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13-Book-Гончарук РЕФОРМИ З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.indd   3 09.07.13   16:30



ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1. Інструментарій контент-аналітичного дослідження

ДОДАТОК 2. Анкета опитування жителів громад

ДОДАТОК 3. Анкета для керівників та депутатів органів 
місцевого самоврядування

ДОДАТОК 4. Анкета експерта

ДОДАТОК 5. Гайд для фокус-групи

132

133

135

142

149

154

Авторський колектив:

Гарнець Оксана, кандидат психологічних наук, 
керівник проекту DESPRO в Україні (Розділ ІІ.3);

Гончарук Олександр, кандидат соціологічних наук, 
старший науковий співробітник відділу соціальної експертизи Інституту 
соціології Національної академії наук України (Розділ ІІ.1., ІІ.2., ІІ.4., ІІ.5., ІІ.6.);

Дмитрук Наталія, експерт Центру соціальних експертиз (ЦСЕП) 
(Розділ І.1., І.2., І.3.);

Ткачук Анатолій, директор з питань розвитку ГО «Інститут 
громадянського суспільства» (Передмова).
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5ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:
СОЦІОЛОГІЧНИЙ 

ПОГЛЯД

ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!
Підтримку децентралізації та реформи місцевого самоврядування визнано одним 

із ключових пріоритетів стратегії співробітництва Швейцарії з Україною. Розпочатий 2007 
року у партнерстві з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралі-
зації в Україні – DESPRO» сконцентровано на започаткуванні ефективної моделі управління 
та участі громадян у процесах ухвалення рішень як обов’язкової складової сталого розви-
тку держави та демократизації суспільства.

На сьогодні очевидно, що потреба у знаннях з децентралізації влади, протидії коруп-
ції, управління територіями та різних аспектів місцевого самоврядування є надзвичайно 
актуальною. Не менш важливим є те, що державні службовці, посадові особи місцевого са-
моврядування та депутати місцевих рад наголос роблять на прикладному характері знань, 
опануванні можливостями їх використання у повсякденній практиці. Це стало лейтмоти-
вом започаткування DESPRO серії навчальних модулів «Децентралізація та врядування», 
яка налічує понад десяток книг – посібники, наукові видання, есе, рекомендації, які  при-
значено для використання в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції фахівців у галузі знань «Державне управління», їх самоосвіти, практики врядування та 
навчання тренерів.

Матеріали серії – це не книги для полиці, а інструменти для навчання ефективному 
врядуванню, які, у свою чергу, потребують розроблення стратегії їх використання, створен-
ня шаблонів навчальних продуктів стосовно стратегії; передбачення відповідних ресурсів. 
За умови відповідної підготовки викладачів і тренерів навчальні заклади, що здійснюють 
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових 
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, можуть трансформувати на-
вчальні модулі серії для використання у тренінгах, семінарах, круглих столах, ситуаційних 
вправах, ділових іграх, на стажуванні, лекціях, у проектах та формалізованих документах 
практики врядування. При цьому обов̀ язково потрібно враховувати потреби цільової гру-
пи, яка запрошується на навчання, психологічні, вікові, ментальні, гендерні та професійні 
особливості учасників.

Сподіваємось, що модулі серії «Децентралізація та врядування»  знайдуть свого не-
байдужого, дієвого читача, спроможного адаптувати запропоновані знання в ефективні 
навчальні продукти та практику врядування.

Оксана ГАРНЕЦЬ    Йорг КРІСТЕН
Керівник проекту DESPRO в Україні  Директор проекту DESPRO

СЛОВО ДО ЧИТАЧА
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ПЕРЕДМОВА
Правове регулювання адміністративно-територіального устрою та місцевого 
самоврядування в Україні: удосконалення чи реформування?
2008–2012 роки
Короткий огляд 

Робота над удосконаленням системи державного управління в нашій країні роз-
почалась ще до проголошення Незалежності України в 1991 році. Протягом 1990 року 
Верховною Радою Української РСР було сформовано певну законодавчу основу для ство-
рення нової системи державного управління на нових підходах. Для цього були важливі 
об‘єктивні причини – після ухвалення Декларації про державний суверенітет України 16 
липня 1990 року Україна взяла курс на формування багатоукладної ринкової економіки та 
досягнення державної незалежності.

На основі положень Декларації розроблялись законопроекти, які створювали нову 
правову основу системи управління, базовану на відмінній від комуністичної системи 
«всевладдя рад», коли все державне управління будувалось на вертикалі рад, кожна з яких 
була повновладна на своїй території, а Верховна Рада УРСР очолювала всю систему влади 
(принаймні номінально, оскільки реальним місцем прийняття рішень був ЦК КПРС, навіть 
не ЦК КПУ).

Декларація про державний суверенітет України заклала в основу політичної системи 
України принцип поділу влад, а відтак і розмежування повноважень між різними органами 
влади, як по горизонталі, так і по вертикалі.

Ухвалений у грудні 1990 року Закон «Про місцеве та регіональне самоврядування 
в Україні» став початком вивільнення органів місцевого самоврядування з-під державної 
вертикалі і появи нового інституту публічної влади – місцевого самоврядування, якого 
українські міста позбавились ще за часів Російської імперії.

Проте тут варто зауважити, що перетворення у системі державного (публічного) 
управління, які розпочались в Україні на початку 90-х років минулого століття, мали певний 
половинчастий характер та в своїй основі рудименти старої радянської системи. З одного 
боку, це пояснювалось об‘єктивною ситуацією – Україна як держава створювалась швид-
кими темпами в умовах відсутності власних державних інститутів, власних управлінських 
кадрів, наукової школи у сфері публічного управління, яка б могла запропонувати нові ре-
цепти вирішення проблем. З іншого боку, великий вплив мав суб‘єктивний чинник – усі пе-
ретворення здійснювались людьми, які мали лише один досвід – комуністичне управління, 
тому в результаті й виходила така дивна суміш європейської демократії та комуністичного 
«демократичного централізму». 

Україна не була винятком, подібні процеси відбувались і в інших новоутворених дер-
жавах на пострадянському просторі. З роками практично повсюди у наших сусідів відбу-
лось прощання із залишками радянської моделі, пройшли серйозні реформи усієї політич-
ної системи, а головне в системі публічного управління та адміністративно-територіаль-
ного устрою, що дало змогу оптимізувати систему управління, зробити її більш стійкою до 
внутрішніх та зовнішніх викликів та більш ефективною, прозорою для суспільства.

На жаль, Україна на досить тривалий час застрягла на перехідному періоді. Розмови 
про необхідність системних реформ у публічному управлінні точаться  уже десятки років, 
але прогресу великого тут не видно.
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Протягом останніх п’яти років Україна досить близько підходила до початку таких 
реформ, але жоден Уряд так і не ризикнув реально такі реформи розпочати.

Але ситуація у глобальному світі розвивається таким чином, що держави дедалі 
більш жорстко конкурують одна з одною не тільки на зовнішніх, але й на своїх внутрішніх 
ринках. Зміни глобальної кон’юнктури, зміни клімату, проблеми з демографією та екологі-
єю вимагають від держав швидкого та адекватного реагування, що неможливо зробити в 
умовах неефективної системи влади, недовіри до влади з боку своїх громадян.

У цих умовах не проводити реформи управління завелика розкіш, що обертається 
значними втратами для суспільства.

 Отже пояснення розмов про реформи публічного управління лежить на поверхні: 
глобальні виклики, на які не можна не реагувати, та внутрішні проблеми, передусім право-
ві, що заважають мати ефективне управління. 

 
1. КОНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА
1.1. Адміністративно-територіальний устрій
Адміністративно-територіальний устрій є скелетом усієї системи публічного управлін-

ня будь-якої держави. Саме на основі територіального розмежування держави формуються 
органи публічної влади, які наділяються певною компетенцією, створюється система управ-
ління регіональним розвитком, реєстрації громадян, надання публічних послуг тощо. 

Стаття 133 Конституції визначає систему адміністративно-територіального устрою 
України, до якої відносить: Автономну Республіку Крим, області, райони, міста, райони у 
містах, селища та села.

Проте ні у цій статті, ні у будь-якій іншій немає прямої норми, що кожен із названих 
вище суб‘єктів є адміністративно-територіальною одиницею. Так само у Конституції відсут-
ні загальні підходи щодо формування адміністративно-територіальних одиниць (АТО), не 
містяться основні вимоги, яким мають відповідати ці АТО.

Крім того, до системи адміністративно-територіального устрою відносяться одини-
ці, які за юридичним визначенням належать до різних категорій законодавства: області, 
райони – є категоріями дійсно адміністративно-територіального устрою, а села, селища, 
міста – категоріями містобудування.

Отже Конституція України у частині визначення системи адміністративно-територі-
ального устрою містить дещо суперечливі та архаїчні норми, які повною мірою не дозволя-
ють реалізувати інші правові норми Конституції, особливо щодо системи місцевого само-
врядування, яка є важливим елементом усієї системи публічного управління. 

1.2.  Місцеве самоврядування
У демократичних країнах, незалежно від форми правління, місцеве самоврядування 

є найважливішим елементом системи публічного управління. Адже десь 90% усіх питань 
взаємовідносин між громадянами та владою належать органам місцевого самоврядуван-
ня. Саме органи місцевого самоврядування мають відповідати за створення безпечного та 
комфортного середовища для проживання людини, тим самим звільняючи час урядовців 
для вирішення глобальних завдань забезпечення розвитку держави.

Тому більшість реформ системи публічного управління якраз направлені на поси-
лення спроможності місцевого самоврядування. 

Стаття 140 Конституції дає означення місцевого самоврядування: «Місцеве самовря-
дування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об‘єднання у 
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сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і законів України»; «Питання управління районами 
в містах належить до компетенції міських рад».

Відтак відразу виникає низка запитань юрисдикційного характеру, на яких немає від-
повіді:

Чи здійснюється місцеве самоврядування в межах такої територіальної одиниці, як 
село, селище, місто, чи місцеве самоврядування взагалі не прив‘язане до території, а є ви-
ключно правом громадян?

Що є територіальною основою місцевого самоврядування у випадку об‘єднання у 
територіальну громаду кількох сіл, чи належать до юрисдикції місцевого самоврядування 
території між селами?

До якого рівня адміністративно-територіального устрою має належати таке утворен-
ня (сільрада, міськрада), якщо це справді є адміністративно-територіальною одиницею?

Що означає на практиці право міських рад вирішувати питання управління района-
ми у містах? Чи означає це право створювати чи ліквідовувати райони у містах, чи лише 
визначати органи, що мають діяти у районах та встановлювати їх повноваження?

1.3. Місцеві державні адміністрації
Попри постійне зростання прав та ресурсів органів місцевого самоврядування у всіх 

європейських країнах, держава не виходить повністю із системи публічного управління у 
своїх територіях. Виконавча влада має свої органи чи посадові особи, як правило, на регіо-
нальному чи субрегіональному рівнях адміністративно-територіального устрою. Їх повно-
важення можуть дещо відрізнятись, але основним повноваженням є контрольне повно-
важення щодо законності дій органів місцевого самоврядування.

Конституційний статус місцевих державних адміністрацій в Україні регулюється у 
статтях 118, 119, а саме:

«Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повнова-
жень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади ви-
щого рівня».

«Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:
1) виконання Конституції та законів України…
2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян…».
Фактично орган виконавчої влади за цими формулами є підпорядкованим як держа-

ві, так і органам місцевого самоврядування, а за повноваженнями саме він має контролю-
вати дотримання законності, у тому числі і органами місцевого самоврядування. 

Дуалізм місцевих державних адміністрацій, закладений у Конституції, разом з відсут-
ністю виконавчих органів у районних і обласних рад, які також не передбачені Конституці-
єю, не дає змоги провести реальну децентралізацію виконавчої влади.

Отже, Конституція України в редакції 1996 року містить низку прогалин та невизна-
ченостей щодо  АТУ та місцевого самоврядування :

 у частині визначення територіальної основи органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування є недосконалою, а правові конструкції, що застосовуються, – 
суперечливими;

не містить необхідних та достатніх правових норм для утворення чіткої ієрархічної 
системи адміністративно-територіального устрою;
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не дає змоги створити систему місцевого самоврядування по всій території держави з 
чіткими та забезпеченими ресурсами повноваженнями органів місцевого самоврядування;

містить лінії конфліктності у системі влади та рівні регіонів, районів та територіаль-
них громад.

Конституційний процес в Україні має вирішити ці прогалини. Для цього є всі можли-
вості, оскільки мова йде винятково про юридичні проблеми, які заважають формуванню 
ефективної системи публічного управління (хоча не можна стверджувати, що взагалі бло-
кують будь-які системні перетворення).

2. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО
1.1. Адміністративно-територіальний устрій
В Україні відсутній базовий закон, який визначає систему адміністративно-терито-

ріального устрою, порядок утворення, реорганізації та ліквідації АТУ. Дотепер окремі пи-
тання адміністративно-територіального устрою визначаються Указом Президії Верховної 
Ради Української РСР «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального 
устрою в Українській РСР»1 від 12 березня 1981 року  № 1654-X , хоча у своїй більшості пи-
тання утворення та ліквідації АТО за цим Указом здійснити неможливо, оскільки всі його 
норми, що стосуються цих питань, суперечать Конституції України.

Частково окремі елементи адміністративно-територіального устрою (межі адміні-
стративно-територіальних утворень) регулюються Земельним кодексом України2 від 25 
жовтня 2001 року   № 2768-III. 

Відсутність базового закону, що має регулювати вирішення питань адміністратив-
но-територіального устрою, веде до реального хаотичного відомчого територіального 
розмежування України, коли в системі органів виконавчої влади визначаються свої адмі-
ністративні округи, межі яких між собою не збігаються, – судові, міліційні, податкові і т.п. 

1.2. Місцеве самоврядування 
Основним законом у сфері місцевого самоврядування на сьогодні є Закон «Про міс-

цеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97- ВР. Закон регулює повно-
важення, структуру органів місцевого самоврядування, порядок їх діяльності.

Також у цій сфері діють ще такі Закони:
«Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 року №93-IV – визначає статус 

депутатів, їх права та обов‘язки, особливості діяльності у раді та громаді.
«Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 року №2625-ІІІ – регулює 

на досить загальному рівні порядок утворення органів самоорганізації населення, надан-
ня їм повноважень.

«Про службу в органах місцевого самоврядування» вiд 07.06.2001 року № 2493-III – 
регулює правовий статус службовців у системі органів місцевого самоврядування, їхнє 
кар‘єрне просування по службі, соціальне та пенсійне забезпечення.

«Про асоціації органів місцевого самоврядування» вiд 16.04.2009 року № 1275-VI – 
регулює питання створення, реєстрації асоціацій органів місцевого самоврядування, їх 
статус та взаємодію з органами державної влади в Україні.

1  zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1654-10
2  zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=7&nreg=2768-14
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Існує також ціла низка «галузевих» законів, які певною мірою стосуються окремих 
повноважень органів місцевого самоврядування та порядку їх здійснення. Такими зако-
нами, зокрема, є «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності», «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельний кодекс України, Подат-
ковий кодекс України, Бюджетний кодекс України тощо.

Особливим законом є Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15 
січня 1999 року № 401-XIV, який встановлює у місті Києві систему органів влади, відмінну 
від решти міст України. 

1.3. Місцеві державні адміністрації
Правове регулювання місцевих державних адміністрацій здійснюється Законом 

України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року, №586-XIV. Цим законом 
визначається компетенція МДА, порядок призначення, взаємодії з органами місцевого са-
моврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади.

Окремі елементи регулювання МДА присутні також і в Законах України «Про Кабінет 
Міністрів України»  вiд 07.10.2010  № 2591-VI та «Про центральні органи виконавчої влади» 
вiд 17.03.2011  № 3166-VI.

До цих законів періодично вносяться різноманітні зміни, які стосуються дріб‘язкових 
питань, передусім процедурного характеру, але вирішення яких зовсім не впливає на роз-
ширення можливостей органів місцевого самоврядування. 

3. РЕФОРМА НАЗРІЛА?!
Ситуація в системі місцевого самоврядування протягом останніх  років характери-

зується як стабільна стагнація. Від часу ухвалення Закону «Про місцеве самоврядування 
в Україні» в 1997 році реальне місцеве самоврядування фактично сформувалось лише на 
рівні міст обласного значення, де воно має не тільки визначені Законом повноваження, а й 
певні фінансові, організаційні та кадрові ресурси.

