, 

в тому числі окреслення меж контролю з визначенням дотримання строків виконання 

обов’язків. 

На основі результатів наукового дослідження теоретичних та прикладних аспектів 

активізації соціальних ресурсів інститутів громадянського суспільства (2.1) визначено: 

активна участь громадських об’єднань у подіях останнього часу в Україні, а також 

стан соціальних ресурсів, які доступні для громадських об'єднань та можуть залучатись 

ними, демонструють значний потенціал активізації та розширення участі громадських 

об’єднань у забезпеченні розвитку та реформуванні суспільства. Перспективною 

теоретико-методологічною основою дослідження теоретичних та прикладних аспектів 

активізації соціальних ресурсів інститутів громадянського суспільства має стати 

поєднання теорії мобілізації ресурсів та соціокультурного підходу. Доцільність такого 

поєднання ґрунтується, з одного боку, на наявності в теорії мобілізації ресурсів добре 

розвинутої класифікації соціальних ресурсів, а з іншого – необхідністю дослідити та 

врахувати соціокультурну специфіку українського суспільства, насамперед – ціннісно-

мотиваційний аспект, для чого в нагоді стає соціокультурний підхід. 

На основі результатів наукового дослідження механізмів і напрямів мобілізації і 

залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства до місцевого та регіонального 

розвитку в умовах децентралізації (2.2) визначено: 

концептуальними засадами створення дієвої системи інституційних та 

організаційних механізмів залучення соціальних ресурсів інститутів громадянського 

суспільства до місцевого та регіонального  соціального розвитку є, по-перше, принципи 

децентралізації і, по-друге, принципи соціального діалогу та партнерства. При цьому у 

складі системи інституційних та організаційних механізмів залучення соціальних ресурсів 

інститутів громадянського суспільства до місцевого та регіонального  соціального 

розвитку доцільно виокремити чотири основних підсистеми: 1) підсистема нормативно-

правового забезпечення; 2) підсистема механізмів, що мають забезпечити реальну участь 

інститутів громадянського суспільства в прийнятті та реалізації рішень щодо місцевого та 

регіонального розвитку; 3) підсистема механізмів оперативної інформаційно-

комунікативної взаємодії між інститутами громадянського суспільства та іншими 

суб’єктами соціального розвитку щодо всього кола питань спільної діяльності 4) 

підсистема організаційно-управлінської та фінансової підтримки соціально корисної 

діяльності інститутів громадянського суспільства. При організації практичної діяльності 

щодо створення механізмів залучення соціальних ресурсів інститутів громадянського 

суспільства кожну із зазначених вище підсистем доцільно виокремити у вигляді базового 

напряму, за кожним з яких доцільно розробити відповідну концептуальну модель-

орієнтир та програму або стратегію її практичного втілення. 

На основі результатів наукового дослідження способів емпіричної оцінки і напрямів 

використання потенціалу ВПО в Україні (2.3) визначено: 

Забезпечення та розвиток підприємницької активності ВПО є одним з ключових 

напрямів їхньої ефективної адаптації до нових суспільних умов, що сприяє їхньому 

самозбереженню й відновленню, органічній інтеграції в приймаючі територіальні 

громади, соціально-економічному розвитку і громади, і території, на яку вони 

перемістилися, і країни в цілому. Також перспективним напрямом є розвиток соціального 

підприємництва ВПО. 
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На основі результатів наукового дослідження необхідності створення національної 

системи соціальної безпеки та залучення ресурсного потенціалу громадянського 

суспільства до її функціонування (2.4) визначено: 

забезпечення соціальної безпеки українського суспільства (як складової 

загальнонаціональної безпеки) має стати одним з основних пріоритетів, навколо якого 

повинна структуруватись діяльність всіх гілок влади на всіх її рівнях, адже гарантування 

як мінімум базового рівня соціальної безпеки є необхідною передумовою реалізації всіх 

інших реформ. Існуюча нормативно-правова база потребує суттєвого доопрацювання в 

напрямку створення правових основ та механізмів реального (а не декларативного) 

залучення потенціалу інститутів громадянського суспільства до забезпечення соціальної 

безпеки на місцевому, регіональному та національному рівнях. Залучення ресурсів 

інститутів громадянського суспільства до забезпечення соціальної безпеки потребує 

відповідної роботи за наступними ключовими напрямами: 1) створення відповідної 

інфраструктури взаємодії громадянського суспільства і органів влади в сфері забезпечення 

соціальної безпеки; 2) удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності 

інститутів громадянського суспільства в сфері забезпечення соціальної безпеки; 3) 

забезпечення науково-методичної та інформаційно-комунікативної підтримки практичної 

діяльності в цій сфері. 

В ході проведеного дослідження за підтемою «Соціально-економічні механізми 

нагромадження людського капіталу в умовах децентралізації управління» зроблено такі 

висновки. 

Обгрунтовано необхідність саморозвитку регіону (3.1), чому сприяє процес 

децентралізації управління. Визначено, що саморозвиток регіону являє собою 

самодостатній соціально-економічний розвиток з адаптивними властивостями для 

подолання несприятливих соціальних, економічних і екологічних тенденцій, та зі 

здатністю регіону забезпечувати збалансований розвиток шляхом саморегулювання, 

самовдосконалення з максимальним використанням внутрішніх ресурсів.Важливими 

чинниками забезпечення саморозвитку регіону є соціальні ресурси, до яких 

віднесенолюдський капітал, інтелектуальний та соціальний капітали.Здійснено 

систематизацію впливу данихсоціальнихресурсів на самостійнийрозвитокрегіону. 

Визначено, що в сучасних умовах зростає значимість людського капіталу, 

основуякого складають особливі, специфічні знання, креативні здібності та професійні 

навички, що визначають конкурентні переваги людського чинника.Інноваційність, 

креативність і продуктивність людського капіталу постійно зростають за рахунок 

вдосконалення освіти, розвитку науки, генерації інновацій, зростання та розвитку 

індустрії знань. Визначено, що нові можливості формування інноваційних механізмів 

саморозвитку регіону на основі людського капіталу появилися в рамках угоди про 

асоціацію з ЄС. Співробітництво в рамках цієї Угоди та в рамках Стратегії «Європа-2020» 

сприятиме нагромадженню людського капіталу України та економічному зростанню на 

інноваційній основі. 

Визначено, що за рівнем розвитку людського капіталу та за показниками 

інноваційного розвитку регіони України суттєво відрізняються. Лідерами за цими 

параметрами є м. Київ та Харківська обл. У різні роки до п’ятірки лідерів також входили 

Сумська, Запорізька, Львівська, Вінницька, Тернопільська та Херсонська обл. Однак до 

них не входилипромислові регіони, крім Запорізької обл. Виробництво у таких регіонах 

зорієнтовано, переважно, на випуск товарів проміжного споживання, насамперед важкої 

промисловості, часткаінноваційних та інвестиційних товарів у випускупромисловостіцих 

регіонів була незначною.Технологічне відставання промислових регіонів, накопичення в 

них антимодернізаційного потенціалу призвело до нагромадження соціальних проблем. 

Це стало однією з причин соціально-політичної кризи на Донбасі, яка під впливом 

зовнішнього втручання вилилася у збройне протистояння. 
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Визначено найбільш суттєвісучасні проблемами людського розвитку Донецької та 

Луганської областей, які пов’язані з руйнуванням підприємств промислового та аграрного 

сектору, виробничої інфраструктури, згорнення та перенесення діяльності багатьох 

підприємств в інші регіони, що обумовило зменшення обсягів економічної та 

підприємницької діяльності. Внаслідок цього на території даних областей суттєво 

знизилися можливості зайнятості, зросло безробіття, знизився розмір оплати праці, 

підвищилися  ціни на споживчі товари, поширеними стали невиплати заробітної плати, що 

обумовило зниження реальних доходів та рівня життя, поширення бідності. Результатом є 

втрата людського потенціалу регіонів внаслідок вимушеної внутрішньої та зовнішньої 

еміграції населення. 

Досліджено процеси децентралізації в Україні, зроблено висновок, що концепція 

децентралізації виходить із необхідності активного впливу на всі соціально-економічні 

процеси на всіх гілках публічної влади, важливості делегування владних повноважень на 

нижчі рівні. Необхідність децентралізації в Україні обумовлена політичними, 

економічними та соціальними чинниками, оскільки надмірна концентрація повноважень 

та ресурсів центральною владою призвела до низької дієздатності та безвідповідальності 

місцевих органів влади, корупції, неефективності прийнятих рішень та слабкого рівня їх 

виконання. Децентралізації є не лише одним із засобів підвищення ефективності 

функціонування публічної влади, але й залучення до урядування широких верств 

населення. Доведено, щобільшість населення України розуміє необхідність реформування 

системи публічної влади шляхом децентралізації. 

Систематизовано законодавчу базу децентралізації в Україні, визначено, що 

прийнятий пакет законів та інших нормативних актів в цілому відповідає міжнародним 

нормам (Європейській хартії місцевого самоврядування) та забезпечує процеси 

реформування державного управління, однак необхідно його організаційно-методичне 

забезпечення. Визначено, що об’єднана територіальна громада є базовою ланкою процесу 

децентралізації.Досліджено процес формування спроможних територіальних громад, 

відзначено, що об’єднання громад ( переважно у сільській місцевості) є досить складним 

процесом, оскільки поселення територіально розмежовані, мають погану систему 

комунікацій, свої інтереси та власних лідерів, традиції тощо. Тому для підвищення 

ефективності цього процесу необхідна значна адміністративна, організаційна та 

інформаційна робота. Доведено, щов Україні існує соціоментальнепідгрунття для 

формування демократичної форми територіально-адміністративного устрою. 

Обгрунтовано, що людський капітал територіальних громад (3.2) є головним 

соціальним ресурсом децентралізаціїв різноманітних формах його персоніфікації: як член 

територіальної громади, як виборний представник місцевого самоврядування, як фахівець 

у виконавчих органах влади, як підприємець, як член громадської організаціїабо 

територіальної громади.Становлення територіальної громади як реального суб’єкта 

місцевого самоврядування суттєво залежить від якісних характеристик його людського 

капіталу. Його рисами мають бути: високий рівень освіти й загальної культури, 

громадянська активність, відповідальність, спроможність до солідарних дій. Виявлено, що 

в українському суспільстві поволі зростає налаштованість людей на власну 

відповідальність за своє життя та стан справ у своєму місті або селі, розширюються форми 

самоорганізації населення. Однак це поки що не набуло масового характеру. Існує також 

проблема недостатності людського капіталу, який би міг ефективно здійснювати 

розширенні повноваження. 

В процесі децентралізації здійснюється суттєвий перерозподіл повноважень і 

ресурсних джерел для забезпечення ефективного урядування на місцевому 

рівні.Доведено, що розподіл повноважень та ресурсів створює додаткові можливості для 

забезпечення нормальних умов відтворення людського капіталу на рівні територіальних 

громад, а також регіонів. Якщо медична та освітня субвенція з державного бюджету 

гарантують певний рівень освітніх та медичних послуг, то громади отримали можливість 
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формувати додаткові кошти на задоволення цих потреб.Вони залежать від розвитку 

підприємницької активності на території громади, активного залучення місцевих ресурсів 

для економічного розвитку, ефективного використання комунального майна, активної 

взаємодії з міжнародними організаціями та фондами. 

В контексті формування людського капіталу досліджено проблему бідності (3.3), 

яка є досить актуальною для України. Систематизовано основні прояви та причини 

бідності, визначено її негативні наслідки для соціально-економічного розвитку України. 

Доведено, що у довгостроковому періоді бідність буде мати значно гірші негативні 

соціально-економічні наслідки: втрату вагомих чинників економічного зростання 

внаслідок зменшення споживчого попиту та обсягів внутрішніх інвестиційних ресурсів; 

погіршення умов відтворення людського потенціалу України внаслідок зниження 

доступності для населення якісних продуктів харчування, якісних послуг освіти та 

охорони здоров’я, сфери відпочинку; посилення міграційних процесів, які призведуть до 

втрати найбільш якісної, активної та мобільної частки людського капіталу України; 

перехід бідності у застійну форму та соціальну деградацію значної частки бідного та 

малозабезпеченого населення;зростання соціального невдоволення населення та 

поширення масових соціальних протестів; суттєве зниження підтримки та довіри до 

діючої влади, що посилить політичну дестабілізацію українського суспільства.  

За результатами теоретичного дослідження та аналізу вітчизняного і зарубіжного 

досвіду використання податково-бюджетних інструментів для забезпечення розвитку 

соціальної сфери регіону в умовах децентралізації (розділ 4) визначено, що: 

1. У національній економіці соціальна сфера покликана надавати послуги освіти, 

охорони здоров'я, соціального захисту населення, культури, засобів масової інформації, 

фізичної культури і спорту тощо, які задовольняють важливі суспільні потреби і мають 

критично важливе значення для підвищення якості людського капіталу і переходу 

економіки України на інноваційний шлях розвитку. Багато таких послуг мають 

властивості суспільних (змішаних) благ з екстернальними ефектами, а тому значною 

мірою надаються за допомогою політичного (а не тільки ринкового) механізму, через 

бюджетне фінансування відповідних видатків. 

2. Для соціальних послуг характерна "розмита" сфера вигід і наявність значних 

зовнішніх ефектів. Це не дає можливості чітко розподіляти повноваження з надання таких 

послуг між центральним урядом і субцентральними органами влади (регіональними і 

місцевими). Як правило, усі вони в тому чи іншому ступені залучені в ці процеси. А при 

вирішенні питання конкретного ступеня участі того або іншого рівня влади слід 

керуватися вимогами економічної теорії децентралізації, яка зв'язує зростання суспільного 

добробуту з передачею повноважень по наданню суспільних послуг на найнижчий рівень, 

який в змозі впоратися з вирішенням поставленої задачі (принцип субсидіарності), і 

підтримкою відповідності між видатковими і дохідними повноваженнями відповідних 

субцентральних урядів (принцип фіскальної рівноваги). 
3. Важливе значення має також динамічний аспект проблеми, а саме, що частина 

соціальних видатків має проциклічний (основна маса соціальних видатків на освіту, 
охорону здоров'я, культуру, фізичну культуру і спорт тощо), а частина – контрциклічний 
характер (видатки, пов'язані з соціальним захистом населення). Оскільки 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 в 
несприятливі періоди глибокого спаду або рецесії, а, отже, відповідні видатки повинні 
значною мірою складати предмет ведення центрального уряду. 

4. На практиці ступінь залученості субцентральних рівнів влади у фінансування 
соціальних потреб та її динаміка залежать від того, наскільки автономними є фактично 
або повинні з часом стати територіальні громади. У будь-якому випадку чим вищим є 
рівень їх автономії, тим більша відповідальність лягає на них за виконання специфічних 
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соціальних вимог, що кореняться в домінуючих установках жителів цієї території. У 
зв'язку з цим принципово важливо враховувати також еволюційні (соціокультурні) 
аспекти територіального розвитку (від яких абстрагується неокласична теорія), оскільки 
вони беруть до уваги не лише початковий стан, але також географічну й історичну 
обумовленість і напрями трансформації інститутів, які "каналізують" людську активність 
особливим для кожної такої території чином і визначають обумовлену минулим 
розвитком динаміку домінуючих в ній установок. 

5. У даному випадку генеральний соціокультурний вектор, з різних причин 
проголошений Україною в цілому і поширюваний на її структурні (адміністративно-
територіальні) одиниці – це вектор на входження до європейської спільноти націй. У 
цьому контексті моделі децентралізації, реалізовані на практиці ядром країн-членів ЄС, є 
тим концептуальним еталоном, на який слід орієнтуватися в довгостроковій 
перспективі, але, зрозуміло, з урахуванням обмежень нинішнього стану економіки країни 
і актуальних перешкод на шляху її розвитку в європейському напрямі, а також важкого 
досвіду демократичних реформ, накопиченого у сфері децентралізації країною 
європейської периферії. 

6. Сучасні тенденції в ядрі країн-членів ЄС в сфері податково-бюджетних 
інструментів субцентральних органів влади є такими:  

в частині витратних повноважень – довгострокове підвищення питомої ваги витрат 
субцентральних органів влади, пов'язане з довгим періодом стабільного економічного 
зростання 1990-х – початку 2000-х рр., але їх деяке зниження у зв'язку зі світовою 
фінансово-економічною кризою 2008-2009 рр.; переважання в структурі їх витрат 
соціальних послуг освіти та охорони здоров'я, тоді як більша частина витрат на 
соціальний захист населення закріплена за центральними органами влади; 

в частині власних доходів (податків і зборів) – у цілому широкі повноваження по 
власних джерелах доходів, так що податки, поряд з субсидіями (грантами), є головними 
джерелами доходів на субцентральних рівнях; при цьому більшими податковими 
повноваженнями володіють субцентральні органи влади в країнах з трирівневої 
бюджетної системою, і меншими – з дворівневою системою; переважання на 
регіональному рівні повних податкових повноважень (клас "а" за класифікацією ОЕСР) і 
повноважень про розподіл податків (клас "d"), а на місцевому рівні – повноважень щодо 
встановлення ставок податків (клас "b"); 

в частині субсидій (грантів) – використання різноманітних грантів, які служать для 
досягнення особливих цілей, і різноманітних національних практик субсидування; в 
цілому ситуація характеризується переважанням: імперативних субсидій (з нормативними 
вимогами для сум і умов їх надання) над дискреційними (для даного конкретного 
випадку), непайових субсидій над пайовими (особливо на рівні муніципалітетів) і 
поточних субсидій над капітальними. При цьому капітальні субсидії частіше 
використовуються на місцевому рівні, ніж на рівні регіонів; 

в частині позик – їх активне залучення як додаткового джерела доходів переважно на 
цілі інвестування; більш інтенсивне використання позик регіональними органами влади у 
порівнянні з місцевими; зв'язок рівня заборгованості з періодом економічного циклу – 
зниження коефіцієнта відношення боргів до доходів (ratio of debt to revenues) у періоди 
стабільного економічного зростання, і його підвищення з початку світової фінансово-
економічної кризи. 

7. Одна з головних перешкод на шляху розвитку процесів економічної 
децентралізації в Україні і адаптації кращих європейських практик у цій сфері – це все ще 
до кінця не здолані негативні тенденції в розвитку економіки України останніх років: ВВП 
на душу населення з урахуванням паритету купівельної спроможності скоротився з $8338 
(constant 2011 international $) в 2013 р. до $7450 в 2015 р. (тобто більше, ніж на 10%) [39]. 
Не очікується принципових покращень і за результатами 2016 р. [40]. 

8. Як уже відзначалося, багато соціальних видатків є проциклічними, а тому 
субцентральним органам влади, які діють в рамках національної політики децентралізації, 
краще приймати на себе більшу відповідальність за соціальну сферу в періоди довгого 
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підйому, коли ці видатки легше підвищувати під впливом загальної позитивної 
економічної динаміки, чим в періоди глибокого спаду або рецесії, коли доступні для їх 
фінансування ресурси 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 
субцентральних органів влади, якими вони можуть самостійно розпоряджатися, 
закріпленим за ними видатковим повноваженням. Звідси витікає, що ключове положення 
бюджетно-податкової децентралізації на даному етапі розвитку України, поки її 
економіка не вийшла на траєкторію стабільно високих темпів економічного зростання, – 
це акцент на децентралізації бюджетних доходів, а не видатків. 

9. Довга (за минулу чверть століття) тенденція у сфері суспільних доходів України 
полягає в зменшенні власних (за вирахуванням міжбюджетних трансфертів) доходів 
субцентральних органів влади і, відповідно, їх зростаюча залежність від дотацій і 
субвенцій центрального уряду [62, c. 47]. Ця тенденція прямо суперечить стратегічним 
рекомендаціям економічної теорії децентралізації для країн, що розвиваються, які 
передбачають [54, c. 1144]: (1) зменшення масштабів міжбюджетних трансфертів і 
усунення тих неправильних стимулів, які вони часто дають їх реципієнтам; (2) перебудову 
системи доходів у напрямі забезпечення більш широкого доступу субцентральних органів 
влади до власних джерел доходів і, відповідно, зменшення їх залежності від 
централізованих трансфертів; і (3) введення обмежень щодо залучення позикових коштів з 
метою недопущення їх використання для цілей фінансування поточних витрат. Тому в 
Україні головним напрямом децентралізації бюджетних доходів  має стати підвищення 
відносного значення власних джерел субцентральних органів влади за рахунок розширення 
їх податкових можливостей. У зв'язку з цим слід ще раз уважно проаналізувати і 
переглянути нинішній розподіл податкових повноважень і податкових баз між рівнями 
влади з урахуванням головних концептуальних і адміністративних положень економічної 
теорії децентралізації [46], спрямованих на підвищення реального ступеня субцентральної 
фінансової автономії. 