У решті адміністративно-територіальних одиниць, де діють органи місцевого само-
врядування, їх реальні можливості продовжують залишатись досить обмеженими, вихо-
дячи із цілої низки об‘єктивних та суб‘єктивних причин: від недосконалості конституційно-
правового регулювання та неадекватності територіальної основи місцевого самовряду-
вання до психологічної та фахової неготовності значної кількості посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад до діяльності в органах місцевого самовряду-
вання. 

Посилення політичної складової у діяльності органів місцевого самоврядування, 
перманентні конфлікти між місцевими радами та головами місцевих державних адміні-
страцій, у які втягуються місцеві еліти, також не сприяють розвиткові місцевого самовря-
дування.

Ця ситуація, яка є традиційною для України, ще більше загострилась від початку сві-
тової фінансової кризи, яка призвела до суттєвого скорочення фінансових ресурсів як дер-
жави, так і органів місцевого самоврядування.

Проте на відміну від реформування органів виконавчої влади, реформування сис-
теми місцевого самоврядування є більш складним завданням, оскільки провести пере-
розподіл повноважень, відповідальності та фінансових ресурсів між органами місцевого 
самоврядування різних рівнів адміністративно-територіального устрою, без розуміння їх 
спроможності виконувати ці повноваження, неможливо. 
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У свою чергу, диспропорції між адміністративно-територіальними одиницями, а від-
так і спроможностями органів місцевого самоврядування за різними параметрами є надто 
великими і не можуть бути подоланими без  визначення адекватної  територіальної осно-
ви для створення спроможних органів місцевого самоврядування. 

Як приклад, просте нарощування чисельності посадових осіб місцевого самовряду-
вання, яке відбувалось у минулі роки і дало за період 2000–2008 рр. зростання кількості 
посадових осіб місцевого самоврядування на 31480 осіб, або на 47%, при зростанні  кіль-
кості сільрад лише  на 26 одиниць, не вирішило жодної проблеми місцевого самовряду-
вання.

Так само не дасть ефекту і механічне скорочення кількості працівників у органах міс-
цевого самоврядування. 

Адже сьогодні функціонування місцевого самоврядування не спрямоване на реа-
лізацію його головного  призначення – створення та підтримку сприятливого життєвого 
середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її 
прав, надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних послуг 
на основі сталого розвитку дієздатної громади.

Перед органами місцевого самоврядування постали виклики, які не враховувати не 
можна, а для  ефективного та швидкого реагування на них більшість органів місцевого 
самоврядування просто не готова. 

Переважна більшість територіальних громад, органів місцевого самоврядування 
економічно неспроможна  здійснювати  власні і делеговані повноваження.

У бюджетах розвитку територіальних громад недостатньо ресурсів для інвестицій 
в інфраструктуру, що призводить до кризи комунальної інфраструктури, загрозливої зно-
шеності теплових, водопровідно-каналізаційних, водопостачальних мереж та житлового 
фонду.

У той же час абсолютна більшість  органів місцевого самоврядування сільських гро-
мад не в змозі забезпечити своїх мешканців елементарними комунальними послугами, 
такими як водопостачання та водовідведення, вивезення сміття, освітлення вулиць, не ка-
жучи вже про культурні, освітні чи медичні послуги. 

Продовжує наростати  відчуженість органів місцевого самоврядування від населен-
ня та їх корпоратизація, закритість і непрозорість діяльності, неефективне використання 
комунальної власності, земельних ресурсів, корупція, патерналізм у відносинах із населен-
ням.

У наявності є провал  кадрової політики, відсутність ефективної системи підготовки, 
перепідготовки, підвищення кваліфікації посадових осіб, службовців органів місцевого са-
моврядування, депутатів місцевих рад.

Ця ситуація поглиблюється через складну демографічну ситуацію у більшості тери-
торіальних громад і погіршення кількісних та якісних параметрів людських ресурсів, не-
розвинутість незалежного суспільного сектору соціальних ініціатив і соціальної економіки 
з виробництва соціальних, культурних, побутових, інформаційних та інших послуг для на-
селення, невикористання ресурсного потенціалу цього сектору у місцевому розвиткові.

Усе це посилюється проблемами правового та інституційного характеру, які так і не 
були вирішені у попередні роки:

 • конституційно-правовою невизначеністю територіальної основи місцевого само-
врядування, диспропорціями системи адміністративно-територіального устрою;

 • надмірною централізацією повноважень, фінансово-матеріальних та інших ресурсів;
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 • неефективною державною регіональною політикою, яка не стимулює громади 
до саморозвитку та прояву місцевої ініціативи;

 • дублюванням повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування;

 • недосконалою системою контролю з боку держави за законністю діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування;

 • політизацією діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих держав-
них адміністрацій.

Отже сьогодні, як ніколи раніше, гостро стоїть питання про проведення широкої, 
системної реформи місцевого самоврядування, яка фактично має стати заключним акор-
дом адміністративної реформи і дасть змогу створити в Україні ефективну, європейську 
модель місцевого самоврядування у відповідності з ратифікованою Україною Європей-
ською Хартією місцевого самоврядування.

4. 2008–2009 РОКИ – АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
Уперше реально заговорили про можливість системної реформи публічного управління 

після формування першого Уряду Ю. Тимошенко в 2005 році. В Уряді навіть передбачили поса-
ду віце-прем‘єр-міністра, але не передбачили створення міністерства, яке б опікувалось цими 
питаннями. Саме тому спроба проведення реформи патронатною службою віце-прем‘єра із 
залученням групи  громадських експертів була приречена на поразку, що і сталося.  

Після провалу цієї спроби про реформу забули аж до початку 2008 року. В часи дру-
гого Уряду Ю. Тимошенко, за умови існування центрального органу виконавчої влади, до 
повноважень якого віднесли питання підготовки реформи місцевого самоврядування, ад-
міністративно-територіального устрою, підготовка реформи набула нового дихання і було 
зроблено велику підготовчу роботу, яка проте так і не стала початком реформи:

1) прийнято Розпорядження КМУ від 29.07.2009 № 900-р «Про схвалення Концепції ре-
форми місцевого самоврядування». Концепція, розроблена Мінрегіонбудом із залу-
чення українських та європейських експертів, отримала позитивний висновок екс-
пертів Ради Європи. Концепція визначає зміст реформи місцевого самоврядування, 
етапи реформування та ресурси, які для цього потрібні;

2) прийнято Розпорядження  вiд 02.12.2009  № 1456-р «Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування». Цим розпоряджен-
ням визначались терміни підготовки нормативних актів, необхідних для реформи, та 
відповідальні за їх підготовку. В рамках цього плану Мінрегіонбудом було підготовле-
но проекти законів: «Про адміністративно-територіальний устрій», «Про місцеве само-
врядування», «Про місцеві державні адміністрації», а також проект змін до Конституції 
України, що випливають з концепції реформи місцевого самоврядування;

3) прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України    вiд 08.04.2009   № 385-р «Про 
схвалення Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб міс-
цевого самоврядування та депутатів місцевих рад» та Розпорядження від 23 вересня 
2009 р. № 1134-р  « Про затвердження плану заходів  на період до 2011 року щодо ре-
алізації  Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб міс-
цевого  самоврядування та депутатів місцевих рад». Цими документами визначались 
основні підходи до створення сучасної системи підготовки та перепідготовки кадрів 
для органів місцевого самоврядування, заходи та відповідальні за їх здійснення;
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4) Міністерством регіонального розвитку та будівництва було підготовлено проект 
Концепції реформи адміністративно-територіального устрою, яка повністю узго-
джена з ухваленою Концепцією реформи місцевого самоврядування, та рішенням 
колегії міністерства затверджено Методику моделювання громад відповідно до про-
екту концепції. Всі області в Україні здійснили відповідне макетування, підготували 
перелік  нових громад та карти областей із новими громадами.

У цей період підготовка реформи вийшла за стіни київських кабінетів і набула роз-
голосу. Але на відміну від розголосу 2005 року, в цей період у регіонах почалась детальна 
робота над вивченням реальної ситуації у територіальних громадах для вироблення пев-
них рецептів поліпшення їх спроможності через оптимізацію територіального устрою.

5. 2010–2012 РОКИ: ВІД СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ПОПЕРЕДНИКІВ 
ДО ПРОДУКУВАННЯ НОВИХ ПРОЕКТІВ НА СТАРІЙ ОСНОВІ
Формування нового Уряду на чолі з М.Я. Азаровим та домінування у правлячій біль-

шості ідеології жорсткої вертикалі влади внесло суттєві зміни до роботи урядових інституцій 
щодо продовження (завершення) підготовки системної реформи публічного управління:

1) Урядом не виконувались раніше затверджені плани реалізації Концепції  реформи 
місцевого самоврядування та  Концепції формування системи підвищення кваліфі-
кації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Не скасо-
вуючи спочатку3 цих документів, їх просто не виконували. 

2) У Верховній Раді України за ініціативи Уряду ухвалено Закон вiд 07.09.2010  № 2500 -VI 
«Про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» 
щодо порядку утворення районних рад», яким остаточно обмежено місцеве само-
врядування у столиці: міський голова перестав очолювати виконавчий орган, у ра-
йонах міста було скасовано районні ради, і місцеві вибори в 2010 році в Києві не про-
ходили.

3) Верховною Радою України було ухвалено  Закон  вiд 10.07.2010  № 2487-VI «Про вибо-
ри депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів», який дав змогу правлячій партії отримати перевагу на ви-
борах і перемогу навіть у територіях, де традиційно підтримка виборців відсутня.

4) Мінрегіоном було підготовлено проект Закону «Про об‘єднання громад», який вне-
сено на розгляд Верховної Ради України під №9590 від 14.12.2011. 17.05.2012 року за-
конопроект розглядався Верховною Радою України і був відхилений (ЗА проголосу-
вало 224 народних депутати).

5)  ЦОВВ в особі Мінрегіону отримав доручення з розробки низки проектів:  проекту 
Указу Президента про затвердження плану заходів з реформи МС , проекту Закону 
про органи самоорганізації населення та про вирішення питань адміністративно-те-
риторіального устрою в Україні з терміном виконання травень 2012 року, які так і не 
були виконаними. 

6) Мінрегіоном було підготовлено проект нової редакції Концепції реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 21 травня 2012 року на 
засіданні Уряду проект концепції було знято з розгляду на невизначений час.

3  Документи були скасовані у 2012 році.
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Незважаючи на те, що Національним планом дій на 2011, 2012 роки було передбачено 
розробити цілу низку проектів законів, які б дали поштовх до реформування місцевого 
самоврядування, ці законопроекти так і не були зареєстровані у Верховній Раді України.

Фактично можна стверджувати, що загалом період 2010–2012 років можна харак-
теризувати як відхід від раніше напрацьованих проектів реформ і фактичне зупинення їх 
просування. 

Спроби реформування охорони здоров‘я у окремо взятих регіонах також наштов-
хнулись на проблему нераціонального адміністративно-територіального устрою областей 
і перенесення вирішення проблеми – визначення просторової основи для органів місце-
вого самоврядування та органів виконавчої влади на рівень акту Кабінету Міністрів поза 
усією системою адміністративно-територіального устрою навряд чи розв’яже проблему.

2012 рік поряд з мінімальною урядовою активністю у сфері реформи вирізняється 
яскравими політичними заявами Президента щодо напрямів реформи та її невідворот-
ності. Найбільш значимим тут є Щорічне послання Президента до Верховної Ради України 
«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році». 

У цьому документі окреслено шляхи реформи:
«Здійснення реформування місцевого самоврядування має відбуватися на засадах 

децентралізації, деконцентрації владних повноважень, субсидіарності, консолідації ре-
сурсного забезпечення і стратегічного планування розвитку територіальних громад…

… закріплення у законодавстві та реальне наповнення змістом принципу субсидіар-
ності, відповідно до якого за органами влади того чи іншого рівня мають бути закріплені 
повноваження, що не можуть бути реалізовані органа ми влади вищого рівня:

 • надання районним та обласним радам права утворювати власні виконав чі орга-
ни, з одночасним унормуванням порядку їх формування;

 • передання обласним і районним радам та їхнім виконавчим комітетам більшості 
тих функцій, що нині належать місцевим державним адміністра ціям;

 • чітке розмежування сфер компетенції та повноважень органів місцевого само-
врядування різних рівнів;

 • законодавче врегулювання найтісніших форм міжмуніципального співробітни-
цтва – об’єднань територіальних громад і міських агломерацій;

 • визначення критеріїв меж адміністративно-територіальних одиниць (кількість 
населення, інтенсивність економічних і соціальних зв’язків, розмір місцевих бю-
джетів, історичні чинники);

 • закріплення спроможності до здійснення місцевого самоврядування як крите-
рію заснування адміністративно-територіальних одиниць базового рівня;

 • задіяння потенціалу нефіскальних джерел наповнення дохідної частини місце-
вих бюджетів; активізації діяльності органів місцевого самоврядування на фон-
довому та кредитному ринках через емісію муніципальних цінних паперів».

Отже на концептуальному рівні органи виконавчої влади отримали від Президента 
чітку вказівку щодо необхідності та шляху реформи місцевого самоврядування. Залиши-
лось  чекати реакції від Уряду.

13-Book-Гончарук РЕФОРМИ З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.indd   14 09.07.13   16:30



ПЕРЕДМОВА ПЕРЕДМОВА

15ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:
СОЦІОЛОГІЧНИЙ 

ПОГЛЯД

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ
1) В Україні протягом 2008–2009 років було підготовлено низку стратегічних докумен-

тів, що мали забезпечити проведення реформ адміністративно-територіального 
устрою, місцевого самоврядування та регіональної політики. Частина документів 
була ухвалена Кабінетом Міністрів України у 2008–2009 роках і скасована у 2012 році.

2) Протягом 2010–2011 років реальні роботи з реформування АТУ, ОМС та ДРП практич-
но не проводились через постійну реорганізацію профільного міністерства та від-
сутність нового бачення реформ.

3) Враховуючи безальтернативність реформ у цих сферах, на початку 2012 року ці теми 
стали більш артикульованими у виступах Президента України.

4) Незважаючи на формальну наявність в інформаційному просторі декількох кон-
цепцій реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 
устрою, можна стверджувати, що на рівні системи визначились елементи, які не під-
лягають сумніву авторами концепцій, муніципальним та політичним середовищем і 
які відображені у Посланнях Президента України:
 • система АТУ має бути трирівневою: регіон (АРК, область), район, громада.
 • Органи місцевого самоврядування на всіх рівнях АТУ представлені радами та їх 

виконавчими органами.
 • Базовим рівнем місцевого самоврядування є громада, що створюється на основі 

одного чи декількох поселень на основі центрів економічного зростання.
 • Місцеві державні адміністрації втрачають значну частину своїх нинішніх повно-

важень і набувають ознак наглядових органів над діяльністю ОМС та виконанням 
окремих виконавчих функцій у сферах, що не передаються та не делегуються 
ОМС.

 • Юрисдикція ОМС поширюється на всю територію АТО, яка є територіальною 
основою цього органу місцевого самоврядування. Повноваження між ОМС різ-
них рівнів АТУ чітко розмежовані.   

5) Фактично сьогодні не існує принципових суперечностей між різними концепціями 
реформи МС та АТУ крім окремих несуттєвих деталей, а аналізуючи проекти рефор-
ми у редакції попереднього та чинного урядів, можна з упевненістю сказати, що 
зміст реформи у розумінні правлячої партії та опозиції є майже однаковим. Основна 
суперечність у темпах реформи.

Такі хвилеподібні зміни інтересів до проведення реформи серед урядовців та полі-
тиків національного рівня знаходять своє відображення і у дискусіях на сторінках ЗМІ, в 
теле- та радіоефірах.

Проте часто за кадром залишається питання готовності до проведення реформи са-
мих людей у конкретних містах і селах. Більшість тих, хто веде такі дискусії, вважають, що 
люди до цього не готові.

Але чи так це насправді? І що має зробити держава, аби така готовність була? 
Дослідження, яке Ви маєте можливість читати, саме і робить спробу поглянути на 

проблему підготовки реформи через призму її публічного обговорення.
 