10. Паралельно зі зміцненням власних джерел доходів субцентральних органів 
влади слід скорочувати масштаби і відносне значення міжбюджетних трансфертів, а 
також, відповідно до генеральної ідеології економічної децентралізації, – передати 
частину трансфертних повноважень і ресурсів на регіональний рівень, краще обізнаний 
про місцеві проблеми, ніж центральний уряд, і тому в принципі здатний забезпечити 
більш ефективний розподіл обмежених грошових коштів для вирішення найбільш 
актуальних проблем на місцях. 

11. Що стосується питання про розширення використання позикових коштів як 
додаткового джерела доходів субцентральних органів влади, то у зв’язку в нинішніми 
несприятливими національними і зарубіжними умовами для кредитування інвестицій в 
реальний сектор економіки України їх потенціал слід оцінювати як обмежений. 

12. В умовах тривалих труднощів із забезпеченням високих темпів стійкого 
розвитку економіки України перманентний дефіцит коштів на соціальні видатки – це 
"нова нормальність" і довга проблема, яку одними бюджетно-податковими реформами не 
вирішити. Тому найближчими роками не слід розраховувати на значне зростання обсягів 
безвідплатного бюджетного фінансування, а потрібно прискореними темпами розвивати 
ринкові механізми надання суспільних послуг: конкурентні форми відбору пропозицій на 
постачання товарів і надання послуг із залученням приватних підприємств; аутсорсинг; 
розширення можливостей споживчого вибору за допомогою ваучерів, які надають права їх 
власникам на отримання товарів, послуг або знижок; розширення сфери застосування 
платних послуг з користувачів тощо [34], але тільки з урахуванням необхідності 
забезпечення вільного (безумовного) доступу населення до базового набору соціальних 
послуг на всій території країни. 

Аналіз стану і проблем фінансування соціальної сфери (4.4) дозволив виявити, що 
необхідність реформування механізмів фінансування соціальної інфраструктури 
обумовлюють такі фактори: 
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різке зниження реального валового внутрішнього продукту в результаті системної 
економічної та фінансової кризи, що призвело до суттєвого перегляду структури 
бюджетних витрат, до реформування системи міжбюджетних відносин; 

сформована система міжбюджетних відносин, в рамках якої фінансові ресурси 
значною мірою централізуються на державному рівні без урахування реальних потреб 
соціально-економічного розвитку регіонів; 

витрати консолідованих бюджетів не покривають потреб суспільства в сучасному 
рівні соціального обслуговування; 

податкова система не формує у суб'єктів економіки стимулів до надання 
спонсорської та благодійної допомоги соціального характеру; 

відсутність сформованих фінансових механізмів мобілізації та перерозподілу 
коштів відповідно до реальних соціальних потреб. 

Основним напрямком реформ  має стати зменшення залежності органів місцевого 
самоврядування від міжбюджетних трансфертів шляхом здійснення бюджетної 
децентралізації. Для досягнення бюджетної децентралізації необхідно здійснити реформу 
органів місцевого самоврядування та внести зміни до Конституції України. При чому, дані 
зміни повинні враховувати не лише передачу на місцевий рівень дохідних джерел, а й 
перерозподілу функцій та видаткових повноважень.  

Також доцільним є запровадження у чинному законодавстві механізму відмови 
від незабезпечених фінансовими ресурсами делегованих повноважень. Оскільки зараз 
фактично кожен орган місцевого самоврядування змушений вирішувати переважну 
більшість проблем самотужки. 

Останніми змінами до бюджетного законодавства було запроваджено нову 
систему міжбюджетних трансфертів, яка є більш прогресивною чим попередня. Нова 
система міжбюджетних відносин має на меті сприяти зацікавленості місцевих органів 
влади до залучення додаткових надходжень та розширення наявної бази оподаткування. 
Завдяки новаціям у міжбюджетних відносинах місцеві бюджети отримали можливість 
значно розширити ресурсну базу за рахунок введення місцевих податків, які повинні 
повністю залишатися в громаді на додаткові місцеві проекти.  

Проведений аналіз нової системи міжбюджетних трансфертів показав, що вона 
має значні недоліки. А саме такі: 

по-перше, при розрахунку розміру міжбюджетних трансфертів використовуються 
статистичні дані кількості населення без врахування внутрішньо переміщених осіб з 
тимчасово окупованих територій, яких офіційно зареєстровано станом на 8.11.2016 р. 
майже 1,7 млн. осіб. Це призводить до того, що бюджети приймаючих територій 
недоотримають кошти на соціальні програми. 

по-друге, використання показника фактичного надходження податку на доходи 
фізичних осіб, що застосовується при розрахунку реверсної дотації, в умовах погіршення 
макроекономічної ситуації, зростання безробіття та рівня доходів населення призведе до 
зниження показника податкоспроможності території та звузить коло регіонів – донорів. З 
урахуванням розповсюдженої тіньової зайнятості використання показника податкових 
надходжень на одного жителя є недостатньо коректним. 

по-третє, у розрахункових показниках міжбюджетних трансфертів не 
враховується підвищення тарифів на комунальні послуги. 

по-четверте, не передбачено надання додаткової дотації на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів внаслідок податкових пільг. 

по-п’яте, відсутність стандартів надання державних послуг у галузі освіти та 
охорони здоров’я як основи для визначення розміру субвенцій. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  
 Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення концептуальних та правових засад 
управління соціальними ресурсами (1.1)  в контексті поширення процесів децентралізації 
зводяться до такого: 

1. Першочерговими завданнями для забезпечення національних інтересів та 
виконання міжнародних зобов’язань із запровадження сталого розвитку є визначення та 
правове закріплення забезпечення реалізації в системі господарювання принципів сталого 
розвитку. Необхідно внести зміни та доповнення в Конституцію України, законодавство 
України про національну безпеку, засади зовнішньої та внутрішньої політики, про 
державну, регіональну, економічну, соціальну, екологічну політику щодо формування та 
реалізації сталого розвитку в Україні та її регіонах. 

2. Запобігти неоднозначному трактуванню змісту Ст. 7 п. 5 Закону України «Про 
добровільне об'єднання територіальних громад», яке визначає, що «У разі відповідності 
проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та 
законам України сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне 
об’єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо 
підтримки об’єднання територіальних громад». Тут має бути конкретизовано у яких 
випадках достатньо рішення міської, сільської, селищної рад, а в яких має бути проведено 
референдум, що усуває ризик ігнорування думки всіх мешканців. 
 Делегування та розподіл функцій, повноважень, відповідальності в процесах 
децентралізації (1.2) є обов’язковими механізмами її здійснення. Але від декларування до 
практичного здійснення реформ у цій сфері. багато є недоліків і прогалин, які можливо 
подолати та мінімізувати з урахуванням такого: 

Для попередження інституціональних ризиків, які перешкоджають здійсненню 
реформ з децентралізації  управління і викликають певні небезпеки необхідно зробити 
таке: 

- 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, які знаходяться на межі областей щодо 
вибору варіантів об’єднання відповідно до вимог законодавства України щодо об’єднання 
в межах однієї області; 

- удосконалити вимоги законодавства України щодо нерозривності меж 
об’єднаної територіальної громади, (які визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад 
територіальних громад, що об’єдналися), котрі обмежують права на самовизначення 
громад, які знаходяться в 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 
територіальних громад у вигляді субвенцій у разі, якщо її межі повністю відповідають 
межам, визначеним перспективним планом формування територій громад. Оскільки 
перспективний план формування територій громад області розробляється відповідною 
обласною державною адміністрацією, то формуються умови для виникнення порушень; 

- попередити виникнення сепаратистських настроїв шляхом 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 над їх діяльністю з 
боку вищестоящих органів, оскільки це створює ризики прийняття рішень в інтересах 
зацікавлених осіб, що обмежує права і свободи членів громади; 

- створити умови чесної конкуренції чиновників різних рівнів за повноваження, 
які дають доступ до будь-яких ресурсів. 

Для подолання соціальних ризиків необхідно здійснити таке: 
- забезпечити збалансованість економічної ефективності та соціальної 

справедливості, скасувати ризики зниження якості життя та добробуту населення громад з 
низькою активністю та нерозвиненим соціальним капіталом (що сталося в Італії в 
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результаті децентралізації – більш активні громади стали жити краще, а пасивні громади з 
низьким соціальним капіталом – гірше); 

- підвищити рівень культури, толерантності, грамотності та скасувати соціальні 
розбіжності, які роками існували у прилеглих 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 знаходяться на територіальній межі або мають 
обслуговуватись, але не обслуговувались через неврегульованість приналежності до 
юрисдикції певної громади; 

- використати у реформі децентралізації влади платформи з успішності 
передвиборчих компаній окремих осіб; 

- попередити зростання внутрішньої міграції населення у більш заможні громади 
або у центри об’єднаних громад, де буде зосереджена переважна частка об’єктів 
соціальної інфраструктури і забезпечити посилення інших громад за рахунок будівництва 
нових об’єктів; 

- попередити безробіття серед працівників соціальної сфери та держслужбовців у 
разі скорочення їх робочих місць у громадах, які не стали центрами об’єднаних громад за 
рахунок розвитку інноваційних кластерів та нетрадиційних форм зайнятості. 

Попередження економічних ризиків передбачає таке:  
- підвищення якості та доступності публічних послуг, що надаються в об’єднаній 

територіальній громаді, ніж до об’єднання в результаті об’єднання незаможних громад 
або тих, в яких відсутні кваліфіковані кадри; 

- попередження приходу до влади корупціонерів за рахунок залучення грамотних 
представників громадських об’єднань до аудиту та контролю фінансової діяльності 
громади, скасування монополії використання бюджетних коштів місцевих громад і 
використання прозорих умов проведення тендерів на закупівлю товарів, виконання робіт, 
надання послуг для місцевої громади; 

- зниження подальшої економічної диспропорції розвитку території України у 
зв’язку зі збалансованою ресурсозабезпеченістю громад і підвищенням можливостей та 
вмінь їх дбайливого використання; 

- надбання вмінь та навичок українськими фахівцями з підтримки процесу 
децентралізації за рахунок міжнародних та національних організацій і благодійних фондів 
у вигляді грантових програм. 