Анатолій Ткачук  
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РОЗДІЛ 1 

АдМІнІСТрАТивно-
ТериТорІАльнА рефорМА 
ТА рефорМувАння 
МІСцевого 
САМоврядувАння 
В ОЦІНКАХ  ЗМІ 
(2008 – 2012 рр.)
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ВСТУП.  
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРОЦЕДУРНІ ЗАСАДИ 
КОНТЕНТ-АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДжЕННЯ

Контент-аналіз – це сукупність прийомів та процедур, які дозволяють інтерпретува-
ти зміст документів задля вивчення специфіки соціальних явищ та процесів. Контент-аналіз 
передбачає проведення систематичних змістових реконструкцій документів при мінімізації  
суб’єктивних інтерпретацій. У даному контент-аналітичному дослідженні як документи ви-
користано матеріали загальноукраїнських, регіональних ЗМІ та Інтернет-ЗМІ щодо територі-
ально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування. 

До основних методологічних засад контент-аналітичного дослідження  відносять:  
реконструкцію змісту проблемних інформаційних потоків відповідно до пошукової моде-
лі предмета дослідження, паралельне використання якісних та кількісних методів аналізу, 
статистичну обробку даних, виявлення типових та випадкових  зв’язків та закономірнос-
тей, а також здійснення аналітичних процедур з інтерпретації проблемно-орієнтовано-
го масиву даних. Основними принципами організації контент-аналітичного дослідження 
вважаються такі принципи: незмінності базових класифікаційних засад дослідження; вза-
ємодоповнення структурних, функціональних та оціночних показників категоріальної 
моделі предмета дослідження; багатомірності одиниць спостереження; багаторівневості 
баз порівняння та побудови каузальних закономірностей. Процедурно контент-аналіз пе-
редбачає виділення в документах (інформаційних повідомленнях ЗМІ) елементів змісту, 
які мають значення для дослідження, їх класифікацію відповідно до концептуальної схеми 
дослідження, та подальший їх якісний і кількісний аналізи. Класифікація елементів змісту 
інформаційних повідомлень  відбувається в межах категоріальної моделі предмета кон-
тент-аналізу. Сама категоріальна модель предмета контент-аналізу підпорядкована меті 
та завданням дослідження, а її параметри мають бути вичерпними та взаємовиключними. 
Таким чином, категоріальна модель предмета дослідження в контент-аналізі виконує роль 
змістової матриці дослідження та «скелета» його інструментарію. 

У даному дослідженні, при побудові категоріальної моделі предмета контент-аналізу,  
використано одновимірні та багатовимірні параметри аналізу, категорії різної складності з 
подальшою їх інтеграцією між собою. Модель дослідження побудована за принципами ев-
ристики, розгляд проблемної ситуації – специфіки територіально-адміністративної рефор-
ми та реформування органів місцевого самоврядування відбувається як єдиного цілого, з 
порівнянням інтенсивності різних характеристик та властивостей реформи та реформу-
вання, їх окремих ситуацій.

Як базові параметри контент-аналітичного дослідження використано:
 • комунікативні характеристики повідомлень ЗМІ, їх тематичну та оціночну спря-

мованість; 
 • суб’єктну, об’єктну та процесуальну спрямованість  дискурсу  щодо територіаль-

но-адміністративної реформи та реформування органів місцевого самовряду-
вання; 

 • характер аргументаційної бази проблемно-тематичного дискурсу; 
 • діапазон пропозицій спікерів та лідерів думок – політиків, представників органів 
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державної влади, місцевого самоврядування, муніципальних інституцій, громад 
щодо територіально-адміністративної реформи та реформування органів місце-
вого самоврядування. 

Змістові маркери тематичного дискурсу пов’язані з результативними та проблем-
ними моментами реалізації територіально-адміністративної реформи, зі сприйняттям 
реформи та реформування громадськістю, з конкретними випадками та повсякденними 
ситуаціями, зі специфікою практичної локалізації реформи та реформування як територі-
ально, так і у часі, з процесами надання послуг громадянам у контексті реалізації терито-
ріально-адміністративної реформи, а також з програмами та підходами до реформування 
органів місцевого самоврядування та ін.

Стратегія проведення дослідження про специфіку дискурсу, присвяченого терито-
ріально-адміністративній реформі та реформуванню органів місцевого самоврядування 
у загальноукраїнських, регіональних ЗМІ та Інтернет-ЗМІ, відображена в таких параметрах 
дизайну контент-аналітичного дослідження: 

 • мета дослідження – отримання інформації щодо специфіки висвітлення у вітчиз-
няних ЗМІ питань територіально-адміністративної реформи та реформування 
органів місцевого самоврядування;

 • дослідження є описовим та пошуково-аналітичним;
 • одиниці спостереження – інформаційні матеріали вітчизняних ЗМІ (загально-

національні ЗМІ, регіональні ЗМІ, Інтернет-ЗМІ) з тематичними контекстами, що 
присвячені територіально-адміністративній реформі та реформуванню органів 
місцевого самоврядування (див. табл. 1.1);

 • у контент-аналітичному дослідженні вивчено інформаційні матеріали вітчизня-
них ЗМІ, що вийшли друком у 2008 – 2012 роках. Дослідження здійснювалося у 
три етапи: 1-й етап – 2008 р., 2-й етап – 2009 – 2010 рр., 3-й етап – 2011 – 2012 рр.;

 • протягом трьох етапів використано суцільний відбір одиниць спостереження 
для Інтернет-ЗМІ та регіональних ЗМІ та ймовірнісний відбір одиниць спостере-
ження (50%, відбиралася кожна друга одиниця спостереження – номер газети) 
для загальнонаціональних ЗМІ; 

 • вибіркова сукупність є репрезентативною – результати дослідження можна екс-
траполювати на всі тематичні матеріали ЗМІ, що присвячені адміністративній ре-
формі та реформі органів місцевого самоврядування; 

 • ознаки інструментарію дослідження були адаптовані під тематику проблеми і ха-
рактер її висвітлення в ЗМІ. Інструментарій дослідження вміщує 49 ознак.
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Таблиця 1.1
Список ЗМІ, що були проаналізовані в межах контент-аналітичного дослідження

Роки ЗМІ
Кількість одиниць 

спостереження
N=844

2008 «Вінниччина», «Крымские известия», «Голос України», «Урядовий 
кур’єр», «Дзеркало тижня», «День», «Українська правда», «УНІАН», 
«Кореспондент.net», «Crimea-portal.gov.ua»

n=142

2009 – 2010 («Голос України», «Урядовий кур’єр», «День», «Дзеркало Тижня», 
«2000»),  3 загальнодержавні Інтернет-видання (УНІАН, «Українська 
правда», «Кореспондент»), «Високий замок», «Галичина», «Донбасс», 
«Днепровская правда», «Вечірня Полтава», «Місто», «Високий Вал», 
«Ворскла», «Николаевские новости», «Дунайская заря», «Крымские 
известия», «Первая Крымская», «Хрещатик», «Вісник Кагарличчини», 
zaxid.net.ua, news.allcrimea.net,  ostro.org.ua, http:// www.municipal.
qov.ua, http://www.federal.org.ua

n =524

2011 – 2012 «Урядовий кур’єр», «Дзеркало тижня», «День», «Моя Вінниця», 
«Крымские известия», «Високий замок», «Суми 100», «Українська 
правда», «УНІАН», «Корреспондент.net», «Обозреватель»

n =178
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ЗАГАЛЬНІ КОМУНІКАТИВНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ЗМІ щОДО ТЕРИТОРІАЛЬНО-
АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ ТА 
РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

Протягом 2008 – 2012 рр. жанрова специфіка публікацій, присвячених територіаль-
но-адміністративній реформі та реформуванню органів місцевого самоврядування, пере-
важно була оформлена у жанрі новин та інформації, за ними слідували аналітичні матеріа-
ли та інтерв’ю (див. табл. 2.1).

Таблиця 2.1 
жанр інформаційних матеріалів ЗМІ щодо територіально-адміністративної реформи 

та реформування органів місцевого самоврядування, %
жанр публікацій 2008 р. 2009 – 2010 рр. 2011 – 2012 рр.

Новини 53 72 33

Аналітика 32 10 37

Інтерв’ю 15 18 30

Статус друкованих видань впливає на жанрову специфіку інформаційних матеріа-
лів, присвячених територіально-адміністративній реформі та реформуванню органів міс-
цевого самоврядування: у загальнонаціональних ЗМІ переважають аналітичні матеріали 
та інтерв’ю, в регіональних та Інтернет-ЗМІ – новини. У 2008 – 2009 рр. у регіональних та 
Інтернет-ЗМІ переважає жанр новин, однак, починаючи з 2010 року кількість проблемно-
тематичних матеріалів (експертної аналітики, інтерв’ю) починає помітно зростати. За ре-
зультатами дослідження, обсяги аналітичних матеріалів у ЗМІ зростають при постановці 
проблеми про адміністративну реформу та її актуалізацію (2008 р.) та при оцінці перших 
результатів  і визначенні напрямів подальшого впровадження реформи (2011 – 2012 рр.).

Авторами інформаційних матеріалів про територіально-адміністративну реформу та 
реформування органів місцевого самоврядування найчастіше є журналісти (див. табл. 2.2). 

Таблиця 2.2
Автори інформаційних матеріалів ЗМІ щодо територіально-адміністративної 

реформи та реформування органів місцевого самоврядування, %
Автори публікацій 2008 р. 2009 – 2010 рр. 2011 – 2012 рр.

Редакція 29 23 34

Журналісти 61 73 40

Експерти/експертна організація 10 3 26
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Починаючи з 2011 року загальне інформування та коментування про територіально-
адміністративну реформу та реформування органів місцевого самоврядування  переваж-
но здійснюється редакціями ЗМІ, а проблемне інформування та актуалізація – експертами 
та експертними організаціями. Упродовж 2008 – 2011 рр. експертний проблемно-тематич-
ний дискурс повніше презентований загальнонаціональними ЗМІ, а персоналізований 
журналістський – регіональними виданнями. За результатами дослідження журналісти 
південного та західного регіонів України, порівняно з іншими регіонами, частіше самостій-
но репрезентують свою позицію та думки в ЗМІ стосовно територіально-адміністративної 
реформи та реформування органів місцевого самоврядування. Результати проведеного 
дослідження дозволяють стверджувати, що в багатьох друкованих виданнях, як загально-
національних, так і регіональних (наприклад, таких як: «Голос України», «Урядовий кур’єр», 
«Дзеркало тижня», «Хрещатик», «Крымские известия», «Ворскла», «Місто», «Галичина»), існує 
практика репрезентації тематики  територіально-адміністративної реформи та реформу-
вання органів місцевого самоврядування  постійними журналістами, що дозволяє репре-
зентувати стан тем та проблем про територіально-адміністративну реформу та реформу-
вання органів місцевого самоврядування  у динаміці та більш щільно.  

Протягом 2008 – 2012 рр. відбувся перехід від позитивної репрезентації ЗМІ адміні-
стративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування  до збалансова-
ної та негативної (див. табл. 2.3).

Таблиця 2.3
Оціночна спрямованість назв та анотацій інформаційних матеріалів ЗМІ 

щодо територіально-адміністративної реформи та реформування органів 
місцевого самоврядування,  %

Оціночна спрямованість Назва матеріалу, % Анотація матеріалу, %

2008 р. 2009 – 
2010 рр.

2011 – 
2012 рр.

2008 р. 2009 – 
2010 рр.

2011 – 
2012 рр.

Позитивна 63 38 16 64 32 10

Негативна 9 10 31 16 9 26

Нейтральна 18 20 29 1 20 45

Збалансована 10 32 24 18 32 19

У 2008 р. інформаційні матеріали про територіально-адміністративну реформу та ре-
формування органів місцевого самоврядування мали позитивні назви  та анотації,  –дискурс 
ЗМІ на початку адміністративної реформи був презентований переважно позитивними 
оціночними конотаціями. Домінування позитивних  назв тематичних інформаційних мате-
ріалів та анотацій до них над негативними, нейтральними та збалансованими свідчило про 
те, що дискурс був «статусним». Наприклад: «Наївний реалізм – проти байдужості», «Голо-
вний пріоритет – добробут громади», «Новий етап реформування органів місцевого само-
врядування», «Саморозвиток територій уможливить децентралізація», «Суспільне замов-
лення на євростандарти: від очікування змін – до безвідкладних дій», «Земля працює, сільські 
бюджети поповнюються», «Місцеве самоврядування: досягнення і здобутки», «Працювати, 
як звірені годинники», «Де поліпшення, там упевненість». Характер назв та анотацій інфор-
маційних матеріалів ЗМІ щодо територіально-адміністративної реформи та реформування 
органів місцевого самоврядування у 2008 р. переважно залежав від загальної оцінки ре-
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форм, яка була репрезентована комунікатором («Великі проблеми малої влади») або героєм 
публікації («Юрий Ганущак: Реформа сделает местные бюджеты самодостаточными»). У 
2008 р. регіональні ЗМІ продукували переважно позитивні та збалансовані назви, загально-
національні ЗМІ – нейтральні, в Інтернет-ЗМІ – була значна частка негативних. 

У 2009 – 2010 рр. назви та анотації інформаційних матеріалів про територіально-ад-
міністративну реформу та реформування органів місцевого самоврядування балансували 
між позитивними та збалансованими оцінками, дискурс про територіально-адміністратив-
ну реформу та реформування органів місцевого самоврядування переважно був офіцій-
ним та формальним. У 2009 – 2010 рр. загальнонаціональні ЗМІ здебільшого презентували 
тематику територіально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого 
самоврядування  використовуючи збалансовані оцінки,  а регіональні ЗМІ – через позитив-
ні оцінки. Така різниця була пов’язана з різними підходами щодо актуалізації теми  загаль-
нонаціональні ЗМІ намагалися актуалізувати тему приписавши їй проблемний характер та 
запропонувавши можливі варіанти її вирішення, а регіональні ЗМІ робили наголос перш 
за все на зусиллях (реальних або можливих) органів влади на місцях щодо розв’язання 
актуальних проблем громад: таким чином, спрямованість подання інформації та її зміст 
відображали на оціночному знаку назви та анотації матеріалу ЗМІ. Характер назв та ано-
тацій інформаційних матеріалів ЗМІ щодо територіально-адміністративної реформи та ре-
формування органів місцевого самоврядування у 2009 – 2010 рр. залежав від усталених 
традицій редакційної політики ЗМІ. Наприклад, для «Крымских известий» – «Первая вер-
сия «профиля громады»», «В тесном взаимодействии с громадой», «Построим дом сами», «В 
самоуправлении – будущее» найбільш традиційною є позитивне бачення теми, а «Хреща-
тик»  – «Крок назустріч»,  «Киян захистять від “кидал”»,  «Місто засяє чистотою»,  «Місто роз-
береться з МАФією»,  «Розділяй і заробляй» висвітлював тематику через її проблемність, а 
також міру дієвості влади міста в межах реформування. 

Починаючи з 2011 р. інформаційні матеріали про територіально-адміністративну 
реформу та реформування органів місцевого самоврядування мали негативні назви та 
нейтральні анотації. Домінування негативних та нейтральних назв тематичних інформа-
ційних матеріалів та анотацій до них над позитивними та збалансованими свідчить про 
те, що дискурс про територіально-адміністративну реформу та реформування органів 
місцевого самоврядування стає проблемно-дискусійним. Влада продукує офіційний дис-
курс та проблемно-тематичні інтерпретації, її опоненти – негативні, а комунікатори нама-
гаються  співвіднести протилежні інтерпретаційні позиції.  Наприклад: «Чем грозит Укра-
ине административно-территориальная реформа от новой власти», ««Наша Україна»: 
адмінреформа звелася до посилення влади чиновників», «Админреформу могут отменить», 
«Тарифна турбулентність», «Реформа й чиновник: партнери чи опоненти?», «Региональ-
ная «уровниловка» или реформа регионального развития?», «Реформы? Нет времени? А за-
втра будет?», «Государственный шаманизм», «Пропаганда «реформ»? Или использование 
«реформ» в пропаганде», «Почему буксуют реформы?», «Куди зник проект Адміністратив-
но-процедурного кодексу України?», «Админреформа приведет к уменьшению публичности 
и коллегиальности в работе правительства». Характер назв та анотацій інформаційних 
матеріалів ЗМІ щодо територіально-адміністративної реформи та реформування органів 
місцевого самоврядування значною мірою продиктований позиціями авторів тематичних 
інформаційних матеріалів та редакційною політикою ЗМІ. Загальнонаціональні ЗМІ зде-
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більшого продукують проблемно-тематичні матеріали з негативними та збалансованими 
анотаціями. Наприклад: «Адміністративна реформа, або Назад в СРСР» – «Коли в грудні 
2010 року глава держави активізувався на ниві «оптимізації» системи центральних органів 
виконавчої влади, багато представників влади переконували ЗМІ та міжнародні фінансо-
ві інституції, що в Україні, нарешті, почалася адміністративна реформа, спрямована на 
боротьбу з бюрократією та економію державних коштів. Попри те що вже перші кроки 
президента викликали чимало запитань, починаючи від відсутності стратегії (програми) 
реформи і закінчуючи легітимністю вживаних заходів, нам усе ж таки хотілося вірити, що 
принаймні деякі з них робляться в інтересах суспільства і держави». Регіональні ЗМІ – по-
зитивними та нейтральними, наприклад: «В этом году Винница привлекла к себе внимание 
резонансным открытием одного из крупнейших фонтанов Европы, победой в конкурсе 
на лучшее благоустройство, а также интернет-инновациями в сфере ЖКХ» – «За 5 лет 
работы Винницкий председатель и по совместительству самый молодой мэр областного 
центра Владимир Гройсман доказал, что брак многолетнего опыта не помеха успешной 
деятельности». Інтернет-ЗМІ – збалансовані, нейтральні та  негативна; наприклад: «Быть 
или не быть? Вот в чем вопрос» – «Грозная поступь административного реформирования 
наводит на серьезные размышления о будущем нашей области...». 

У межах контент-аналітичного дослідження була вивчена структура інформацій-
них повідомлень, присвячених територіально-адміністративній реформі та реформу-
ванню органів місцевого самоврядування. Теми «територіально-адміністративна 
реформа»/«адміністративна реформа» та «реформування органів місцевого самоврядуван-
ня»/ «місцеве самоврядування» в структурі інформаційних повідомлень у 2008 – 2012 рр.  
переважно локалізовані в його основних структурних елементах – меті повідомлення, те-
зах-аргументах, уточненнях, описі та ілюстраціях до тез (див. табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 
Локалізація тематики щодо територіально-адміністративної реформи та 

реформування органів місцевого самоврядування в структурі інформаційних 
матеріалів ЗМІ, %

Елементи структури інформа-
ційного матеріалу

Тема повідомлення –
«територіально-адміністра-

тивна
реформа»

Тема повідомлення –
«реформування

органів місцевого самовряду-
вання»

2008 р. 2009 – 
2010 рр.

2011 – 
2012 рр.

2008 р. 2009 – 
2010 рр.

2011 – 
2012 рр.

Головна мета повідомлення 26 72 19 59 72 8

Тези-аргументи 20 19 25 20 19 6

Уточнення до основних тез, аргу-
ментів

29 - 14 6 - 12

Опис, оцінка, аналіз 12 3 10 10 3 22

Ілюстрація до головної тези 9 3 9 3 3 21

Ілюстрація до пояснення головної 
тези та ситуації

4 2 5 3 2 15

Загальний фон до мети повідо-
млення

5 - 6 3 - 9

13-Book-Гончарук РЕФОРМИ З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.indd   23 09.07.13   16:30



РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОЦІНКАХ  ЗМІ

24 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:
СОЦІОЛОГІЧНИЙ 
ПОГЛЯД

Елементи структури інформа-
ційного матеріалу

Тема повідомлення –
«територіально-адміністра-

тивна
реформа»

Тема повідомлення –
«реформування

органів місцевого самовряду-
вання»

Загальний фон до основної тези 1 - 5 - - 4

Фон до фону 1 1 7 1 1 3

Локалізація тематики адміністративної реформи та реформування органів місцевого 
самоврядування в структурі інформаційних матеріалів засвідчує:

 • ЗМІ приділяють значну увагу тематиці територіально-адміністративної реформи 
та реформуванню органів місцевого самоврядування;

 • дискурс про територіально-адміністративну реформу та реформування органів 
місцевого самоврядування у вітчизняних ЗМІ є абсолютним;

 • тематика  територіально-адміністративної реформи та реформування органів 
місцевого самоврядування в структурі інформаційних матеріалів не має сталого 
дизайну – проблемний дискурс моделюється ситуативно, залежно від події, по-
зиції, контексту;

 • тема «реформування органів місцевого самоврядування» є більш вагомою та 
вживаною для ЗМІ ніж тема «реформування органів місцевого самоврядування». 
Реформування органів місцевого самоврядування сприймається ЗМІ та тран-
слюється комунікаторами як похідний процес від адміністративної реформи.

Тема «територіально-адміністративна реформа» у загальнонаціональних ЗМІ пе-
реважно сконцентрована в головній меті повідомлення та тезах-аргументах, а в регіональ-
них ЗМІ – у менш важливих структурних елементах інформаційного повідомлення; тема 
«реформування органів місцевого самоврядування», навпаки, сконцентрована  в другоряд-
них елементах інформаційного повідомлення у загальнонаціональних ЗМІ, однак у регіо-
нальних ЗМІ є більш вагомою (див. табл. 2.5).   

Таблиця 2.5
Локалізація тематики щодо територіально-адміністративної реформи та 

реформування органів місцевого самоврядування в структурі інформаційних 
матеріалів ЗМІ, у загальнонаціональних та регіональних ЗМІ, % (на прикладі 2009 – 

2010 рр.)
Елементи структури інформаційного 

матеріалу
Тема повідомлення –

«територіально-адміністра-
тивна

реформа»

Тема повідомлення –
«реформування

органів місцевого само-
врядування»

загальнонаціо-
нальні ЗМІ

регіональні 
ЗМІ

загальнонаці-
ональні ЗМІ

регіональні 
ЗМІ

Головна мета повідомлення 55 45 48 52

Тези-аргументи 100 - 64 36

Уточнення до основних тез, аргументів 39 61 - -

Опис, оцінка, аналіз 15 85 86 14

Ілюстрація до головної тези - 100 - 100
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Елементи структури інформаційного 
матеріалу

Тема повідомлення –
«територіально-адміністра-

тивна
реформа»

Тема повідомлення –
«реформування

органів місцевого само-
врядування»

загальнонаціо-
нальні ЗМІ

регіональні 
ЗМІ

загальнонаці-
ональні ЗМІ

регіональні 
ЗМІ

Ілюстрація до пояснення головної тези та 
ситуації

- 100 - 100

Загальний фон до мети повідомлення - - - -

Загальний фон до основної тези - - - -

Фон до фону - 100 - 100

ЗМІ центрального регіону України локалізують дискурс про територіально-адміні-
стративну реформу та реформу місцевого самоврядування здебільшого в таких структур-
них елементах повідомлень, як опис, ілюстрація та фони, ЗМІ АР Крим та південного регіо-
ну – в межах загальних фонів, ЗМІ північного регіону – в уточненні основних тез та аналізі, 
ЗМІ західного регіону – у головній меті повідомлення та аргументів до основних тез, ЗМІ 
східного регіону – у головній меті повідомлення.

Продовження таблиці 2.5
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3. СПЕЦИФІКА ВИСВІТЛЕННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
РЕФОРМИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗМІ

У вітчизняних ЗМІ проблематика територіально-адміністративної реформи та ре-
формування органів місцевого самоврядування у 2008 – 2012 рр. належить до тем, які по-
даються у позачасовому контексті (див. рис. 3.1). Позачасовий контекст дискурсу свідчить 
як про фундаментальність теми, так і про її проблемність та комплексність для ЗМІ. 

	  

Повідомлення 
про подію 
стосуються 
позачасових 
проблем 

48%

Повідомлення 
про подію 

подаються через  
три-сім днів 

потому
12%Повідомлення 

про подію 
подаються через 
сім днів потому

7%

Повідомлення 
про подію 

подаються через 
два дні потому

7%

Повідомлення 
про подію 
подаються 

наступного дня 
після події 

16%

Повідомлення 
про подію 

подаються того ж 
самого дня  

10%

Рис. 3.1. Ступінь оперативності повідомлень ЗМІ щодо територіально-
адміністративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування 

(на прикладі 2011 – 2012 рр.)

Комунікаційні характеристики інформаційних матеріалів ЗМІ, що присвячені терито-
ріально-адміністративній реформі та реформуванню органів місцевого самоврядування, 
мають середній ступінь конкретності, високий рівень аргументованості та емоційності 
(див. табл. 3.1).

13-Book-Гончарук РЕФОРМИ З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.indd   26 09.07.13   16:30



РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОЦІНКАХ  ЗМІ РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОЦІНКАХ  ЗМІ

27ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:
СОЦІОЛОГІЧНИЙ 

ПОГЛЯД

Таблиця 3.1
Комунікативні характеристики інформаційних матеріалів ЗМІ щодо 

територіально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого 
самоврядування, %

Ступінь
«Конкретність» «Аргументованість»  «Емоційність»

2008 р. 2009 – 
2010 рр.

2011 – 
2012 рр.

2008 р. 2009 – 
2010 рр.

2011 – 
2012 рр.

2008 р. 2009 – 
2010 рр.

2011 – 
2012 рр.

Високий 41 20 29 49 48 61 34 49 43

Середній 57 80 67 49 47 32 59 42 32

Низький 3 - 4 2 5 7 7 8 25

Ступінь конкретності, аргументованості та емоційності інформаційних матеріалів, 
присвячених адміністративній реформі та реформуванню органів місцевого самовряду-
вання, переважно пов’язаний з типом публікації та видом ЗМІ, наприклад, високий ступінь 
конкретності, аргументованості та емоційності найбільшою мірою притаманний інтерв’ю 
та авторським коментарям/блогам. Наприклад: «По-моему, это уже перебор. Как бы баналь-
но не звучало, но чиновники – это наши наемные работники, которые получают зарплату 
из наших налогов. Представьте себе – ваш генеральный директор оббивает пороги Вашего 
офиса, чтобы попасть к Вам на прием. Абсурд? На содержание аппарата управления по де-
лам семьи и молодежи Днепропетровского горсовета тратится больше средств, чем на 
социальные программы в поддержку молодежи и спорта…» (2011 – 2012 рр.).

Інформація щодо територіально-адміністративної реформи та реформування ор-
ганів місцевого самоврядування в загальнонаціональних ЗМІ є більш аргументованою 
і водночас більш емоційною, а в регіональних ЗМІ – більш конкретною. Більш конкретні, 
аргументовані та емоційні матеріали ЗМІ щодо територіально-адміністративної реформи 
та реформування органів місцевого самоврядування в ЗМІ АР Крим, менш конкретні, аргу-
ментовані та емоційні – в ЗМІ західного регіону. Наприклад:

 • «Довгий закликає реформувати місцеве самоврядування. Секретар Київради 
Олесь Довгий, відповідаючи на запитання читачів свого персонального сайту, що 
стосувалися місцевого самоврядування, заявив: «Щойно народившись в Україні, 
місцеве самоврядування зазнало нищівного удару, коли мажоритарну систему 
виборів було замінено на пропорційну». За словами Довгого, тоді випала голо-
вна ланка – зв’язок між депутатами та людьми: «Відтепер більшість людей, які 
потрапляють до списків, не прив’язані територіально до конкретної вулиці, бу-
динку, під’їзду. Нині депутати можуть не відповідати перед тими, хто їх обрав, 
а декого виборці взагалі не знають в обличчя. Я виступаю проти пропорційної 
системи. Вона   абсолютно не прив’язана до громади, породжує у депутатів за-
цікавленість виключно в статусі та задоволенні особистих інтересів» (2008 р.); 

 • «Бюджетні кошти за призначенням. Обухівська сільська рада визнана кращим 
розпорядником бюджетних коштів у Мураванокуриловецькому районі. Таку оцін-
ку дало роботі органу місцевого самоврядування районне управління Державного 
казначейства. В минулому році тут використано на потреби громади понад 536 
тисяч гривень. У переліку добрих справ перше місце займає турбота про вихован-
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ців дитячого садка на центральній садибі САТ «Вищеольчедаївське». Сюди підведе-
но проточну воду, придбано музичний центр…» (2008 р.).

У 2008 – 2010 рр. серед матеріали ЗМІ щодо територіально-адміністративної реформи 
та реформування органів місцевого самоврядування в Україні переважають ситуаційно-
проблемні матеріали, у 2011 – 2012 рр. – проблемні. Пропорція дискурсивно-проблемного 
та ситуаційно-проблемного дискурсу в загальнонаціональних ЗМІ та регіональних ЗМІ є 
однаковою, а дискурсивно-ситуаційна тематика переважає в регіональних ЗМІ, Інтерент-
ЗМІ представлені ситуаційними та проблемними публікаціями. Проблемно-тематичні ма-
теріали ЗМІ щодо територіально-адміністративної реформи та реформування органів міс-
цевого самоврядування дискурсивно-проблемного характеру частіше продукуються ЗМІ 
західного регіону та АР Крим, дискурсивно-ситуативні – ЗМІ центрального регіону, ситуа-
ційно-проблемні – ЗМІ АР Крим. 

Інформаційні матеріали ЗМІ, що стосуються територіально-адміністративної рефор-
ми та реформування органів місцевого самоврядування, за тематикою у 2008 – 20012 рр. 
були  відносно гомогенними – представляють декілька тем, взаємопов’язаних з проблем-
ним дискурсом (див. рис. 3.2).  Насамперед тематика адміністративної реформи та місцево-
го самоврядування взаємопов’язана з політичним (внутрішнім та зовнішнім) та соціально-
економічним дискурсами. Більш однорідними за тематичним покриттям є інформаційні 
матеріали загальнонаціональних ЗМІ, менш однорідними – Інтернет-ЗМІ. 

	  

Низька
13%

Середня
62%

Висока
25%

Рис. 3.2. Ступінь гомогенності інформаційних матеріалів ЗМІ щодо територі-
ально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого самовряду-

вання (на прикладі 2011 – 2012 рр.)

Значна частина інформаційних матеріалів ЗМІ про територіально-адміністративну 
реформу та реформування органів місцевого самоврядування у 2008 – 2012 рр. вміщувала 
контексти, присвячені реальному часу. Інформування про територіально-адміністратив-
ну реформу та реформування органів місцевого самоврядування в контексті минулого та 
майбутнього в ЗМІ зустрічалося рідше і було обумовлене насамперед цільовими характе-
ристиками матеріалу – задля представлення аудиторії більш глибоких оціночних суджень 
(див. рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Хронологія інформаційних матеріалів ЗМІ щодо територіально-ад-
міністративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування (на 

прикладі 2011 – 2012 рр.)

У 2008 р. ЗМІ,  висвітлюючи проблематику територіально-адміністративної реформи 
та реформування органів місцевого самоврядування, робили наголос на реальному стані 
справ (див. рис. 3.4), у 2009 – 2012 рр.  відбувається збільшення контекстів з актуалізацією 
«необхідного» (див. рис. 3.5). 

	  

Необхідне
29%

Можливе
27%

Реальне
44%

Рис. 3.4. Пропорція реального, можливого та необхідного в інформаційних 
матеріалах ЗМІ  щодо територіально-адміністративної реформи та реформування 

органів місцевого самоврядування (2008 р.)

	  

Необхідне
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Можливе
33%

Реальне
23%

Рис. 3.5. Пропорція реального, можливого та необхідного в інформаційних 
матеріалах ЗМІ  щодо територіально-адміністративної реформи та реформування 

органів місцевого самоврядування (на прикладі 2011 – 2012 рр.)

є
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Така зміна пропорції стосовно модальності тематичних матеріалів означає, що про-
цеси та проблеми, пов’язані з зазначеними реформами, розглядаються вітчизняними ЗМІ 
меншою мірою як перспективні та такі, що мають підстави щодо подальшого покращання 
та удосконалення. 