 
Для активізації і розвитку соціальних ресурсів інститутів громадянського 

суспільства (розділ 2), в тому числі волонтерських структур, а також їх ефективного 
залучення до місцевого та регіонального розвитку, доцільною є реалізація наступного 
комплексу основних заходів: 

- замовлення, сприяння організації та проведенню досліджень стану та динаміки 
розвитку громадянського суспільства та проявів громадської активності, в тому числі 
оцінки стану та динаміки волонтерської діяльності, а також ставлення населення до 
громадських об'єднань та їхньої участі у прийнятті і реалізації рішень, як в Україні в 
цілому, так і на місцях, сприяння оприлюдненню і поширенню результатів таких 
досліджень; 

- проведення в рамках реформи із децентралізації влади інформаційної кампанії 
щодо роз'яснення зростання ролі й відповідальності громадян та їх об'єднань за місцевий і 
регіональний розвиток у результаті перерозподілу повноважень, ресурсів та 
відповідальності, розповсюдження вітчизняного та зарубіжного досвіду громадської 
участі в підвищенні ефективності політики регіонального і місцевого розвитку; 

- закріплення в законодавстві про місцеве самоврядування вимоги щодо обов’язкової 
наявності у локальних нормативно-правових актах органів місцевого самоврядування всіх 
рівнів та їх виконавчих органів (статуті громади, положеннях тощо): 

 чітких умов реалізації та процедур щодо ключових форм участі громадськості у 
прийнятті та реалізації управлінських рішень; 
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 функцій щодо організації взаємодії з громадськістю у посадових осіб місцевого 
самоврядування, можливості створення за рішенням органів місцевого самоврядування 
окремих посад чи підрозділів для координації взаємодії з інститутами громадянського 
суспільства; 

- розробка 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 положень 
регіональних та місцевих стратегій та програм стосовно залучення соціальних ресурсів 
громадських об’єднань; 

- аналіз, узагальнення та впровадження у діяльність державних структур ефективних 
моделей та підходів, що використовуються волонтерськими організаціями, із урахуванням 
специфіки сфери діяльності, послуг, що надаються, цільових груп тощо; 

- відновлення на нових засадах роботи Координаційної ради з питань розвитку 
громадянського суспільства; 

- забезпечення створення за сприяння органів місцевого самоврядування ресурсних 
центрів та центрів соціальних ініціатив населення (як комунальних організацій, 
громадських структур або у формі партнерських проектів) з метою виявлення, 
ініціювання, всебічної підтримки діяльності структур громадянського суспільства на 
місцевому рівні, залучення їх ресурсів; 

- залучення кадрового потенціалу науково-дослідницьких установ (вищі навчальні 
заклади, установи НАН України та ін.) та експертних організацій до проведення 
відповідних науково-дослідних робіт із вивчення, адаптації та розробки дієвих механізмів 
розвитку, накопичення та залучення соціальних ресурсів громадських об'єднань до 
вирішення місцевих проблем. 

З метою підвищення ефективності державної політики щодо дослідження, розвитку і 
використання потенціалу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) доцільним є: 

- створення при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України підрозділу, який сформує інформаційну базу даних 
наукових досліджень з проблем ВПО, які проводяться в Україні з метою систематичного 
відстеження стану та динаміки змін ситуації з ВПО в країні, в регіонах, на місцях для 
обґрунтування концепцій, стратегій, програм, планів, які приймаються у державі та 
впливають на розв’язання проблем тимчасового окупованих територій та ВПО; 

- розробка концептуальних засад та визначення механізмів реалізації комплексної 
Стратегії підтримки та розвитку підприємництва серед ВПО та залучення потенціалу 
підприємців-ВПО на потреби приймаючих громад на засадах балансу інтересів, 
соціального діалогу; 

- вивчення та адаптація успішних моделей реалізації та підтримки соціального 
підприємництва, впроваджених у різних країнах, узагальнення вітчизняного досвіду 
соціального підприємництва з метою вироблення вітчизняної моделі (моделей) 
соціального підприємництва і підготовка відповідних законодавчих ініціатив, а також 
аналіз результатів досліджень соціальних підприємців і соціального підприємництва для 
розробки стратегії розвитку та підвищення ефективності соціального підприємництва в 
Україні. 

Задля залучення соціальних ресурсів громадянського суспільства для забезпечення 
соціальної безпеки доцільною є реалізація наступних основних заходів: 

- створення при Раді національної безпеки та оборони України спеціалізованої 
постійно діючої робочої групи, за обов’язкової участі представників громадський 
організацій, волонтерських 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 діяльності Ради 
національної безпеки та оборони України з питань взаємодії з інститутами громадянським 
суспільства та залучення їхнього потенціалу до забезпечення національної безпеки 
України, в першу чергу – соціальної безпеки суспільства; 
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- створення за підтримки Ради національної безпеки та оборони України, Кабінету 
міністрів України та за участі громадських організацій національного інформаційно-
комунікативного порталу задля розвитку громадянського суспільства і забезпечення його 
участі у вирішенні питань суспільного розвитку та безпеки; 

- створення національної мережі регіональних ресурсно-моніторингових центрів як 
інструменту забезпечення ефективного та скоординованого залучення потенціалу 
громадянського суспільства до забезпечення соціальної безпеки на регіональному та 
місцевому рівнях; 

- закріплення на законодавчому рівні необхідності проведення експертизи 
державних програм та стратегій, нормативно-правових актів, великих інвестиційних 
проектів та угод щодо їх відповідності вимогам забезпечення соціальної безпеки 
суспільства; 

- удосконалення нормативно-правових механізмів обов’язкового включення питань 
соціальної безпеки (за її основними складовими та напрямами забезпечення) до переліку 
пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування 
на всіх рівнях (в межах їх компетенції); 

- розробка та впровадження пакету науково-методичних матеріалів щодо підготовки 
стратегій (програм) забезпечення соціальної безпеки на регіональному та місцеву рівнях, в 
тому числі і через залучення потенціалу інститутів громадянського суспільства. 
Практичне значення такого пакету документів полягає в необхідності забезпечити 
оптимальний рівень деталізації стратегій (програм), а також зафіксувати необхідні 
елементи стратегії (програми) забезпечення соціальної безпеки суспільства на різних 
рівнях (національному, регіональному, місцевому); 

 
Для недопущення подальшого погіршення соціально-економічної та гуманітарної 

ситуації, втрати людського потенціалу в Донецькій та Луганській областях та в Україні в 
цілому необхідно терміново розробити державну програму подолання наслідків воєнного 
конфлікту та збереження людського потенціалу на територіях Донецької та Луганської 
областей (розділ 3). Вона  має передбачати заходи як щодо динамічного економічного 
розвитку підконтрольних Україні територій, створення нових робочих місць та 
збільшення можливостей зайнятості, так і підтримки населення неконтрольованих 
Україною територій  цих регіонів. Обов’язковою умовою вирішення соціальних та 
гуманітарних  проблем є забезпечення стійкого перемир’я та припинення воєнних дій. 

Для забезпечення формування людського капіталу територіальних громад, який є 
найважливішим соціальним ресурсом успішного проведення реформи місцевого 
самоврядування, необхідно: 

створити широку систему освітньо-інформаційного супроводу реформи 
децентралізації, до якої залучити широкі кола засобів масової інформації, навчальні 
організації, зарубіжних партнерів та спонсорів. Завданнями такої системи супроводу є: 
роз’яснення ідеї, цілей та механізмів децентралізації; популяризація успішної зарубіжної 
та вітчизняної практики децентралізації; надання технічної допомоги з опанування 
сучасними методами самоврядування через навчання представників місцевих органів 
влади, нововибраних депутатів, старост та активних членів громад; 

забезпечити ознайомлення з позитивним досвідом самоврядування у вітчизняних 
або зарубіжних територіальних громадах шляхом організації цільових відряджень, 
програм обміну досвідом,  його запозичення і адаптація до українських реалій, проведення 
з цією метою конференцій, громадських слухань, круглих столів, тренінгів тощо; 

залучення необхідних профільних фахівців та професіоналів з управління у 
територіальні громади для виконання розширених повноважень, їх закріплення (особливо 
молодих фахівців) шляхом забезпечення гідною заробітною платою, житлом, ефективного 
використання кваліфікаційного потенціалу фахівців, створення умов для кар’єрного 
зростання; 

 проведення скрупульозної та системної роботи щодо залучення населення до 
різних форм самоврядування. Особливо важливими є формування різноманітних 
громадських утворень в усіх важливих сферах суспільного життя – громадські комітети, 
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наглядові ради тощо (в освіті, охороні здоров’я та ін.), які виконують функції управління 
та контролю; 

широке використання креативного потенціалу членів ОТГ  для формування 
стратегії розвитку і благоустрою території, пошуку чинників підвищення 
конкурентоспроможності економіки територіальної громади, інвестиційної привабливості 
та забезпечення сталого розвитку й зростання якості життя; 

широке залучення потенціалу (трудового, освітньо-професійного, креативного, 
підприємницького) внутрішньо переміщених осіб для вирішення завдань децентралізації 
та формування  дієздатних об’єднаних територіальних громад. Виявлено, що економічно 
активні члени ВПО мають більш високий освітній рівень, більше половини з них є 
фахівцями та професіоналами, що може бути вагомим джерелом формування кадрових 
ресурсів децентралізації при  умові неконфліктної інтеграції ВПО в приймаючі громади. 

Зусилля щодо подолання бідності в Україні мають базуватись на таких підходах. 
Головною умовою подолання бідності є забезпечення економічного зростання шляхом 
забезпечення переходу економіки на інноваційний шлях розвитку, формування 
ефективного власника,  пріоритетного розвитку тих сфер економічної діяльності, які 
мають найбільший потенціал зростання та конкурентоспроможності. Державна 
економічна політика має визначити драйвери  довгострокового економічного зростання та 
забезпечити сприятливі мови для розвитку таких видів економічної діяльності. 

Необхідне удосконалення механізму визначення та підвищення соціальних 
стандартів й гарантій – прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати  і пенсії. 
Має бути змінено підхід до методики визначення і затвердження прожиткового мінімуму, 
його змістовне наповнення має враховувати витрати на задоволення потреб людини в 
сучасних товарах та послугах, необхідних для її нормального існування, а динаміка його 
вартісної величини - враховувати індекс цін та темп економічного зростання. Для 
подолання бідності серед працюючого населення важливим є підвищення мінімальної 
заробітної плати  як основної соціальної гарантії.  В умовах децентралізації доцільно 
розглянути питання про встановлення не тільки державних, але й регіональних соціальних 
стандартів. 

Необхідно здійснити комплекс заходів, який би сприяв вирівнюванню доходів. 
Серед них найбільш дієвими є:  запровадження прогресивної системи оподаткування 
доходів населення; запровадження податку на розкіш; посилення адресної спрямованості 
системи соціальних трансфертів для малозабезпечених та бідних верств населення; 
створення сприятливих умов зайнятості для соціально-уразливих категорій населення, 
підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці.  Слід відзначити, що прийнята при 
затвердженні Бюджету 2016 р. єдина ставка оподаткування доходів фізичних осіб не 
сприятиме зниженню майнового розшарування населення та зменшенню бідності. 