Наприклад:
 • «При реорганизации органов исполнительной власти ряд из них был переимено-

ван. Так, вместо Главного контрольно-ревизионного управления была создана 
Государственная финансовая инспекция, а вместо Госкомитета по государственно-
му материальному резерву – Государственное агентство резерва» (2011 – 2012 рр.); 

 • «На сегодняшний день... в Украине ликвидированы около 12 тыс. различных предпри-
ятий, которые предоставляли административные услуги, не предусмотренные 
украинским законодательством, а количество чиновников сокращено, на уровне 
министерств и ведомств, уже на 28%. Это с учетом того, что в Кабинете мини-
стров с почти 1 тыс. 200 чиновников, в самом Кабинете министров, осталось 
около 600. И это не предел» (2011 – 2012 рр.); 

 • «У 2011 році колишню Державну геологічну службу реорганізували в Державну служ-
бу геології та надр України, що стала центральним органом виконавчої влади» 
(2011 – 2012 рр.); 

 • «В регионах должны быть созданы межрегиональные группы, в каждой из которых 
станут работать по три-пять специалистов. Например, можно объединить 
Тернопольскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области, потом Харьковскую и 
Сумскую. В столице и Киевской области мы и сами справимся. В целом число со-
трудников службы по регионам не должно превышать 60 человек» (2011 – 2012 рр.); 

 • «У Харкові буде реалізовано пілотний проект реформи житлово-комунального 
господарства» (2011 – 2012 рр.); 

 • «Наступний етап реформи — місцеве самоврядування. І тут знову слід визначи-
тися — чого ми хочемо. Якщо говоримо про принципи субсидіарності, які перед-
бачають усе те, що громада має робити сама, то для цього вона має бути само-
достатньою й у фінансовому плані. Те, чого вона не може виконати сама, нехай 
делегує на рівень держави. У цьому випадку буде взаємний процес» (2011 – 2012 рр.).

Засоби конкретизації тематичного дискурсу щодо територіально-адміністративної 
реформи та реформування органів місцевого самоврядування протягом 2008 – 2012 рр. 
у вітчизняних ЗМІ змінювалися: у 2008 р. це були передусім інструментальні аспекти («за 
допомогою яких ресурсів») (43%) та характер поведінки діючих осіб та інституцій («у який 
спосіб») (42%); у 2009 – 2010 рр. – характер поведінки діючих осіб та інституцій («у який 
спосіб») (63%) та місце події (56%); у 2011 – 2012 рр. – інформація про характер поведінки 
діючих осіб та інституцій («у який спосіб») (39%) та  ціннісні аспекти подій («добре/погано, 
морально/аморально» тощо). 

Міра конструктивності тематичних інформаційних матеріалів дозволяє говорити про 
те, що дискурс щодо територіально-адміністративної реформи та реформування органів 
місцевого самоврядування є достатньо об’ємним. Конструктивність інформаційного мате-
ріалу, що сповіщає про територіально-адміністративну реформу та реформування органів 
місцевого самоврядування, досягається завдяки наявності в ЗМІ оцінок та думок, конкрет-
них фактів та відомостей про стан справ, конструктивних пропозицій щодо зміни існуючо-
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го стану справ та наявності описового аналізу причин, чинників та наслідків щодо процесів 
реформування. Конкретні факти, причини, чинники, наслідки щодо територіально-адміні-
стративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування більшою мірою 
представлені на шпальтах загальнонаціональних та регіональних видань, а оцінки та кон-
структивні пропозиції – на шпальтах загальнонаціональних ЗМІ та Інтернет-видань. 

У 2008 р. територіально-адміністративна реформа та реформування органів місце-
вого самоврядування у ЗМІ описувалися за допомогою оцінок щодо реального та гіпоте-
тичного стану справ (30%), процедур зіставлення актуального моменту та його можливого 
здійснення (28%), окреслення споріднених процесів (27%); у 2009 – 2010 рр. – оцінок, що 
пов’язані з поняттям «норми» (41%), окреслення споріднених процесів (36%), циклiчностi та 
iнтервальностi події (22%); у 2011 – 2012 рр. – оцінок щодо реального та гіпотетичного стану 
справ (46%), процедур зіставлення актуального моменту та його можливого здійснення 
(39%),  окреслення споріднених процесів (39%).  Побудова інформаційних матеріалів за-
гальнонаціональних ЗМІ ґрунтується на описі мікроподій, на зіставленні можливостей, на 
оцінках реальних та бажаних станів; регіональні ЗМІ при побудові інформаційних матері-
алів переважно використовують процесуальну природу територіально-адміністративної 
реформи та реформування органів місцевого самоврядування, оцінюють їх потенційність, 
результативність та ступінь реалізованості; Інтернет-ЗМІ – порівнюють існуючі реалії ре-
форм з бажаними та перспективними. 

Вітчизняні ЗМІ, інформуючи про територіально-адміністративну реформу та рефор-
мування органів місцевого самоврядування, насамперед намагаються демонструвати 
власне ставлення до проблеми та звертати увагу на загальнолюдські цінності та норми. 
Протягом 2008 – 2012 рр. зберігається така тенденція: загальнонаціональні ЗМІ, сповіща-
ючи про територіально-адміністративну реформу та реформування органів місцевого са-
моврядування, акцентують увагу на загальнолюдських цінностях та нормах, регіональні 
ЗМІ – інформують про нове через ціннісну перспективу, Інтернет-видання – демонструють 
наявність власного ставлення до теми. 

Якщо у 2008 р. проблемно-тематичний дискурс щодо територіально-адміністратив-
ної реформи та реформування органів місцевого самоврядування в ЗМІ був переважно 
позитивним: авторів інформаційних матеріалів переважно представляли позиції «все до-
бре» (25%), «знаю як краще» (21%), «духовного пошуку» (6%) та «оптимізму» (9%); а, у 2011 – 
2012 рр. – тональність дискурсу була змінена – він став проблемним: комунікатори  та герої 
інформаційних публікацій здебільшого продукували позиції типу «все погано» (34%), «я так 
вважаю» (29%) та «знаю як краще» (26%). 

У 2008 р. позитивна інтенційна спрямованість4 інформаційних повідомлень домі-
нувала над негативною та критичною – це були інтенції аналізу, аналізу зі знаком «плюс», 
інформація, яка спрямована на позитивне оцінювання (див. табл. 3.2.). У 2009 – 2010 рр. 
позитивні інтенції здебільшого домінували над негативними та критичними (це інтенції 

4  Інтенційна спрямованість інформаційного повідомлення безвідносно до змістового контексту публікації здатна визначити емоційну 
спрямованість матеріалу спираючись на заклики автора матеріалу, його преференції та артикуляції до потенційного споживача тексту 
через призму його ставлення до об’єктів, контекстів та ситуаційних передумов, окреслених у публікації.
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аналізу, аналізу зі знаком «плюс», інформація, яка спрямована на позитивне оцінювання, 
кооперації та презентації, заспокоєння аудиторії). Характер домінуючих інтенцій був спря-
мований на актуалізацію тематичної проблеми та її «піднесення», незважаючи на зовнішні 
чинники та внутрішню процедурну складність  (див. табл. 3.3). У 2011 – 2012 рр. негативна та 
критична інтенційна спрямованість інформаційних повідомлень домінує над позитивною 
– це інтенції інформації, аналізу зі знаком мінус, критики, безособового звинувачення, роз-
межування, дискредитації, викриття (див. табл. 3.4). 

Таблиця 3.2
Характер комунікативної спрямованості інформаційних матеріалів ЗМІ щодо 

територіально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого 
самоврядування

Інтенційна спрямованість 
інформаційних

матеріалів

Інтенції інформаційного повідомлення, %

назви змісту проблеми автора героїв

Аналіз 33 28 22 18 19
Аналіз зі знаком “+” 32 10 15 6 11
Аналіз зі знаком “-“ 11 6 6 7 6
Безособове звинувачення 4 1 3 1 1
Безособове викриття 4 1 2 0 1
Дискредитація 2 1 3 0 1
Інформація 44 25 23 8 16
Кооперація 5 2 4 2 2
Критика 6 4 5 2 5
Самопрезентація 3 1 1 0 3
Звинувачення 7 5 6 6 8
Відхилення критики 1 1 2 1 2
Відхилення звинувачень 4 5 2 4 3
Відмова 1 4 3 1 4
Оцінювання позитивне 10 28 15 22 29
Спонукання 5 8 3 4 19
Попередження 6 5 3 4 4
Презентація 7 6 13 20 5
Протистояння 4 4 4 13 2
Розмежування 4 4 6 3 3
Викриття 3 2 2 4 2
Самокритика 2 3 1 1 1
Самовиправдання 2 2 1 3 1
Обережність 3 4 - 3 1
Самопрезентація 2 4 1 2 1
Погроза 4 7 1 3 1
Заспокоєння аудиторії 2 2 1 1 1
Примітка: у підсумку не маємо 100%, тому що можна було закодувати кілька варіантів відповіді на це запитання.
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Таблиця 3.3
Характер комунікативної спрямованості інформаційних матеріалів ЗМІ щодо 

територіально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого 
самоврядування,  2009 та 2010 роки

Інтенційна спрямова-
ність інформаційних

матеріалів

Інтенції інформаційного повідомлення, %
назви змісту проблеми автора героїв

Аналіз 21 16 21 21 17
Аналіз зі знаком “+” 35 26 35 30 26
Аналіз зі знаком “-“ 16 11 14 20 11
Безособове звинува-
чення

1 2 1 1 1

Безособове викриття 1 2 1 1 1
Дискредитація 1 - - - -
Інформація 1 26 22 23 17
Кооперація 27 6 4 4 4
Критика 4 5 12 5 5
Самопрезентація 5 - - - -
Звинувачення - 4 4 4 4
Відхилення критики 5 - - - -
Відхилення звинувачень - - - - -
Відмова - 3 - - -
Оцінювання позитивне 10 20 8 17 16
Спонукання 1 4 1 3 10
Попередження 1 7 3 2 5
Презентація 9 8 9 9 10
Протистояння 1 2 1 1 1
Розмежування 1 2 2 2 2
Викриття 4 3 3 4 4
Самокритика 3 3 3 3 3
Самовиправдання 2 2 2 2 2
Обережність - - - - -
Самопрезентація 2 1 1 3 7
Погроза - 1 1 - -
Заспокоєння аудиторії 6 5 5 5 5
Примітка: у підсумку не маємо 100%, тому що можна було закодувати кілька варіантів відповіді на це запитання.

Продовження таблиці 3.2
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Таблиця 3.4
Характер комунікативної спрямованості інформаційних матеріалів ЗМІ щодо 

територіально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого са-
моврядування (2011 – 2012 рр.)

Інтенційна спрямованість інформаційних
матеріалів

Інтенції інформаційного 
повідомлення, %

Аналіз 17
Аналіз зі знаком “+” 6
Аналіз зі знаком “-“ 21
Безособове звинувачення 13
Безособове викриття 9
Дискредитація 10
Інформація 23
Кооперація 4
Критика 16
Самопрезентація 4
Звинувачення 8
Відхилення критики 9
Відхилення звинувачень 7
Відмова 2
Оцінювання позитивне 4
Спонукання 4
Попередження 5
Презентація 5
Протистояння 7
Розмежування 12
Викриття 9
Самокритика 1
Самовиправдання 1
Обережність 3
Самопрезентація 4
Погроза 6
Заспокоєння аудиторії 4
Примітка: у підсумку не маємо 100%, тому що можна було закодувати кілька варіантів відповіді на це запитання.
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ТЕМАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗМІ щОДО 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
РЕФОРМИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У 2008 р. локалізація дискурсу про територіально-адміністративну реформу та ре-
формування органів місцевого самоврядування в Україні у вітчизняних ЗМІ здійснювалася 
насамперед завдяки інформації про процеси та події, що відбуваються на рівні країни, на-
селених пунктів країни та регіонів країни; у 2009 – 2010 рр. – процесів та подій, що відбува-
лися на рівні населених пунктів країни, України та територіальних громад;  у 2011 – 2012 рр. 
– на рівні країни та регіонів країни, а також державних інституцій, що були реформовані 
(див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1
Характер локалізації дискурсу  щодо територіально-адміністративної реформи та 

реформування органів місцевого самоврядування в Україні
в інформаційних матеріалах ЗМІ, %

Локалізація дискурсу 2008 р. 2009 – 2010 рр. 2011 – 2012 рр.

Країна 49 30 57

Регіони країни 21 12 35

Населений пункт 35 53 29

Державні інституції 6 17 31

Територіальні громади 19 20 9

Громадяни 6 1 3

Протягом 2008 – 2012 рр. проблемно-тематичний дискурс територіально-адміні-
стративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування на рівні України 
частіше презентовано ЗМІ західного та східного регіонів; на регіональному рівні – ЗМІ за-
хідного регіону; на рівні населеного пункту – ЗМІ центрального, північного, західного регі-
онів та АР Крим; на рівні профільних інституцій – ЗМІ центрального, північного та західного 
регіонів; на рівні громади – центрального регіону та АР Крим; окремих громадян – ЗМІ 
північного, південного регіонів та АР Крим. 

В інформаційних матеріалах ЗМІ при висвітленні питань територіально-адміністра-
тивної реформи та реформування органів місцевого самоврядування в Україні частіше 
згадуються такі суб’єкти, як – керівництво громад на місцевому рівні, громади, президент, 
представники політичних партій, керівники профільних інституцій (див. табл. 4.2). Найчас-
тіше керівники профільних інституцій, представники політичних партій та керівники місце-
вих громад виступають у ролі трансляторів позицій та думок стосовно розвитку процесів 
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територіально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого самовряду-
вання в Україні. 

Таблиця 4.2
Суб’єкти територіально-адміністративної реформи та реформування органів 

місцевого самоврядування в Україні в інформаційних матеріалах ЗМІ, %
Суб’єкти 2008 р. 2009 – 

2010 рр.
2011 – 

2012 рр.

Президент, Секретаріат Президента України,  РНБО України 20 15 18

Прем’єр-міністр та Уряд 12 15 8

Верховна Рада, депутати 8 18 11

Державні інституції 4 9 29

Політичні партії 6 4 21

Керівництво громад на місцевому рівні 51 66 28

Громади 30 36 2

Представники громад 4 8 2
Примітка: у підсумку не маємо 100%, тому що можна було закодувати кілька 

варіантів відповіді на це запитання.

За результатами дослідження, загальнонаціональні ЗМІ здебільшого звертаються до 
позицій перших осіб держави, представників політичних партій та керівників державних 
інституцій у разі необхідності інтерпретації процесів реформування; регіональні ЗМІ – до 
представників політичних сил та керівництва громад на місцевому рівні; Інтернет-ЗМІ ви-
користовують у проблемно-тематичному дискурсі переважно весь спектр тематичних 
суб’єктів. Такі суб’єкти процесів реформування, як керівництво громад активно представ-
лені не тільки в регіональних ЗМІ, але і в загальнонаціональних ЗМІ, зокрема, у виданнях 
«Голос України» та «Урядовий кур’єр». Також навколо цих суб’єктів найчастіше розгортаєть-
ся тематика повідомлення, присвячена процесам територіально-адміністративної рефор-
ми та реформування органів місцевого самоврядування в Україні. 

Актуалізація тематики реалізації територіально-адміністративної реформи та ре-
формування  органів місцевого самоврядування в межах дискурсу організованого спеці-
алізованими тематичними інформаційними порталами з питань місцевого і регіонального 
розвитку (municipal.qov.ua, http://www.federal.org.ua), у 2009 – 2010 рр. була презентована 
такими суб’єктами: 

 • перші особи та ідеологи Асоціації міст України та громад, Української  асоціації міс-
цевих та регіональних влад, Конгресу місцевих і регіональних влад  Ради Європи, 
Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, Всеукраїнського громад-
ського об’єднання «Клуб мерів», Центру інституційного розвитку,  Інституту міс-
цевої демократії; 

 • керівники державних інституцій – Служби  регіональної політики Секретаріату 
Президента України, Управління регіональної  політики Секретаріату Кабінету 
Міністрів України, інформаційно-аналітичного відділу Фонду сприяння місцево-
му самоврядуванню України, Міністерства регіонального  розвитку та будівни-
цтва України; 
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 • керівники обласних рад,  міські голови; 
 • науковці (кандидати та доктори наук);
 • судді та заслужені юристи України; 
 • керівники виконавчих комітетів політичних партій. 

Діапазон пропозицій лідерів думок (Президент, спікер Верховної Ради, прем’єр-
міністр, представники політичних партій) на державному рівні, в контексті територіально-
адміністративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування в Україні,  
у 2008 році насамперед був пов’язаний з інтенсифікацією реформи на національному рівні, 
з пропозиціями щодо конструктивного об’єднання зусиль вищої державної влади та вла-
ди на місцях заради подальшого проведення реформ, з необхідністю оновлення цільових 
орієнтирів  територіально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого 
самоврядування. Наприклад:

 • «Прежде чем проводить административно-территориальную реформу… необ-
ходимо провести инвентаризацию, то есть нужно четко знать, в частности, 
сколько есть фельдшерско-акушерских пунктов, сельских школ… на сегодняшний 
день нет окончательного видения того, какого результата хотят достичь бла-
годаря такой реформе»; 

 • «Спикер…  призвал органы местного самоуправления приобщиться к разработке 
изменений к Конституции и подчеркнул необходимость передачи им финансовых 
ресурсов для более эффективной деятельности регионов»; 

 • «По моему убеждению, некоторые поняли свое ущемление, к чему можем прийти в 
результате реформирования. 18 лет мы подходим к этому вопросу. Бывают ди-
алоги и пресс-конференции, которые говорят, что мы почти подходим к этому 
вопросу. Я убежден, что эту работу ни одна ветвь власти самостоятельно не 
сдвинет... В повестке дня такие вопросы, которые в условиях нормальной модели 
взаимодействия могли и не возникать. Это свидетельство того, что годами мы 
не предлагали модель формирования этих отношений»;

 • «Глава государства также призвал мэров крупных городов «быть костяком ра-
бочей группы, которая сегодня начнет работать». «Мы должны четко обсудить, 
кого мы привлекаем, на каких основаниях. Я буду говорить о международных орга-
низациях, которые необходимо привлечь»; 

 • «… в проекте Конституции партии заложены такие основные принципы, как су-
веренитет украинской нации, президентская форма правления, возобновление 
ядерного статуса государства, унитарное устройство, персональная ответ-
ственность представителей власти всех уровней, возвращение традиционных 
форм территориального устройства, широкие права местного самоуправле-
ния». 

Пропозиції лідерів думок у контексті територіально-адміністративної реформи та 
реформування органів місцевого самоврядування в Україні  на місцевому рівні (керівники 
громад, мери міст, голови обласних рад, голови районів та сіл) у ЗМІ в 2008 р. були пов’язані 
з  пропозиціями щодо більш ефективних варіантів організації роботи влади на місцях, з  
актуалізацією питання децентралізації влади, з підвищенням фахового рівня керівників 
громад, з важливістю програм соціально-економічного розвитку територій, з актуальни-
ми проблемами адміністративної реформи. Наприклад:
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 • «Прозора система підготовки та прийняття рішень, надання дозволів, вста-
новлення публічного нагляду щодо розподілу та використання коштів місце-
вого бюджету за рахунок впровадження електронного урядування (формування 
комп’ютерної бази даних, відкритої для доступу усім користувачам Інтернету, про 
рух усіх документів, що готуються та виконуються місцевою владою, розподіл та 
використання коштів місцевого бюджету з відображенням суб’єктів господарюван-
ня і їх власників, що надають товари та послуги місцевій владі, цін на них тощо)»;

 • «Ми маємо усвідомлювати, що місцеве самоврядування – це не просто форма ор-
ганізації влади на місцях, а й найважливіший інструмент демократичного управ-
ління. Основа делегування в усьому цивілізованому світі – принцип, згідно з яким 
держава не бере на себе відповідальності за питання, які можна успішно вирішу-
вати на місцевому рівні»;

 • «на місцевому рівні потрібні насамперед зрозумілі громадянам програми соціаль-
но-економічного розвитку, і вони мають ухвалюватися виключно радами»;

 • «На Київщині про фаховий рівень керівників територіальних громад дбає обласна 
рада. Регулярно проводимо семінари, наради, конкурси на кращого посадовця ор-
ганів місцевого самоврядування»;

 • «Є ціла низка проблем, котрі гальмують розвиток, серед них – надмірна кількість 
територіально-адміністративних одиниць базового рівня, подрібненість тери-
торіальних громад, надзвичайна слабкість фінансової бази, яка не дає можливос-
ті виконувати всі повноваження місцевого рівня».  

Діапазон пропозицій лідерів думок у 2009 – 2010 рр., порівняно з 2008 р., не змінюєть-
ся – актуальними залишаються питання подальшого проведення реформ, інтенсифікація 
реформування на національному рівні. У 2011 – 2012 рр. лідери думок щодо територіально-
адміністративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування в Україні  
транслюють питання, пов’язані з проблемами та перешкодами реформування, процесами 
та подіями, пов’язаними з конкретними розмежуваннями повноважень, їх передачею на 
відповідні рівні управління (як на державному, так і на місцевому рівнях), роботою облас-
них державних адміністрацій як «управлінських центрів», запровадженням раціонального 
адміністративно-територіального устрою в країні.

Протягом 2008 – 2010 рр. характер аргументів дискурсу щодо територіально-ад-
міністративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування в Україні  
здійснювався передусім у межах інтерпретацій, обґрунтувань, доказів та дискусій (2008 р. 
- інтерпретації (39%), обґрунтування (33%), докази (26%), дискусії (9%); 2009 – 2010 рр. – ін-
терпретації (21%), обґрунтування (15%), докази (46%), дискусії (29%)); у 2011 – 2012 рр. -  ви-
значень (24%), обґрунтувань (21%), інтерпретацій (20%) та доказів (16%).  За результатами 
контент-аналітичного дослідження спектр аргументів загальнонаціональних ЗМІ щодо 
проблемно-тематичного дискурсу стосовно територіально-адміністративної реформи та 
реформування органів місцевого самоврядування в Україні є ширшим ніж регіональний.

Територіально-адміністративна реформа та реформування органів місцевого само-
врядування в Україні в інформаційних повідомленнях ЗМІ у 2008 р. частіше розглядалися в 
соціальному та політичному контекстах; у 2009 – 2010 рр. – соціальному та економічному; у 
2011 – 2012 рр. – політичному  (див. табл. 4.3).
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Таблиця 4.3
Контексти територіально-адміністративної реформи та реформування органів 

місцевого самоврядування в Україні в інформаційних матеріалах ЗМІ, %
Контексти 2008 р. 2009 – 2010 рр. 2011 – 2012 рр.

Політичний 42 39 65

Соціальний 59 78 33

Економічний 33 52 29

Громадський 18 46 23

Культурний 2 7 1

Інше 1 3 3
Примітка: у підсумку не маємо 100%, тому що можна було закодувати кілька 

варіантів відповіді на це запитання.

Наприклад, поєднання тематики територіально-адміністративної реформи та ре-
формування органів місцевого самоврядування в Україні з політичним контекстом (2011 
– 2012 рр.):

 • «Способна ли нынешняя власть дать больше полномочий на места, поменять 
границы административных единиц, разрешить местным общинам опре-
делять главные направления своего экономического и социального развития? 
Наверное, эти вопросы станут главными в процессе дискуссии, которую начал 
Президент. Именно дискуссии, поскольку реальные реформы в отношении регио-
нов без предварительной научной подготовки проводить чревато. Это может 
привести к необратимым последствиям. Не зря в последнее время в Партии 
регионов пытаются обходить стороной тему федерализиции и не вспоми-
нать Северодонецк. Унитарный статус Украины сейчас для власти во много раз 
выгоднее. Хотя в формате оппозиции, ПР использовала федералистскую концеп-
цию как противовес националистически настроенной «оранжевой» власти. Но 
тут стоит подчеркнуть именно понятие «риторика», которая как со стороны 
регионалов, так и их политических противников, не была подкреплена какими-
то реальными действиями. Для того, чтобы пройти процесс политической и 
общественной трансформации Украине необходимо поменять свою региональ-
ную политику, провести административно-территориальную реформу и из-
бавиться от наследия СССР в виде местных советов и администраций. Должен 
остаться «кто-то один». Сможет ли нынешняя власть пойти на такой шаг? В 
ближайшей перспективе (2-3 года) – нет. А вот после парламентских виборов, 
намеченных на октябрь 2012 года, возможно. Кстати, подобная реформа может 
стать главным козырем Януковича для переизбрания на второй срок, если ему 
удастся ее грамотно провести. В противном случае она станет его последней 
реформой, которая «утопит» его как политика»; 

 • «административная реформа — не панацея от всех болезней. Она должна пресле-
довать конкретную цель. Мое мнение, что все реформы, проводящиеся в стране, 
в том числе административная, налоговая, пенсионная, — важны не сами по себе 
и должны преследовать главную цель: усовершенствование структуры нацио-
нального производства. Ведь наша главная проблема — технически и морально 
устаревшая, энергоемкая (первое место в Европе и пятое в мире!) структура 
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производства. И все реформы, все изменения не будут оправданными, если эта 
структура сохранится»;  

 • «Структуризація територіальних громад, участь їхніх членів в управлінні місце-
вими справами сприятиме позитивним змінам в інших сферах соціального і по-
літичного життя. З’являться лідери, які, спираючись на громадськість, зможуть 
формувати ядро нової політичної еліти.Я вірю, рано чи пізно така система буде 
впроваджена. Більш того, із зростанням самосвідомості населення організації са-
моврядування, що являють у підсумку територіальну общину, зможуть узяти на 
себе багато повноважень, які сьогодні — в міської ради, і розділити з нею відпові-
дальність за обслуговування громадян. Іншого щляху цивілізованого ведення сво-
го господарства в громади немає. Тому, якщо не нинішні, то наступні депутати 
знатимуть, що їм робити». 

У 2009 – 2010 рр. у проблемно-тематичному дискурсі про територіально-адміністра-
тивну реформу та реформування органів місцевого самоврядування часто була присут-
ня тема «федералізації країни». Наприклад: «Федеральна система сприяє вирішенню ряду 
крупних проблем державного будівництва… знімає проблему протистояння центру і ре-
гіонів, чітко розмежовує компетенцію суб’єктів федерації. Надає повне право регіонам во-
лодіти, користуватись і розпоряджатися своїми природними багатствами, перекладаючи 
при цьому повноту влади, а значить, і відповідальність не на міфічний центр, а на місцеві 
(сільські, районні, федерально-земельні) органи влади управління, структуру яких визнача-
ють самі регіони. Забезпечить саморегулятивний розвиток регіонів  (на основі власного 
бюджетного процесу, що відповідає вимогам конституційного ладу України, у власній регіо-
нальній правовій базі). Зміцнить економічні, культурні, соціальні зв’язки між окремими регі-
онами на повноправних, взаємовигідних засадах – на умовах взаємодопомоги, взаємоповаги 
і культурного взаємозбагачення, надалі погоджувати і розвивати автономні міжнародні 
зв’язки, що дозволить Україні уникнути самоізоляції та економічної замкнутості. Допомо-
же зламати недовіру і настороженість між окремими регіонами за політичними, етнічни-
ми та іншими мотивами». 

У 2008 – 2010 рр. явні або латентні оцінки мети та результатів реформування в ЗМІ 
переважно мали позитивний характер (див. табл. 4.4). 

Таблиця 4.4
Оцінки територіально-адміністративної реформи та реформування органів 

місцевого самоврядування в Україні в інформаційних матеріалах ЗМІ, %
Оцінка Територіально-адміністративна реформа та реформування органів 

місцевого самоврядування

мета результат 

2008 р. 2009 – 
2010 рр.

2011 – 
2012 рр.

2008 р. 2009 – 
2010 рр.

2011 – 
2012 рр.

Позитивна 97 95 38 55 69 8

Негативна 3 1 18 10 13 45

Нейтральна - - 19 27 13 15

Збалансована - - 25 8 - 32
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У 2011 – 2012 рр. за результатами дослідження почала спостерігатися різниця між явними 
(або латентними) оцінками мети та результату реформування: серед оцінок мети адміністра-
тивної реформи та реформування органів місцевого самоврядування переважають позитивні 
оцінки, а серед оцінок результату реформування – негативні: це є свідченням неузгодженості 
задекларованих орієнтирів реформування з його результатами (див. табл. 4.4). Наприклад: 

 • «… аналіз формування та виконання місцевих бюджетів у 2011 році засвідчив, що 
запроваджена з 1 січня 2011 року бюджетна реформа, яка начебто ставила за 
мету децентралізацію доходів і видатків, збільшення ресурсу місцевих бюджетів, 
а відповідно, й розширення функцій місцевого самоврядування, насправді сприя-
ла посиленню централізації державної влади і послабленню можливості впливу 
місцевих громад на вирішення соціально-економічних проблем регіонів. … Доходи 
місцевих бюджетів області за І квартал 2011 року збільшилися у порівнянні з до-
ходами за відповідний період минулого року лише на 10 відсотків, у той час як до-
ходи, що надходять із Львівської області до Державного бюджету, зросли на 40 
відсотків» (2011 – 2012 рр.);

 • «… для переважної більшості тих, кому доручено провести реформи, – ця програ-
ма і вся реформістська риторика залишається лише новою формою «новоязу», – 
так само як ніхто не знає, що реально значить «розбудова державності», «розви-
ток національної самосвідомості» чи ряд інших перлів, які кочують із виступів ве-
ликих вождів у всілякі інструкції та декларації. Проста заміна кадрів не вирішить 
проблему відсутності реформ. Якщо замість Тихонова і Хіврича поставлять їхніх 
аналогів із таким же бекграундом та системою цінностей, із тими ж умовами ро-
боти, це не зробить перевороту в тарифах» (2011 – 2012 рр.);

 • «На думку більшості населення, політика реформ знаходиться на межі прова-
лу. За даними нещодавнього опитування Центру О.Разумкова 64,7% громадян 
України вважають, що ефективні реформи або не проводяться, або, що вони про-
водяться, але не так, як слід. До того ж, серед цих громадян 23,6% вважають, що 
реформи зазнають невдачі через те, що «всі, хто має змогу, намагаються вкрас-
ти», а ще 22,4% переконані, що «впливові фінансово-промислові групи зацікавлені 
в збереженні існуючої ситуації»» (2011 – 2012 рр.);

 • «… в Украине уже проведена так называемая административная реформа, в 
результате которой из 49 министерств «стало 72 министерства, ведомства, 
государственных комитета и агентства»» (2011 – 2012 рр.);

 • «… ну, было 7 замов, станет 7 советников. А что дальше? Как это касается 
какой-то реальной административной реформы?» (2011 – 2012 рр.).

Протягом 2008 – 2012 рр. переважно позитивно та нейтрально оцінюють результа-
ти  територіально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого само-
врядування в Україні регіональні ЗМІ, негативно та збалансовано – загальнонаціональні та 
Інтернет-ЗМІ.