Важливою умовою подолання бідності серед працюючого населення є 
нагромадження людського капіталу та ефективного його використання, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної робочої сили.  Здобуття сучасної професійної 
освіти, підвищення кваліфікації та формування сучасних компетенцій є передумовою 
ефективної зайнятості та високої заробітної плати. Однак, це можливо в умовах 
інноваційних та структурних зрушень в економіці, коли зростає потреба у 
висококваліфікованій робочій силі. Посилення конкуренції на ринку праці вимагає 
актуалізації професійної спроможності робочої сили яка забезпечується здатністю до 
безперервного навчання та оволодівання новими навиками. Для підвищення ефективності 
використання продуктивних здібностей робочої сили важливо забезпечити професійно-
кваліфікаційну збалансованість ринку праці, розширити сфери прикладання праці. 

 
Для удосконалення використання податково-бюджетних інструментів для 

забезпечення розвитку соціальної сфери регіонів України в умовах децентралізації (розділ 
4) доцільним є: 

на виконання принципу субсидіарності та вимог Європейської хартії місцевого 
самоврядування  – зменшення залежності місцевих органів самоврядування від 
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центрального уряду шляхом зниження рівня бюджетних трансфертів з Державного 
бюджету та збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів; 

закріплення частки головних бюджетоутворюючих загальнодержавних податків за 
місцевими бюджетами у Бюджетному кодексі України без права змін цих часток іншими 
законодавчими актами. Наразі до закріплених податків відносяться ПДФО, акцизний 
податок, податок на прибуток, проте через нестабільний стан вітчизняної економіки їхня 
частка, що закріплена за місцевими бюджетами не постійна і може змінюватися законом 
України про Державний бюджет на наступний рік. Доходи від сплати ПДФО доцільно 
віддавати місцевим бюджетам у повному обсязі (туди, де такий дохід формується), а від 
податку на прибуток – наприклад, у розмірі 50%. Також може бути розглянуто варіант 
розподілення ПДВ; 

закінчення формування електронного Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно – для визначення повної бази оподаткування з податку на майно та виявлення 
реальних адресатів соціальної допомоги за критерієм майнового стану (оскільки в країні 
існує велика кількість осіб, що володіють "палацами", отримуючи за документами 
щомісяця тільки мінімальну заробітну плату) [12]; 

підвищення рівня податкової автономії – віднесення транспортного податку на 
рівень b2, що означає самостійне встановлення на місцевому рівні ставок податку у 
межах, визначених центральним урядом; 

при встановленні в Державному бюджеті основних державних соціальних 
стандартів, таких як мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, врахування не тільки 
умов надання міжнародних кредитних траншів, але й процесів інфляції та девальвації 
гривні, що відбуваються в країні і призводять до знецінення грошових доходів, 
заощаджень, зниження купівельної спроможності населення, його рівня життя та 
соціальної захищеності; 

Реалізація таких дій сприятиме розширенню повноважень місцевих органів влади 
щодо виконання соціальних та інших державних обов'язків та зменшенню різниці між 
обсягами доходів місцевих бюджетів різних регіонів: збільшення частки власних коштів у 
місцевих бюджетах та надання місцевим органам більш широких повноважень щодо 
розпорядження власними коштами дозволить більш чітко розмежувати повноваження у 
системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях 
адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності та збільшити 
рівень відповідальності щодо надання суспільних послуг. 

 
Визначимо основні напрями удосконалення механізмів фінансування регіональної 

соціальної інфраструктури (4.4). Розвитку фінансового забезпечення функціонування 
соціальної інфраструктури сприятимуть: 

-децентралізація управлінських функцій держави на користь місцевого 
самоврядування із закріпленням у законодавчому порядку фінансових ресурсів для 
здійснення повноважень; 

- об’єднання фінансових ресурсів з місцевих та національних джерел з метою 
реформування й розвитку соціальної інфраструктури; 

-удосконалення податково-бюджетного  механізму мобілізації доходів місцевих 
бюджетів; 

-запровадження єдиних стандартів і нормативів соціального обслуговування; 
-врегулювання податкової системи і зменшення податкового навантаження на 

соціальну інфраструктуру, надання послуг соціально-культурного спрямування; 
- надання пільг (з податків, зборів, оренди) підприємствам та організаціям, що 

займаються спонсорською та благодійною діяльністю; 
-забезпечення фінансової зацікавленості комерційних і некомерційних організацій в 

розвитку регіональної соціальної інфраструктури; 
- розвиток місцевих джерел фінансування соціальної інфраструктури, скорочення 

зустрічних фінансових потоків; 
- здійснення заходів постійного ефективного контролю за станом розвитку 

соціальної інфраструктури.  
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№ 127/291 від 04.04.2014 

Відгук Комітету з питань соціальної 

політики та праці Верховної Ради України 
№ 04-37/13-71879 від 16.04.2014 р. 

3.  Потреба та можливості 

модернізації соціальних відносин 

на засадах соціальної 

відповідальності  

Верховна рада України 

Комітет з питань соц. політики та праці 

№ 127/292 від 04.04.2014 

Відгук Комітету з питань соціальної 

політики та праці Верховної Ради України  
№ 04-37/13-71879 від 16.04.2014 р. 

Український союз промисловців та 

підприємців  

№ 127/11 від 13.01.2014 р. 

Відгук українського союз промисловців та 

підприємців  
№ 01-2-40 від 29.01.2014 р. 

4.  Комплексна оцінка рівня і якості 

життя населення України, її 

промислових регіонів та 

забезпечення зростання добробуту 

на засадах сталості 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі, Департамент економіки соціальної 

та гуманітарної сфери  

№ 127/470 від 11.06.2014 

5.  Про інноваційні підходи до 

формування та реалізації 

соціальної політики України в 

умовах системних змін 

Адміністрація Президента України 

№127/478 від 16.06.2014 

Відділення економіки НАН України 

№127/529 від 02.07.2014 

Міністру соціальної політики України 

№127/479 від 16.06.2014 

Комітет з питань соціальної політики та праці 

Верховної Ради України №127/477 від 

16.06.2014 

Відгук 

Адміністрація Президента України  
№41-01/1880 від 26.06.2014 

6 Перспективи залучення 

ресурсного потенціалу 

громадянського суспільства до 

забезпечення соціальної безпеки 

України 

РНБО України 

№ 127/079 від 16.01.2015  

Комітет ВРУ з питань національної безпеки і 

оборони  

№ 127/080 від 16.01.2015  

Адміністрація Президента України  

№ 127/081 від 16.01.2015 

7 Стратегічні аспекти збереження 

людського капіталу в умовах 

Міністерство соціальної політики України  

№ 127/к-226 від 03.06.2015 
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системної кризи Комітет ВРУ з питань соціальної політики 

зайнятості та пенсійного забезпечення   

№ 127/к-227 від 03.06.2015 

Відгук 

Комітет ВРУ з питань соціальної 

політики зайнятості та пенсійного 

забезпечення 

№ 04-34/15-178351 від 14.07.2015 

8 Участь у національній доповіді 

«Відродження Донбасу: оцінка 

соціально-економічних втрат і 

пріоритетні напрями державної 

політики» 

Від ІДСД НАН України 

Адміністрація Президента України 

№ 226/1728-2 від 12.10.2015 р. 

9 Соціокультурні особливості 

формування людського потенціалу 

старопромислових регіонів Сходу 

України в умовах застійного 

індустріального розвитку 

економіки регіону та їх наслідків.  

Відділення економіки НАН України 

№ 127/к-481 від 14.12.2015 

Державне агентство з питань відновлення 

Донбасу 

№ 127/к-481 від 14.12.2015 

Адміністрація Президента України, головний  

департамент регіональної політики 

№ 127/к-505 від 21.12.2015 

10 Розвиток волонтерської діяльності 

в Україні як форма активізації 

соціальних ресурсів 

громадянського суспільства 

Головний департамент з питань внутрішньої 

політики  Адміністрації Президента України 

№ 127/к-497  від 18.12.2015 

Комітет ВРУ з питань соціальної політики 

зайнятості та пенсійного забезпечення 

№ 127/к-498 від 18.12.2015 

Міністерство  соціальної політики України 

№ 127/к-499  від 18.12.2015 

РНБО України № 127/к-500 від 18.12.2015 

11 Політика інтеграції українського 

суспільства в контексті викликів 

та загроз подій на Донбасі 

(національна доповідь) 

Участь в національній доповіді, яка видана 

Національною академією наук 

12 Бідність як загроза для 

формування  людського капіталу 

та перспектив розвитку України 

Комітет з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення 

Верховної Ради України 

№ 127/к-14 від 25.01.16 р. 

Рада національної безпеки і оборони України 

№ 127/к-15 від 25.01.16 р. 

Міністерство соціальної політики України  

№ 127/к-16 від 25.01.16 р. 

Відгук Комітету з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення Верховної Ради України  
(лист  № 04-34/15-39579 від 18.02.2016 р.), 

Міністерства соціальної політики України  

(лист № 2728/14-16/10 від 25.02.2016 р.) 

13 Оцінка стану та перспектив 

розвитку трудової сфери на 

засадах соціальної 

відповідальності  

Комітет з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення 

Верховної Ради України 

№ 127/к-36 від 16.02.16 р. 
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Федерація профспілок України 

№ 127/к-37 від 16.02.16 р. 

Міністерство соціальної політики України  

№ 127/к-38 від 16.02.16 р. 

Відгук Федерації профспілок України  
(лист № 05/01-27/232 від 09.03.16 р.) 

14 Українське волонтерство як форма 

активізації соціальних ресурсів 

громадянського суспільства 

Уповноваженому Верховної Ради України з 

прав людини 

Лутковській В.В. 

№ 127/к-54 від 22.02.16 р. 

15 Використання потенціалу 

внутрішньо переміщених осіб як 

ресурсу розвитку суспільства та 

територіальних громад: 

необхідність та можливості 

Відділення економіки НАН України 

№ 127/к-378 від 15.08.16 р. 

Комітет Верховної Ради України  

з питань соціальної політики 

№ 127/к-379 від 15.08.16 р. 

Міністерство соціальної політики України 

№ 127/к-380 від 15.08.16 р. 

Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб 

№ 127/к-381 від 15.08.16 р. 

Департамент з питань місцевого  

самоврядування та територіальної організації 

влади Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

№ 127/к-443 від 26.09.16 р. 

Відгук Комітету з питань соціальної 

політики ВРУ (лист № 04-34/15-204387 від 

29.08.16 р. 

16 ІІ розділ «Пошуковий прогноз як 

альтернатива розроблення 

сценарієв реалізації стратегії 

розвитку Донецької області» 

наукової доповіді: «Модернізація 

економіки Донецької області: 

стратегічні сценарії реалізації з 

позицій сталого розвитку до 2020 

року» 

Адміністрація Президента України 

№ 127/к-437 від 22.09.16 р. 

Відділення економіки НАН України 

№ 127/к-440 від 23.09.16 р. 

Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб 

№ 127/к-424 від 16.09.16 р. 

Громадська організація «Відновлення 

Донбасу» 

№ 127/к-296 від 30.06.16 р. 

17 Інтеграція соціальної 

відповідальності в забезпеченні 

розвитку трудової сфери   Ф71 

Український союз промисловців і 

підприємців 

№  127/к-491 від 10.10.2016 р. 

Федерація профспілок України 

№  127/к-492 від 10.10.2016 р. 

Комітет Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення 

№  127/к-493 від 10.10.2016 р. 

Міністерство соціальної політики 

№  127/к-494 від 10.10.2016 р. 

18 Залучення ресурсів відновлення та 

розбудови Донбасу: проблеми та 

Департамент економічного розвитку та 

регіональної політики Кабінету Міністрів 



136 

 

перспективи України 

№ 127/к-477 від 07.10.16 р. 

Комітет з питань державного будівництва,  

регіональної політики та місцевого 

самоврядування Верховної Ради України 

№ 127/к-478 від 07.10.16 р. 

Донецька облдержадміністрація 

№ 127/к-479 від 07.10.16 р. 

Луганська облдержадміністрація 

№ 127/к-480 від 07.10.16 р. 

Дніпропетровська облдержадміністрація 

№ 127/к-481 від 07.10.16 р. 

Донецький Науковий центр НАН і МОН 

України 

№ 127/к-482 від 07.10.16 р. 

Придніпровський Науковий центр НАН і 

МОН України 

№ 127/к-483 від 07.10.16 р. 

Міністерство з питань ТОТ та ВПО 

№ 127/к-484 від 07.10.16 р. 

Лист від Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування Верховної Ради 

України 

(лист № 04-14/23-5473 від 12.12.2016) 

19 Сучасні тенденції та проблеми 

розвитку трудового потенціалу  

промисловості України Ф71 

Комітет Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення 

№  127/к-585 від 22.11.2016 р. 

Комітет Верховної Ради України з питань 

промислової політики та підприємництва 

№  127/к-584 від 22.11.2016 р. 

20 Мобілізація соціальних ресурсів 

сталого розвитку в умовах 

децентралізації управління: 

концептуальне та інституційне 

забезпечення 

Департамент економічної стратегії та 

макроекономічного прогнозування 

Мінекономрозвитку і торгівлі 

№ 127/к-640 від 15.12.16 р. 
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Додаток Б. Доповідні та науково-аналітичні записки 

 
№ Науковий результат Адресат 

1.  Оценка состояния и перспектив 

модернизации города Горловки в 

контексте взаимодействия местной 

власти и крупного бизнеса 

Горлівська міська рада 

№ 127/42 від 22.01.2014 р. 

 

2.  Оценка стратегических перспектив 

социально-экономической 

модернизации города Мариуполя 

Маріупольська міська рада 

№ 127/53 від 28.01.2014 р. 

3.  Пропозиції щодо формування 

пріоритетних напрямів модернізації 

соціально-культурної інфраструктури  

держави та її регіонів для забезпечення 

розвитку соціального потенціалу 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України 

№ 127/346 від 24.04.2014 

Верховна рада України Комітет з питань 

соц. політики та праці 

№ 127/347 від 24.04.2014 

4.  Активизация механизмов 

государственно-частного партнерства в 

повышении социального потенциала 

Міністерство соціальної політики України 

№ 127/422 від 26.05.2014 

5.  Необхідність та можливість 

формування сучасної моделі 

споживання, відповідної принципам 

сталого розвитку: доповідна записка  

Міністерство соціальної політики України  

№ 127/464 від 12.06.2014 

6.  Формування соціальної орієнтації 

економіки України: 

напрями структурних змін 

 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі, Департамент економіки соціальної 

та гуманітарної сфери  

№ 127/486 від 11.06.2014 

7.  Проблеми оцінки та активізації 

духовно-культурного потенціалу 

сталого розвитку регіону  

Адміністрація Президента України 

Верховна Рада України 

Комітет з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації 

наслідків ЧК,  

Міністерство екології та природних 

ресурсів України  

Комітет з питань культури і духовності  

№№ 127/496-499 від 19.06.2014 р. 

8.  Пропозиції Інституту економіки 

промисловості НАН України щодо 

формування Стратегії розвитку України 

на період до 2030 року 

Відділення економіки НАН України 

№127/534 від 03.07.2014 

 

 

9.  Оцінка проекту Програми створення та 

збереження робочих місць  у Донецькій 

та Луганській областях на період до 

2017 року та пропозиції з його 

удосконалення (доповідна записка) 

Міністерство соціальної політики України  

№ 127/545 від 08.07.2014 

 

10.  О методике оценки среднего класса как 

социального ресурса развития Украины  

Міністерство соціальної політики України 

№ 127/566 від 25.07.2014 

Відгук від Мінсоцполітики 

№ 9786/0/11/14/021 від 30.08.2014 р. 

11.  Пропозиції до формування проекту 

Програми створення та збереження 

робочих місць у Донецькій та 

Луганській областях на період до 2017 

Міністерство соціальної політики України  

№ 127/К-026 від 17.10.2014 
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року (до проекту станом на 1 жовтня 

2014 р.) 

12.  Стратегічні засади підвищення 

добробуту населення індустріального 

міста як економічної основи людського 

розвитку 

Міністерство соціальної політики України  

№ 127/К-047 від 01.12.2014  

13.  Оценка состояния и перспектив 

модернизации города Горловки в 

контексте взаимодействия местной 

власти и крупного бизнеса 

Горлівський міський голова 

№ 127/42 від 22.01.2014 

Відгук 

Горлівська міська рада 

№ 06-528 від 10.02.2014  

14.  Оценка стратегических перспектив 

социально-экономической 

модернизации города Мариуполя 

Мариупольському міському Голові 

№ 127/53 від 28.01.2014 

Відгук 

Маріупольська міська рада 

№ 01-9/128 

15.  Исследование перспектив 

неоиндустриальной модернизации 

Запорожской области  

Запорожская областная государственная 

администрация № 127/564-з от 22.07.2014 

16.  Зауваження та пропозиції до Закону 

України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» 

Відділення економіки НАН України 

№ 127/076 від 16.01.2015 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

№ 127/077 від 16.01.2015  

Комітет ВРУ з питань соціальної політики 

зайнятості та пенсійного забезпечення 

№ 127/078 від 16.01.2015 

Відгук 

Комітет ВРУ з питань соціальної 

політики зайнятості та пенсійного 

забезпечення 

№ 04-34/15-178351 від 14.07.2015 

17.  Оцінка відповідності стратегії розвитку 

Донецької області на період до 2020 

року змісту Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 

2020 року та пропозиції щодо її 

подальшого удосконалення та 

опрацювання (доповідна записка) 

Донецька обласна 

державна адміністрація 

№127/к-103 від 10.02.2015 

Відгук  

Департаменту економіки Донецької 

обласної державної адміністрації  

№ 6/вх. 2-233/04-1 від 28.05.2015 

18.  Інституційні засади забезпечення 

саморозвитку регіонів України й 

нагромадження людського капіталу в 

умовах децентралізації управління 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

№ 127/к-114 від 17.02.2015 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України 

№ 127/к-115 від 17.02.2015 

19.  Пропозиції та рекомендації з 

розв’язання  житлових проблем 

внутрішньо переміщених осіб 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

№ 127/к-123 від 24.02.2015 

Комітет з питань будівництва, 

містобудування і житлово-комунального 

господарства Верховної Ради України 

№ 127/к-124 від 24.02.2015 
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Комітет з питань соціальної політики 

зайнятості та пенсійного забезпечення 

Верховної Ради України 

№ 127/к-125 від 24.02.2015 

Адміністрація Президента України 

№ 127/к-126 від 24.02.2015 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

№ 127/к-127 від 24.02.2015 

Відгук  

Комітет ВРУ з питань соціальної 

політики зайнятості та пенсійного 

забезпечення 

№ 04-34/15-58577 від 12.03.2015; № 04-

34/15-178351 від 14.07.2015 

20.  Відновлення і реабілітація 

постконфліктних територій: залучення 

та адаптація світового досвіду для 

Донбасу й України 

Донецька обласна державна адміністрація 

№127/к-140 від 10.03.2015  

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

№127/к-141 від 10.03.2015  

Комітет з питань будівництва, 

містобудування і житлово-комунального 

господарства Верховної Ради України 

№127/к-139 від 10.03.2015  

Відгук  

Комітет з питань будівництва, 

містобудування і житлово-комунального 

господарства Верховної Ради України 

№ 04-12/11-265 від 06.04.2015 

21.  Оцінка та пропозиції до 

концептуальних засад трудового 

законодавства України та проекту 

Трудового кодексу 

Комітет ВРУ з питань соціальної політики 

зайнятості та пенсійного забезпечення   

№ 127/к-189 від 21.04.2015 

Відгук 

Комітет ВРУ з питань соціальної 

політики зайнятості та пенсійного 

забезпечення 

№ 04-34/15-178351 від 14.07.2015 

22.  Пропозиції та рекомендації щодо 

включення положень по децентралізації 

та самостійному розвитку регіонів до 

Проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних 

послуг» 

Адміністрація Президента України  

№ 127/к-205 від 19.05.2015 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

№ 127/ к-205 від 19.05.2015 

23.  Пропозиції до проекту Комплексної 

державної програми підтримки та 

соціальної адаптації  внутрішньо 

переміщених осіб на 2015-2016 рр. 

Міністерство соціальної політики України  

№ 135-13/339 від 26.05.2015 

24.  Соціально-економічні проблеми 

розвитку людського потенціалу 

Донецької й Луганської областей за 

Міністерство соціальної політики України  

№ 127/к-229 від 04.06.2015 

Комітет ВРУ з питань соціальної політики 
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2014-2015 рр. та пріоритетні завдання 

щодо їх вирішення 

зайнятості та пенсійного забезпечення   

№ 127/к-230 від 04.06.2015 

Донецька обласна державна адміністрація   

№ 127/к-231 від 04.06.2015 

Луганська військово-цівільна адміністрація 

№ 127/к-232 від 04.06.2015 

Відділення економіки НАН України 

№ 127/к-233 від 04.06.2015 

Відгук 

Комітет ВРУ з питань соціальної 

політики зайнятості та пенсійного 

забезпечення № 04-34/15-178351 від 

14.07.2015 

25.  Про необхідність створення системи 

забезпечення соціальної безпеки 

України 

Міністерство соціальної політики України  

№ 127/к-242 від 11.06.2015 

26.  Зауваження та пропозиції до проекту 

Трудового кодексу (станом на липень 

2015р.) 