У 2008 р. зміст матеріалів ЗМІ щодо територіально-адміністративної реформи та ре-
формування органів місцевого самоврядування в Україні акцентовано на процесах, що 
відбуваються на рівні місцевого самоврядування району (47%) та держави (38%); у 2009 
– 2010 рр. – громади (40%) та району (38%); у 2011 – 2012 рр. – держави (53%) та місцевого 
самоврядування області (23%). Наприклад:
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 • «… стране необходима эффективная децентрализованная территориаль-
ная организация украинского государства, которая поможет избежать тех 
негативных явлений в развитии нашего общества, с которыми мы сталкива-
емся. Преобразование нашего государства из централизованного в децентра-
лизованное унитарное государство, а в будущем, возможно, в федеративное – 
это не самоцель, а необходимое условие для самореализации потенциала реги-
онов, каждой территориальной единицы Украины, каждого гражданина Украины. 
Именно административная, экономическая, финансовая самостоятельность 
территориальных громад Украины, эквивалентный обмен между ними позволят 
реально внедрить в жизнь принцип социальной справедливости, укрепить един-
ство и целостность нашего государства» (2009 – 2010 рр.);

 • «Виктор Янукович в ходе заседания Совета регионов заявил о своей инициативе 
реформировать модель управления региональным развитием, что должно при-
вести к «уравниванию» регионов по уровню зарплаты, пенсии, безработицы» 
(2011 – 2012 рр.); 

 • «Совет регионов, созданный в столице для активной работы над администра-
тивно-территориальной реформой, уже предложил свои варианты нового 
территориального устройства Украины. В качестве пилотного проекта ре-
формирования может стать Киевская область, карту которой предлагают 
полностью перекроить уже до конца текущего года. Так, на прошлой неделе ру-
ководство Киевщины представило общественности экспериментальный вари-
ант проведения реформы в регионе. Из 25 ныне существующих районов области 
власти предлагают оставить только 16. Кроме того, в результате реформы 
будут упразднены райгосадминистрации, а селами вместо глав сельсоветов бу-
дут руководить старосты» (2011 – 2012 рр.); 

 • «Ходят слухи о значительном сокращении количества областей. Также есть 
информация о том, что прагматичные губернаторы уже начали лоббистскую 
кампанию для сохранения своих регионов в составе будущей реформированной 
Украины. Херсонский губернатор Николай Костяк с самого начала своей работы 
в области неустанно призывает местную элиту к объединению во имя раз-
вития Херсонщины и сохранения ее как самодостаточной территориальной 
единицы: «Херсонщина должна стать самодостаточной и не ходить с протя-
нутой рукой, тогда мы заставим уважать наш Таврийский край и считаться с 
ним». Губернатор соседней Запорожской области Борис Петров прямо заявил: 
«Далее будет Административная реформа. И здесь наша общая задача состоит 
в том, чтобы Запорожская область присоединила одну или две соседних области 
(чтобы не присоединили нас). Я считаю, что у нас для этого есть все возможнос-
ти. В стране останется 9-10 областей – и это правильно. Иного пути развития 
нет. Это также даст свою экономию» (2011 – 2012 рр.);

 • «Питання поділу областей сьогодні передчасне, — вважає він, — хоча адміністра-
тивно-територіальна реформа назріла вже давно. Якщо вона проводитиметь-
ся, то кількість областей потрібно зменшувати, а не збільшувати. Питання від-
ділення Криворізької області виникло, напевно, тому, що сьогодні дніпропетров-
ські політики втрачають вагу на політичній арені, а криворізькі набирають. І їм 
хочеться підсилити статус рідного міста» (2011 – 2012 рр.); 

 • «… чергову «качку» напередодні виборів запустили у столиці політичні опоненти 
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мера Леоніда Черновецького. Мовляв, районів у столиці незабаром стане п’ять. 
Однак, як з’ясував «Хрещатик», ніяких документів з цього приводу у мерії не готу-
ють. Водночас експерти вважають, що реформи давно назріли. Скорочення кіль-
кості районів дасть змогу зменшити кількість чиновників, які замість розв’язання 
проблем киян часто займаються хабарництвом та політикою. Кількість райо-
нів у столиці найближчим часом змінюватися не буде. Інформація про скорочення 
їх до п’яти наразі не більше, ніж чутки» (2009 – 2010 рр.);

 • «… в целом Близнюк продолжает свою политику реформирования области. На 
данный момент Донецкую область в верхах ставят в пример другим регионам: 
дескать, здесь есть очень серьезные наработки, которые «могут быть и должны 
быть востребованы на государственном уровне и могут быть использованы с 
учетом специфики каждого региона, как базовые материалы». Губернатор поне-
многу превращает Донецкую область в площадку пилотных проектов для отра-
ботки реформ и это, опять же, приветствуется правительством Украины. Уже 
давно в регионе реализуются мини-проекты, когда группа жителей представ-
ляет свои предложения, а областной совет и ряд организаций участвуют в их 
финансировании. Например, в Марьинском районе работает программа муници-
пальной милиции, в Шахтерском районе – пилотный проект по выведению дегра-
дированой земли, в Великоновоселковском районе – проект по созданию культур-
но-образовательного центра, в Новоазовском районе – проект реформирования 
системы местного самоуправления» (2009 – 2010 рр.); 

 • «На Дніпропетровщині розгорілася дискусія щодо територіального статусу 
Кривого Рогу… Точніше, про доцільність створення Криворізької області. Не є та-
ємницею, що подібні настрої існують серед мешканців Кривого Рогу вже багато 
років. За своїми розмірами це місто, яке протягнулося дугою на сотню кілометрів, 
практично ні в чому не поступається обласному центрові і, власне, є промисло-
вим мегаполісом. Його потенціал, представлений гігантським металургійним 
комбінатом, а також залізорудними гірничо-збагачувальними підприємствами, 
зробив Кривбас найбільшим платником податків до обласної скарбниці» (2011 – 
2012 рр.);

 • «Одесский губернатор Эдуард Матвийчук предложил начать территориальную 
реформу со своей вотчины и сократить количество районов в Одесской области 
с 26 до 17. Кстати, Одесская область – одна из рекордсменов по количеству райо-
нов. Больше только в Винницкой – там их 27. Зато в Черновицкой – всего 11. Будет 
ли при делении-укрупнении учитываться разница в количестве и величине райо-
нов, демографическая ситуация в каждом из них, их историческое значение, или 
же всех будут стричь под одну гребенку, — вопрос открытый» (2011 – 2012 рр.);

 • «Создавать отдельную область без существенной административной реформы 
навряд ли получится. Если говорить об административной реформе, то на дан-
ном этапе неизвестно, какая она будет. Вряд ли стоит ожидать увеличения 
количества областей. Как раз наоборот, возможно их сокращение. На данном 
этапе ни в одном из проектов не предусматривается увеличение количества 
областей. На Западе говорили о создании Дрогобычской области, как это было в 
советское время. При этом Кривой Рог никогда не был областным центром. Был 
план административной реформы, в котором говорилось о том, что города с 
миллионным населением (или 800 тыс.) выделялись в отдельную администра-
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тивную единицу. Предполагалось, что они не будут находиться в областном 
подчинении. Такая ситуация могла бы коснуться и Днепропетровска. В Украине 
было бы восемь или девять городов, которые выделялись бы в отдельную адми-
нистративную единицу. И тогда Днепропетровск и Кривой Рог выделились бы из 
области вообще» (2011 – 2012 рр.).

Протягом 2008 – 20012 рр. загальнонаціональні ЗМІ при висвітленні процесів терито-
ріально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування 
переважно акцентували увагу на рівень  держави та громад, регіональні – на рівень об-
ластей та районів України  (див. рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Рівні реформування органів місцевого самоврядування в Україні в 
загальнонаціональних та регіональних ЗМІ, % (на прикладі 2008 р.)

Протягом 2008 – 2012 рр. предмети повноважень реформування органів місцево-
го самоврядування в Україні, про які згадують ЗМІ, залишаються майже незмінними: це 
регіональний розвиток, місцеві бюджети, процеси надання послуг населенню, проблеми 
комунального господарства, закладів освіти, охорони здоров’я та культури.Наприклад, у 
2009 – 2010 рр. загальнонаціональні ЗМІ здебільшого звертали увагу на такі предмети по-
вноважень місцевого самоврядування, як регіональний розвиток та процес надання по-
слуг населенню; регіональні ЗМІ – комунальне господарство та заклади освіти, охорони 
здоров’я та культури. Питаннями регіонального розвитку, взаємопов’язаними з терито-
ріально-адміністративною реформою та реформою місцевого самоврядування, більшою 
мірою опікувалися ЗМІ АР Крим; питаннями освіти, охорони здоров’я  – ЗМІ центрального 
та північного (30%) регіонів; раціонального використання бюджету – ЗМІ АР Крим та захід-
ного регіону. Наприклад: 

 • «… потрібна така система державного керування, яка б враховувала передов-
сім інтереси людей, які живуть на конкретній території. А забезпечити це 
може лише розвинута і фінансово спроможна система місцевого самоврядуван-
ня» (2008 р.);

 • «… розвиток місцевого самоврядування має бути насамперед спрямований на 
те, аби люди могли отримати якісну освіту, охорону здоров’я, були захищені в со-
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ціальному плані. Для цього має бути кадрова, ресурсна, а головне – фінансово-ма-
теріальна автономія» (2008 р.);

 • «Одна з найважливіших проблем, яку потрібно розв’язувати в ході реформування, 
– матеріально-фінансова. … Наповнення місцевих бюджетів має відбуватися на-
самперед за рахунок сплати податків» (2008 р.);

 • «Ми кардинально змінимо принципи бюджетної політики. Завдяки стратегічно-
му управлінню бюджетні кошти буде спрямовано на виконання найбільш важ-
ливих завдань. Зокрема буде запроваджено європейські стандарти децентралі-
зації – райони формуватимуть бюджети, а громади мікрорайонів та житлових 
будинків (кондомініумів) контролюватимуть їх використання. Сьогодні райони 
не зацікавлені у збільшенні надходжень, оскільки отримують визначені нагорі па-
раметри бюджету. Ми забезпечимо стовідсоткове фінансування соціальних, гу-
манітарних, екологічних програм. Ефективне виконання бюджетних програм не-
можливе без аналізу їх доцільності та відповідності інтересам громади, а також 
без встановлення персональної відповідальності за використання коштів»;

 • «Пріоритет 2008 року – розвиток соціальної сфери. Торік дбали про відновлення та 
розвиток дитсадків… Цьогоріч взялися за будинок для престарілих…» (2008 р.);

 • «… основна мета і основне завдання влади – це соціальні питання жителів те-
риторіальної громади. Йдеться не лише про охорону здоров’я, освіту, культуру. 
Це і будівництво газопроводів та водогонів у селах, це і створення комунгоспів, 
молочних кооперативів…» (2008 р.);

 • «У своїй роботі відштовхуємося від потреб простого вінниччанина: соціальні 
стандарти та інфраструктура – на гідному рівні… Ми стимулюємо активність 
територіальних громад, фінансуючи інфраструктурні проекти за умови співфі-
нансування з місцевих бюджетів» (2008 р.); 

 • «… ні для кого не секрет, що ми живемо без бюджету. Видатки здійснюються з 
розрахунку 1/12 від бюджету минулого року. Зрозуміло, що у нашому невеличкому 
селі немає підприємств, які б відраховували до бюджету значні доходи. Тож і не див-
но, що коштів, які надійшли до бюджету, вкрай недостатньо. Що ж можна плану-
вати, коли немає коштів?» (2009 – 2010 рр.);

 • «А проблем у селі достатньо, в тому числі й тих, які можна й потрібно вирішу-
вати навіть за нинішніх скрутних умов, адже належать вони виключно до компе-
тенції сільської ради» (2009 – 2010 р.);

 • «… назвав голова райдержадміністрації й основні резерви бюджетоутворення. 
Це:  перегляд орендної плати за землю, яка в деяких випадках не проводилась до-
сить давно; боротьба з підприємствами-мінімізаторами; робота із власниками 
підприємств, що працюють на території району, але не зареєстровані в ньому, 
і відповідно, не сплачують тут податків з перереєстрації їх у районі. Важливим 
пунктом назвав Іван Олександрович і підтримку бюджетоутворюючих підпри-
ємств Кагарличчини шляхом розширення виробництва підприємств-постачаль-
ників сировини, сприяння активізації роботи приватних підприємств тощо» 
(2009 – 2010 рр.);

 • «14 травня — свій бюджет отримала й Полтавська область. Депутати обласної 
ради прийняли його на пленарному засіданні. Довго не сперечалися, адже списи з при-
воду основних статей фінансування ламали до того на засіданні бюджетної комісії 
та нарадах з представниками управлінь облдержадміністрації» (2009 – 2010 рр.);
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 • «Ключовим питанням на позачерговій 47-й сесії Полтавської міської ради стало 
останнє, а саме: про затвердження Програми реформування системи управління 
житловим фондом міста Полтави на 2010—2014 роки» (2009 – 2010 рр.);

 • «… на зборах також було обговорено проблему дозвілля дітей, особливо під час 
літніх канікул. Олексій Харченко підтримав пропозицію голови села винести на 
обговорення громади проект рішення сільради щодо обмеження перебування на 
вулицях населеного пункту неповнолітніх у вечірній час» (2009 – 2010 рр.); 

 • «… за кошти Державного бюджету   придбано рентгенівський діагностичний 
комплекс КРД- 50. За  рахунок коштів районного бюджету проведено капіталь-
ний ремонт буфету та душової кімнати в акушер-гінекологічному відділені  та  
ремонт  рекреакційних приміщень  хірургічного комплексу. За спонсорські кошти 
закуплено  ліжка функціональні,  апарат для фізіотерапії, колоноскоп, спірограф, 
холодильник низькотемпературний, відсмоктувач хірургічний,  овочі ,  меблі і те-
левізор в пологове відділення. Проведено ремонт в приміщеннях швидкої допомо-
ги» (2009 – 2010 рр.); 

 • «Розвиток села для нас є пріоритетом. Уже незабаром у селі відчують позитив. 
Допоможе в цьому і земельна реформа. Так, відрахування 1% від оренди земельних 
паїв принесе сільським радам в Україні більш як 5 мільярдів гривень … Концепція пе-
редбачає шляхи і способи розв’язання проблем сільських територій. Так, зокрема, 
планується створення сприятливих умов для проживання населення на сільських 
територіях шляхом запровадження соціальних стандартів і нормативів відпо-
відно до європейських, розвитку об`єктів соціальної інфраструктури, сприяння 
створенню комунальних підприємств для побутового обслуговування сільського 
населення і впорядкування сільських населених пунктів, підвищення якості освіт-
ніх послуг, розвитку сільського аграрного туризму, народних промислів, підпри-
ємництва тощо. Виконання Програми забезпечить підвищення рівня зайнятос-
ті і збільшення доходів сільського населення, розвиток інженерної і соціальної 
інфраструктури сільських населених пунктів і поліпшення екологічної ситуації 
в сільській місцевості. Витрати на виконання Програми здійснюватимуться за 
рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також сільських і селищних 
громад, приватних інвестицій. Крім того, залучатиметься міжнародна техніч-
на і фінансова допомога»; «Безумовно, автономію потрібно укріплювати. Крим 
— унікальний регіон з особливим багатонаціональним складом населення, осо-
бливою історією і географічним положенням, він має повне право на особливе міс-
це в структурі української держави. Аби підвищити інвестиційну привабливість 
Криму, Рада міністрів розробила і запропонувала ухвалити закони про економіч-
ний розвиток АРК, про Раду міністрів Криму, запропонувала цілу низку загально-
державних програм. У проектах цих законів, які ми підготували разом з Кабінетом 
Міністрів України, зокрема, прописана можливість встановлювати в Криму осо-
бливі, пільгові умови для деяких видів економічної діяльності. Зміцнення Криму ви-
гідне для всієї Української держави: по-перше, це створить умови для прискореного 
економічного розвитку автономії, по-друге, кримський досвід можна буде засто-
сувати і в інших регіонах країни. Я хочу, аби інші регіони України рівнялися на Крим» 
(2011 – 2012 рр.);

 • «… практика свідчить, що відбувається зменшення кількості днів процедури 
оформлення вантажу із семи-п’яти до двох-одного. Тобто економія часу в серед-
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ньому сягатиме від п’яти до чотирьох днів, а це дуже суттєвий показник для 
бізнесу. По-друге, абсолютно гарантоване автоматичне зменшення кількості 
помилок на 70—80%. Єдине вікно надає можливість прозоро працювати, дає ро-
зуміння, в чому компанія має проблеми і чому її вантаж не розмитнюється. Тобто 
не відбувається «рух семи колами пекла», а бізнес відразу отримує пояснення: оця 
служба не дає дозволу на розмитнення з таких-то і таких-то причин. Конкретна 
відповідь на конкретне запитання. Крім того, «Єдине вікно» дасть змогу компані-
ям більш професійно грамотно й підготовлено підходити до заповнення докумен-
тів» (2011 – 2012 рр.);

 • «… кожна громада в Україні повинна мати містобудівну документацію. На сьо-
годнішній день більш як половина регіонів її не має. Тобто, в принципі, нічого са-
ботувати! Аби провести цю роботу в цілому в країні, необхідно щонайменше 320 
мільйонів гривень. А регіони не можуть дозволити собі витратити ці гроші. Ще 
більше проблем у районах. З 495 районів країни 75% не мають містобудівної до-
кументації. А міста не мають генеральних планів. Відсутність містобудівної до-
кументації — підстава, щоб громади не могли розпоряджатися своєю землею» 
(2011 – 2012 рр.); 

 • «Житлово-комунальне господарство залишається єдиною галуззю україн-
ської економіки, яка не реформувалася з часу встановлення незалежності. Якщо 
не рахувати пілотні проекти окремих муніципалітетів, то минулі 20 років 
запам’яталися хіба що безплідними дискусіями, в результаті яких не було ви-
роблено ані зрозумілої концепції трансформації радянської адміністративної 
моделі управління комунальним господарством, ані державної програми техно-
логічного оновлення всієї сфери ЖКГ. Постійні підвищення тарифів не вирішують 
проблем, що накопичилися, та й вочевидь не можуть їх вирішити. Вже зрозумі-
ло, що проблема полягає не в гонитві за недосяжною рентабельністю галузі, а у 
створенні правових, економічних і фінансових умов для капіталізації комунально-
го сектору. А це можливо лише за умови вирішення трьох завдань жкг-реформи: 
правового оформлення приватної власності на житло, створення ефективного 
механізму управління власністю, демонополізації галузі і формування конкурент-
ного середовища на ринку послуг ЖКГ»;  «Процедура оказания государством любой 
услуги предельно проста. Нужно предоставить гражданам справочную инфор-
мацию, собрать у них необходимые данные, принять и задокументировать свое 
решение. Информационные технологии позволяют кардинально оптимизиро-
вать процесс взаимодействия между гражданами и чиновниками. Одна солидная 
информационная система должна решить большую часть сегодняшних проблем 
в сфере предоставления административных услуг. Вся справочная информация 
об этих услугах находилась бы в одном месте, и ее поиск отнимал бы минимум 
времени. Физическое перемещение людей и документов было бы сведено к ми-
нимуму. Возможность электронной записи избавила бы нас от необходимости 
стоять в очередях — в случае если все-таки физическое присутствие необхо-
димо. Автоматические подсказки помогли бы избежать ошибок при заполнении 
заявлений. Хранение сканированных копий документов в электронном депози-
тарии, во-первых, сохранило бы миллионы деревьев, во-вторых, позволило бы 
чиновникам радикально ускорить принятие решений, в-третьих, облегчило бы 
мониторинг и контроль качества предоставления ими услуг» (2011 – 2012 рр.).