Комітет ВРУ з питань соціальної політики 

зайнятості та пенсійного забезпечення   

№ 127/к-260 від 02.07.2015 р. 

Відгук 

Комітет ВРУ з питань соціальної 

політики зайнятості та пенсійного 

забезпечення 

№ 04-34/15-178351 від 14.07.2015 

27.  Удосконалення правового забезпечення 

децентралізації управління та 

самостійного розвитку регіонів у 

державній регіональній політиці 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

№ 127/к-320 від 18.08.2015 р. 

Комітет з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого 

самоврядування ВРУ 

№ 127/к-321-322 від 18.08.2015 р. 

Комітет з питань європейської інтеграції 

ВРУ 

№ 127/к-323 від 18.08.2015 р. 

28.  Пропозиції та рекомендації з 

опрацювання Стратегії розвитку 

Донецької області на період до 2020 

року щодо економічного розвитку, 

соціальних послуг, у т.ч. внутрішньо 

переміщеним особам, суспільної 

безпеки та запровадження 

адміністративно-територіальної 

реформи 

Донецької обласної державної адміністрації 

№ 127/к-324 від 25.08.2015 р. 

29.  Пропозиції та рекомендації щодо 

підвищення ефективності організації 

діяльності з питань відновлення 

Донбасу  

Державне агентство з питань відновлення 

Донбасу 

№ 127/к-384 від 29.10.2015 

30.  Пропозиції щодо обґрунтування 

стратегічних напрямів 

відновлення соціальної інфраструктури 

на постконфліктних територіях 

Державне агентство з питань відновлення 

Донбасу 

№ 127/к-465 від 09.12.2015 

31.  Соціально-економічні ресурси 

самостійного розвитку регіону 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 
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№ 127/к-477 від 14.12.2015 р. 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України 

№ 127/к-477 від 14.12.2015 р. 

32.  Формування напрямів комплексної 

стратегії інституціоналізації соціальної 

відповідальності в державі та регіонах 

Національна рада безпеки і оборони 

№ 127/к-506 від 22.12.2015 

Адміністрація Президента України 

№ 127/к-507 від 22.12.2015 

33.  Реалізація принципу фіскальної 

децентралізації в країнах, що 

розвиваються: досвід для України 

 

Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету  

№ 127/к-299 від 20.07.2015 р. 

Державній фіскальній службі України 

№ 127/к-298 від 20.07.2015 р. 

34.  Про соціальну спрямованість плати за 

землю: міжнародний досвід та 

рекомендації для України 

Комітету з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення 

Верховної Ради України 

№ 127/к-368 від 15.10.2015 р. 

Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету 

№ 127/к-367 від 15.10.2015 р. 

Міністерству екології та природних 

ресурсів України 

№ 127/к-366 від 15.10.2015 р. 

Державній фіскальній службі України 

№ 127/к-365 від 15.10.2015 р. 

35.  Міжбюджетні відносини в контексті 

фінансово-економічної безпеки: досвід 

Європи 

Вінницькій об'єднаній державній 

податковій інспекції Головного управління 

ДФС у Вінницькій області 

№ 127/к-479 від 14.12.2015 р. 

Маріупольській об’єднаній державній 

податковій інспекції  Головного упр. 

Державної фіскальної служби у Донецькій 

області  

№ 127/к-480 від 14.12.2015 р. 

Комітету Верховної Ради України з питань 

бюджету 

№ 127/к-483 від 14.12.2015 р. 

Державній фіскальній службі України 

№ 127/к-484 від 14.12.2015 р. 

36.  Про порушення прав ВПО та наукових 

установ, переселених з окупованих 

територій  

Уповноваженому Верховної Ради України  

з прав людини  

№ 127/к-321 від 13.07.16 р. 

Комітету Верховної Ради з питань прав 

людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин 

№ 127/к-322 від 13.07.16 р.  

Міністерство з питань тимчасово 

окупованих територій  

та внутрішньо переміщених осіб 

№ 127/к-323 від 13.07.16 р. 

37.  Забезпечення прав і використання 

соціально-економічного потенціалу 

внутрішньо переміщених осіб 

Комітет з питань прав людини, 

національних меншин  

і міжнародних відносин ВРУ 

№ 226/12 від 01.02.2016 р. 

38.  Оцінка законодавства України із 

захисту прав і свобод внутрішньо 

Комітет з питань прав людини, 

національних меншин  
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переміщених осіб й населення 

окупованих територій та пропозиції з 

його удосконалення  

і міжнародних відносин ВРУ 

№ 127/к-20 від 29.01.16 р. 

Уповноважений ВРУ з прав людини 

№ 127/к-55 від 22.02.16 р. 

39.  Розробка проекту Концепції державної 

цільової Програми з відновлення а 

розбудови миру у Східних регіонах 

України 

Державне агентство України з питань 

відновлення Донбасу 

№ 127/к-27 від. 09.02.16 р. 

На виконання замовлення (лист № 

302/00/5/15 від 07.12.2015 р.) 

40.  Про механізми посилення захисту та 

відновлення прав внутрішньо 

переміщених осіб у національній 

системі господарювання: пропозиції до 

рекомендацій круглого столу 

(25.02.2016 р.) та парламентських 

слухань  (17.02.2016 р.) 

Інститут законодавства ВРУ 

№ 127/к-69 від 29.02.16 р. 

41.  Про необхідність удосконалення 

системи стратегічного управління 

соціально-економічним розвитком 

України з урахуванням процесів 

децентралізації 

Підкомітет з питань творчої діяльності, 

мистецтв, культурно-просвітницької 

політики; Тимчасова спеціальна комісії 

ВРУ з питань майбутнього 

№ 127/к-78 від 03.03.16 р. 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

№ 127/к-80 від 03.03.16 р. 

Комітет з питань науки та освіти ВРУ; 

Тимчасова спеціальна комісії ВРУ з питань 

майбутнього 

№ 127/к-79 від 03.03.16 р. 

42.  Пропозиції до проекту Рекомендацій 

парламентських слухань на тему "Стан 

дотримання прав внутрішньо 

переміщених осіб та громадян України, 

які проживають на тимчасово 

окупованій території України та на 

території, не контрольованій 

українською владою в зоні проведення 

антитерористичної операції" 

Комітет з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення 

Верховної Ради України 

№ 127/к-83 від 04.03.16 р. 

Комітет з питань прав людини, 

національних меншин і міжнародних 

відносин ВРУ 

№ 127/к-84 від 04.03.16 р. 

43.  Пропозиції та рекомендації до 

Концепції Державної цільової програми 

«Відновлення та розбудова миру у 

східних регіонах» 

Державне агентство України з питань 

відновлення Донбасу 

№ 127/к-105 від 21.03.16 р. 

44.  Оцінка фінансового забезпечення 

соціальної сфери та пропозиції з 

удосконалення механізмів фінансування 

регіональної соціальної інфраструктури 

в умовах децентралізації управління 

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України 

№ 127/к-209 від 13.05.16 р. 

Міністрство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

№ 127/к-210 від 13.05.16 р. 

45.  Довгострокові завдання щодо 

вирішення проблем внутрішньо 

переміщених осіб України 

Комітет Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення 

№  127/к-302 від 30.06.2016 р. 

Лист Міністерства соціальної політики 

України   
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№ 154/59/206-16 від 14.07.2016 

46.  Про необхідність упорядкування та 

розвитку наукових досліджень з 

проблем внутрішньо переміщених осіб  

Міністерство України з питань тимчасово 

окупованих територій і внутрішньо 

переміщених осіб 

№ 127/к-299-а від 30.06.16 р. 

Відділення економіки НАН України 

№ 127/к-299-б від 30.06.16 р. 

Міністерство інформаційної політики 

України 

№ 127/к-299-в від 30.06.16 р. 

47.  Пропозиції щодо забезпечення розвитку 

національної інноваційної системи 

України 

Департамент інноваційної діяльності та  

трансферту технологій МОН України  

№ 127/к-345 від 27.07.2016 р. 

48.  Підприємницька активність внутрішньо 

переміщених осіб: стан, проблеми та 

механізми забезпечення 

 

Комітет Верховної Ради України  

з питань промислової політики 

№ 127/к-357 від 10.08.2016 р. 

Комітет Верховної Ради України  

з питань соціальної політики 

№ 127/к-358 від 10.08.2016 р.  

Державна регуляторна служба України 

№ 127/к-359 від 10.08.2016 р.  

Міністерство соціальної політики 

№ 127/к-360 від 10.08.2016 р.  

Міністерство з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб 

№ 127/к-361 від 10.08.2016 р.  

Департамент розвитку підприємництва та  

регуляторної політики Міністерства  

економічного розвитку 

№ 127/к-362 від 10.08.2016 р.  

Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі 

№ 127/к-363 від 10.08.2016 р. 

Державна служба зайнятості  

Міністерства соціальної політики 

№ 127/к-364 від 10.08.2016 р. 

49.  Пропозиції щодо формування підцілі 

16.10, яка визначає захист прав і свобод 

осіб, потерпілих внаслідок окупації  

частини території України  

 

Департамент економічної стратегії  

та макроекономічного прогнозування  

Мінекономрозвитку і торгівлі 

№ 127/к-373 від 12.08.2016 р. 

50.  Оцінка соціального самопочуття 

населення України в контексті ризиків 

протестної активності та пропозиції 

щодо налагодження соціального миру 

на Сході України 

Міністерство з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб 

№ 127/к-376 від 15.08.2016 р.  

Раді національній безпеки України 

№ 127/к-377 від 15.08.2016 р.  

Лист впровадження від Ради 

Національної безпеки і оборони України 

№ 2232/14-6-6-3  

від 07.12.2016 р. 

51.  Пропозиції  щодо удосконалення 

завдань та індикаторів моніторингу 

досягнення цілей № 8 і № 9  в Україні у 

Департамент економічної стратегії та  

макроекономічного прогнозування 

Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України   
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відповідності до Цілей сталого розвитку 

2016-2030, які були прийняті 

Генеральною Асамблеєю ООН 25 

вересня 2015 року 

№ 127/к-395 від 25.08.16 р. 

52.  Пропозиції  до  проекту Стратегії 

сталого (збалансованого) розвитку 

України на період до 2030 року (станом 

на 01.08.16) 

Робочій группі з розроблення Проекту 

Стратегії сталого (збалансованого) 

розвитку України) 

№ 127/к-408 від 7.09.2016 р. 

53.  Міжнародний досвід вирішення 

проблем інтеграції  ВПО у 

територіальні громади та їх особливості 

в Україні 

Департамент з питань місцевого 

самоврядування та територіальної 

організації влади Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства 

України 

№ 127/к-444 від 26.09.16 р. 

Міністерство з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб 

№ 127/к-444 від 26.09.16 р. 

54.  Оцінка рівня сформованості 

регіональних інноваційних систем 

України 

Департамент розвитку інновацій та 

інтелектуальної власності Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України   

№ 127/к-460 від 29.09.16 р. 

Департамент економічного розвитку і 

торгівлі Київської обласної державної 

адміністрації 

№ 127/к-461 від 29.09.16 р. 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 

№ 127/к-462 від 29.09.16 р. 

Лист впровадження від Департаменту 

економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації № 1813/0/31-16 від 24.10.16 

55.  Оцінка та прогноз рівня інноваційної 

безпеки України  

Рада національної безпеки і оборони 

України 

№ 127/к-531 від 31.10.16 р. 

Лист впровадження від Рада 

національної безпеки і оборони України № 

2123/14-6-2-3 від 18.11.16 

56.  Політика національної 

інтеграції:  ставлення українців до подій 

на Донбасі  

Надіслано із відділення економіки: 

Міністерство з питань ТОТ та ВПО 

№ 226/94 від 07.11.16 р. 

Донецька областна воєнно-гражданська 

админістрація  

№ 226/92 від 07.11.16 р. 

Адміністрація Президента України, 

Головному департаменту з питань 

гуманітарної політики 

№ 226/95 від 07.11.16 р. 

57.  Пропозиції з удосконалення підходів до 

розподілу та використання коштів 

Державного фонду регіонального 

розвитку в умовах децентралізації 

Міністерство регіонального розвитку та 

житлово-комунального господарства 

України  

№ 127/к-542 від 08.11.16 р. 
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управління 

58.  Делегування і розподіл функцій, 

повноважень, відповідальності при 

залученні соціальних ресурсів розвитку 

регіону в умовах децентралізації 

управління: концептуальні засади та 

напрями реалізації 

 

Комітет з питань державного будівництва 

регіональної політики та місцевого 

самоврядування ВРУ 

№ 127/к-607 від 30.11.16 р. 

Департамент з питань місцевого 

самоврядування та територіальної 

організації влади Міністерства 

регіонального розвитку та житлово-

комунального господарства України  

№ 127/к-608 від 30.11.16 р. 

59.  Механізми залучення соціальних 

ресурсів інститутів громадянського 

суспільства до місцевого та 

регіонального  соціального розвитку в 

контексті децентралізації управління 

Департамент економічної стратегії та 

макроекономічного прогнозування 

Мінекономрозвитку і торгівлі України 

№ 127/к-640 від 15.12.16. 

Комітет Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення України 

№ 127/к-641 від 15.12.16. 

Міністерство соціальної політики України 

№ 127/к-642 від 15.12.2016 р. 

Міністерство з питань ТОТ та ВПО України 

№ 127/к-643 від 15.12.16 р. 

Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України  

№ 127/к-644 від 15.12.16 р. 

Заступнику голови Адміністрації 

Президента України  

№ 127/к-645 від 15.12.16 р. 

60.  Людський капітал територіальних 

громад як головний соціальний ресурс 

децентралізації 

Комітет з питань державного будівництва,  

регіональної політики та місцевого  

самоврядування Верховної Ради України 

№ 127/к-407 від 7.09.2016 р. 

Департамент з питань місцевого  

самоврядування та територіальної 

організації влади Міністерства 

регіонального розвитку,  

будівництва та житлово-комунального  

господарства України 

№ 127/к-406 від 7.09.2016 р. 

Лист від Комітету з питань державного 

будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування Верховної Ради 

України 

№ 64-14123-4859 від 27.09.2016 р. 
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Додаток В. Наукові публікації 

 Бібліографія

 

Обсяг 

(др.арк.) 

 1. Монографії  

 

 
Бібліографія

 

Обсяг 

(др.арк.) 

1 Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми 

формування та використання: монографія / О.І.Амоша, О.Ф.Новікова, 

В.П.Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 

2014. –478с. 

27,8 

2 Диагностика состояния и перспектив развития социальной 

ответственности в Украине (экспертные оценки): монография / О.Ф. 

Новикова, М.Е. Дейч, О.В. Панькова и др.; НАН Украины, Ин-т 

экономики пром-сти. – Донецк, 2014. – 320 с.  

20 

3 Дейч М.Є. Становлення та розвиток багаторівневої системи соціальної 

відповідальності: управлінський аспект // М.Є.Дейч / НАН України, Ін-т 

економіки промисловості. – Донецьк, 2014. – 352с. 

20,5 

4 Котов Е.В. Партнерство государства и бизнеса: новые возможности 

обеспечения устойчивого развития: монография / Е.В. Котов; НАН 

Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2014. – 152 с.; ISBN 978-

966-02-7188-3 (электронное издание). 

10,5 

5 Сєвка В.Г. Відтворення економічного  потенціалу житлового будівництва: 

теорія, методологія, практика: монографія / В.Г. Сєвка. – Макіївка: 

ДонНАБА, 2014. – 483 с. 

16,3 

6 Залознова Ю.С. Соціоекономічний розвиток України в контексті 

глобальних і національних викликів / Ю.С. Залознова; НАН України, Ін-т 

економіки промисловості. – Київ, 2014. – 336 с.  

19,5 

7 Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії 

успіху / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.  

22,1 

ВСЬОГО 136,7 

 1.1. Участь у монографіях  

6 Залознова Ю.С. Оцінка сучасного техніко-технологічного рівня рівня 

вітчизняних вугледобувних підприємств / Ю.С. Залознова // Формування 

та реалізація державної політики стосовно вугільної з урахуванням 

інтерграції України у світову економіку / О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, 

Д.Ю. Череватський та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – 

Донецьк, 2013. – С.120-137.  

1,1 

7 Экономические аспекты поточного сооружения скважин на газо-угольных 

месторождениях: моногр. / А.И. Амоша, М.И. Ильяшов, Е.А. Юшков и 

др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 148 с. 

9,4 

(0,55) 

8 Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми / О.М. 

Алимов, О.І. Амоша та ін.; за заг. Ред. В.І. Ляшенко; ІЕП НАН України, 

КПУ. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – 798 с. (авт.: О.І. Амоша, В.П. Антонюк, 

О.С. Вишневський, С.М. Гріневська, Е.В. Котов, Кузнецова Д.В., О.Д. 

Прогнімак)  

8,5 

9 Гріневська С.М. Управління національної економікою через через 

бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку / С.М. 

Гріневська // Удосконалення економічних механізмів управління 

соціальними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн: 

монографія за заг. Ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швець. – Дніпропетровськ: 

0,7 
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НГУ, 2014. – С.348-359. 

10 Дейч М.Є. Переваги і перешкоди формування суспільної солідарної 

соціальної відповідальності / М.Є.Дейч, А.Д.Панькова // Соціальна 

відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія у 2-х т. Т. 1/за ред. 

Г.Г. Півняка; Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України; 

Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: ДВНЗ 

«Національний гірничий університет». –  2014. – с. 409-416. 

0,5 

 Панькова О.В. Инновационное развитие экономики Украины в 

человеческом измерении / О.В.Панькова // Социальный 147екція147ал 

инновационного развития экономики: украинские 147екці: Монографія / 

Под 147 екц. Акад. НАН Украины В.М.Вороны, д-ра социол. Наук  

Т.О.Петрушиной. – Киев: Институт социологии НАН Украины, 2015. – 

С.70-89 

1,2 

 Новікова О.Ф. Управління соціальним розвитком: концептуальні 

визначення та механізми забезпечення / О.Ф. Новікова // Ідеологія 

«зеленого зростання в системі національної економіки (теорія, 

інституційний базис, інструменти): Монографія / [Галушкіна Т.П. та 

147ек.];  ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. Дослідж. – 

Одеса : Грінь Д. С. [вид.], 2014. – С. 221-248. 

1,75 

ВСЬОГО 14,3 

II. Статті 

1.  Новікова О.Ф. Соціальна відповідальність держави: поблеми та стратегії 

модернізації системи управління / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч // Соціальна 

економіка. – 2013. – № 2-3. – С. 94-113.  

1,2 

2.  Lyashenko V.I. Expediency of Application of the Regional and Municipal 

(Communal) Wealth Indicators at the Generation of the Regional and Urban 

Development Srategies / V.I. Lyashenko, Zhykhareva Yu. I., Vyshnevskyy 

O.S. // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – №4 (34).- С.75-80.  

0,75 

(0.25) 

3.  Ищенко А.В. Мониторинг показателей устойчивого развития Украины в 

условиях глобализации / А.В. Ищенко // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. Серия: Экономика и управление. - 2013.  

No.4 (15). С. 39-42. 

0,44 

4.  Logachova L. Strategic directions for sustainable development of Ukraine/ L. 

Logachova, O. Logachova. – ЛНУ ім. І. Франко. Вісник «Проблеми 

економіки та управління».- 2014. -№ 1 (779). – С. 76-83. 

1 

5.  Гріневська С.М. Теоретико-методологічні засади саморозвитку регіону як 

потенціалу сталого розвитку/ С.М. Гріневська // Экономіка 

промисловості, 2013.№ 3(63).- C.70-77. 

0,9 

6.  Котов Е.В. Анализ процессов модернизации Украины и ее экономических 

районов Бухгалтерский учет и анализ [Беларусь] / Е.В. Котов, Павлов 
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1,5 
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економікою: теорія та практика. Зб. наук. праць. – Донецьк: ІЕП НАН 

1,15 



148 

 

України, 2013. – С. 305-324. 

10.  Касперович О.Ю. Активізація соціальних чинників забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку регіону: духовно-культурний аспект / 

О.Ю. Касперович // Управління економікою: теорія та практика. Зб. наук. 

праць. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2013. – С. 325-334.  

0,63 

11.  Антонюк В.П. Формирование доходов населения индустриального города 

как экономическая основа человеческого развития / В.П. Антонюк, Д.В. Куз-
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