13-Book-Гончарук РЕФОРМИ З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.indd   47 09.07.13   16:30



РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОЦІНКАХ  ЗМІ

48 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:
СОЦІОЛОГІЧНИЙ 
ПОГЛЯД

Починаючи з 2008 р. вітчизняні ЗМІ, окрім сталих предметів повноважень органів 
місцевого самоврядування, активно інформували про новітні  актуальні зони компетенції 
влади на місцях. Наприклад:

 • конкурси проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – «Новим 
механізмом розв’язання проблем територіальних громад віднедавна стали кон-
курси проектів та програм розвитку місцевого самоврядування… Для сільських 
громад такий шлях відкриває нові можливості вирішення соціально-економіч-
них проблем», «… нинішнього року передбачено проведення семи конкурсів різно-
манітного спрямування, на що з обласного бюджету виділено майже 3 млн грн 
Особливу стурбованість викликає нині стан довкілля, якість питної води, благо-
устрою територіальних громад»;

 • меморандуми порозуміння –  «… керівники великих сільгосппідприємств підписали 
меморандум порозуміння, основою якого має стати поліпшення соціального ста-
ну й підвищення життєвого рівня краю»;

 • угоди про співпрацю –  «… нинішнього червня між Тернопіллям і Запоріжжям укла-
дено угоду про співпрацю… Передовсім ідеться про розроблення й впровадження 
спільних інвестиційних проектів створення, реконструкції та модернізації під-
приємств… »; 

 • новітні якісні моделі розвитку територій – «… ми поставили перед собою ам-
бітну мету – перейти на інноваційно-інвестиційну модель розвитку області. 
Розуміємо, що в умовах політичної нестабільності в державі це робота не одного 
дня… Але працюємо наполегливо»;

 • наближення муніципальних послуг до міжнародних стандартів – «Рубіжанська 
міськрада налагодила партнерство з муніципальною програмою сталого розви-
тку ПРООН та впроваджує в своїй діяльності систему якості ISO-9000 в органах 
місцевого самоврядування…».

У 2008 р. успіхи проведення територіально-адміністративної реформи та реформу-
вання органів місцевого самоврядування в ЗМІ згадувалися у 66% інформаційних матері-
алів, у 2009 – 2010 рр. –  у 56%, у 2011 – 2012 рр. –  у 22%: проблемно-тематичний дискурс 
у 2011 – 2012 рр., порівняно з 2008 – 2010 рр., більшою мірою спрямований на трансляцію 
причин, що стримують процеси територіально-адміністративної реформи та реформуван-
ня органів місцевого самоврядування в країні. Найчастіше у 2008 – 2010 рр. ЗМІ інформува-
ли читачів про успіхи, пов’язані з такими якісними процесами, як: 

 • практикою управління державною власністю (ефективний менеджмент, 
розв’язання актуальних соціальних негараздів, зростання продуктивності праці, 
своєчасність виплати зарплати працівникам, зростання реальної зарплати);

 • залученням інвестицій на місцевому рівні та фінансовою самодостатністю гро-
мади; 

 • децентрацією повноважень, їх трансляцією на нижчий рівень прийняття рішень. 

Наприклад: 
 • «… працівникам бюджетної сфери вчасно виплачувалася заробітна плата в по-

вних обсягах. Помітно поліпшилося фінансування видаків, пов’язаних з поточним 
утриманням бюджетних закладів. У тому числі і на харчування дітей…» (2008 р.);

 • «… у минулому році за сприяння районного керівництва вдалося знайти інвесто-
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ра, який нарешті взяв в оренду забур’янені і занедбані землі. І ось на зборах керів-
ників районних служб вели мову про добудову газової мережі та відновлення водо-
гону» (2008 р.);

 • «… на Житомирщині добре розуміють: залучення інвестицій – аж ніяк не само-
ціль, а насамперед засіб для забезпечення людей кваліфікованою роботою та до-
стойною винагородою за неї» (2008 р.);

 • «… саме завдяки спільним зусиллям в роботі однією командою нам вдається все 
ж таки рухатися вперед… Ще кілька років тому майже половина орних земель у 
районі не оброблялась. Дрібним сільгосппідприємствам не вистачало коштів на 
придбання насіння, палива, міндобрив та техніки, щоб працювати на великих 
площах. Тому працівники апаратів райдержадміністрації та райради доклали 
всіх зусиль, аби знайти і привести в район масштабних і відповідальних інвесто-
рів» (2008 р.);

 • «Майже півтора десятка громадян записались на черговий особистий прийом до 
голови обладміністрації Олександра Домбровського. А кілька років тому до очіль-
ника області зі своїми проблемами зверталося набагато більше людей, отже під-
вищилась ефективність розгляду звернень і скарг на місцях, у нижчих інстанціях» 
(2008 р.);

 • «… ми  орендуємо у вас 133 земельні паї, що складає 50% ріллі сільської громади. У 
цьому році активізували роботу щодо розвитку свинарства. Уже маємо достат-
ню кількість молодняку, щоб пропонувати його на реалізацію й населенню. Голова 
сільгосппід приємства особливо наголосив на тому, що господарство завжди йде 
назустріч жителям Яблунівки щодо виділення для їхніх потреб транспорту» 
(2009 – 2010 рр.); 

 • «… паралельно з програмою «Чисте місто» стартувала й інша міська програма 
— «Світле місто». Слушно зауваживши, що освітленими мають бути не лише 
центральні вулиці Полтави, міська влада розпочала реалізацію нової програми з 
міських околиць та районів новобудов. За чотири останніх місяці 2006 року вста-
новили 9,5 тисячі сучасних ліхтарів» (2009 – 2010 рр.);

 • «… в управлінні створений відділ оперативного реагування, а тому складна і різ-
номанітна робота із заявами, скаргами та пропозиціями громадян триває по-
стійно. — Усю інформацію про нашу діяльність ми висвітлюємо на сайті міської 
ради, — говорить Лідія Буркова. — За розпорядженням міського голови цього року 
запис громадян на прийом проводиться протягом усього робочого дня. За резуль-
татами перевірок та оцінювання на сьогодні діяльність управління відповідає 
вимогам чинного законодавства в трьох районних радах міста, в управлінні охо-
рони здоров’я, управлінні майна та комунальної власності, управлінні з економіч-
них питань, відділу обліку та розподілу житла. Належним чином організована ро-
бота в управліннях: бюджетно-фінансовому, освіти, капітального будівництва, 
сприяння підприємництву, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захис-
ту населення, соціального розвитку. На достатньому рівні налагоджена робота 
в управлінні з питань містобудування та архітектури, комунальних підприєм-
ствах. Разом з тим потребує поліпшення робота зі звернень громадян управлін-
ня ЖКГ, відділу з питань транспортних перевезень та зв’язку» (2009 – 2010 рр.);

 • «… найбільше полтавських журналістів цікавили перші кроки нового губернато-
ра та майбутні кадрові зміни. Тут Олександр Васильович запевнив медійників: ма-
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сових скорочень та «чистки лав» адміністрації не буде. І формуючи команду, но-
вий керманич області насамперед звертатиме увагу не на політичні уподобання 
людини, а на її фаховий рівень та досвід роботи… З одного боку, має працювати 
команда однодумців, однак формуючи її, ми не звільнятимемо фахівців, щоб на 
їхнє місце призначити новачків, які певний час не працюватимуть, а «тренува-
тимуться» (2009 – 2010 рр.);

 • «… від кризи нині найбільше постраждав Кременчук, у Полтаві також великі під-
приємства працюють неефективно. Аби запустити промисловість, необхідно 
знаходити спільну мову з центральними органами влади щодо вирішення про-
блемних питань провідних підприємств регіону — Крюківського вагонобудівного 
заводу, КрАЗу, Полтавського тепловозоремонтного заводу» (2009 – 2010 рр.);

 • «… ми продовжуємо приватизацію: мешканці області написали 135 тисяч заяв — 
і всі вони будуть задоволені. Люди зрозуміли: для них це шанс отримати земельні 
акти. Я вважаю, що ця постанова має бути реалізована, інвентаризація земель 
— завершена, а кожна ділянка — занесена до реєстру, бо на сьогодні 400 тисяч 
земельних ділянок (а це половина) в області ніде не зареєстровані. Я виступаю за 
безоплатне оформлення земельних актів» (2009 – 2010 рр.).

У 2011 – 2012 рр. ЗМІ найчастіше інформували читачів про успіхи реформування,  
пов’язані з децентрацією та оптимізацією структур управління. Наприклад: 

 • «Заслуживает одобрения сама попытка модернизации и структурно-функцио-
нальной оптимизации системы госуправления. Потом сокращение примерно на 
треть числа министерств, сокращение числа других органов исполнительной 
власти, сокращение количества вице-премьеров, заместителей министров – 
это пусть и формальный, но шаг вперед. Самое главное – это попытаться изме-
нить консервативную и коррумпированную административную машину, даже с 
учетом рисков возможной неудачи» (2011 – 2012 рр.).

У 2008 році ЗМІ приділили найбільшу увагу таким цінностям реформування, як – ство-
рення розвинутої та фінансово спроможної системи місцевого самоврядування (45%) та 
забезпеченню персональної відповідальності за свою ділянку роботи кожним працівником 
місцевого органу управління (42%); у 2009 – 2010 рр. – створенню самостійної, розвинутої 
та фінансово спроможної системи місцевого самоврядування (58%) та розробці й виконан-
ню програм соціально-економічного розвитку громад на перспективу (36%); у 2011 – 2012 рр. 
– унормуванню співвідношення повноважень місцевого самоврядування по вертикалі – від 
села до області (26%) та кадровому забезпеченню (21%). Наприклад:

 • «… ежегодно количество предоставляемых органами местного самоуправления 
управленческих и общественных услуг возрастает, повышаются и требования к 
их качеству, появляются альтернативные источники общественных услуг, от 
органов местного самоуправления требуется не только открытость, прогно-
зирование, учет изменений внешней среды, обеспечение обратной связи с получа-
телями услуг, а и направленность на инновации, поиск новых методов деятель-
ности» (2009 – 2010 рр.);

 • «… местное самоуправление по своей природе противоречит государственно-
му диктату. И если мы хотим быстро и эффективно развиваться как государ-
ство, то должны быть объективно заинтересованы в развитии местного само-
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управления. Оно должно расти и развиваться «снизу» естественньм путем при 
поддержке государства и под его контролем. Путем укрепления местных бюдже-
тов, расширения их автономности в части формирования за счет закрепления 
собственной налоговой базы, усовершенствования межбюджетных отношений» 
(2009 – 2010 рр.);

 • «Полтава сьогодні має серйозні проблеми. І є конфлікт з Полтавським районом 
як щодо сміттєзвалища, так і щодо міського кладовища, якому не вистачає вже 
відведеної земельної ділянки. У цьому питанні слід шукати компроміс, а місту — 
не думати, що проблема зникне сама по собі. Тому, з одного боку, ми стимулюва-
тимемо до дій міську владу, з іншого, — захищатимемо громаду Полтавського 
району. Тому що у вирішенні цього питання треба йти назустріч один одному» 
(2009 – 2010 рр.);

 • «… дороги державного значення фінансуються з Держбюджету, місцеві — з місце-
вих бюджетів, за рахунок, наприклад, транспортного збору. Цього року обласна 
рада та адміністрація прийняли спільне рішення про фінансову підтримку шля-
ховиків під час зимової негоди й виділили кошти на розчищення доріг від снігових 
заметів. Бо дорожня служба не отримала цього року ще жодної копійки державно-
го фінансування. І те, що сьогодні йде ямковий ремонт, зокрема, й на трасі Київ—
Харків, — це також підтримка обласного бюджету. Шляховики ледь животіють, 
але працюють. Як буде далі — це справа державна. Адже дорога Київ —Харків по-
страждала після зими чи не найбільше. І питанням її реконструкції область за-
йматиметься разом із центральною владою» (2009 – 2010 рр.);

 • «Итак, если раньше мы могли говорить о существовании в стране раздвоен-
ной вертикали исполнительной власти, подчиненной двум центрам (Кабинет 
Министров и Администрация Президента), то теперь, фактически, остается 
только один центр управления государства, и он сосредотачивается именно в 
президентской канцелярии. Официально государственное устройство Украины 
принято считать «президентско-парламентарной республикой». Конечно, для 
этого существуют конституционно-правовые основания, поскольку кандида-
тура премьер-министра подается президентом и утверждается парламен-
том. Но в украинском случае все это превращается в обыкновенную юридичес-
кую фикцию. Правильнее назвать государственное устройство Украины «адми-
нистративно-президентским». Официально вся власть сосредоточена в руках 
«всенародно избранного» главы государства, который, однако, сам свои полно-
мочия не выполняет, перекладывая их на доверенных людей, лично преданных 
и проверенных. В итоге, именно эти «лучшие люди» (никем не избранные и 
неответственные перед народом) и «рулят страной». … Судя по внесенному в 
Верховную Раду очередному «неотложному» законопроекту, изменяющему Закон 
«О Кабинете Министров», в стране продолжается «ползучая админреформа». 
Казалось бы, уже все нормы законодательства «приведены в соответствие», 
премьер-министр официально преобразован в свадебного генерала, а министры 
– в верных слуг «Его величества». Однако, оказалось, что мало переподчинить 
всю систему исполнительной власти Администрации Президента, необходимо 
окончательно уничтожить Кабинет Министров как структуру исполнитель-
ной власти»; «Нам говорили, что вся эта централизованная вертикаль позволит 
улучшить работу исполнительной власти, повысит ответственность чинов-
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ников и т.д. И что теперь? Теперь президенту жалуется премьер,что некоторые 
члены правительства «потеряли ответственность». В ответ глава государ-
ства требует «усилить» дисциплину. Насколько я понимаю, члены Кабмина – это 
взрослые мальчики, которым не нужно дополнительно рассказывать о дисципли-
не. Если они не принимают участия в «днях правительства» или не выполняют 
некие другие обязанности, то это их взрослое, осознанное решение, которое 
не требует никаких «разъяснительных бесед», а требует кадровых решений, 
которые глава государства может принять в любой момент. Где же эта самая 
пресловутая вертикаль, если глава правительства с главой государства не на-
йдут управы на своих подчиненных?»; «Количество сотрудников, работающих в 
здании Кабинета Министров на улице Грушевского 12/2, планируют сократить в 
три раза. Об этом сообщил источник в Кабмине. По его словам, на сегодняшний 
день в этом здании работает более 1200 чиновников. Планируется, что после 
сокращения останется 450-500 сотрудников. Подобные сокращения пройдут и в 
других министерствах и ведомствах…  официальной причиной сокращений яв-
ляется проведение административной реформы» (2011 – 2010 гг.); 

 • «Головним має стати конкурс на посади керівників суспільно значимих та еконо-
міко-продуктивних базових осередків. Мова про механізм, за якого ці посади ста-
ють престижнішими, ніж чиновницькі. Саме такий акцент у кадровій політиці 
здатен започаткувати реальний механізм ефективного управління державною 
власністю. Певна річ, реальна престижність починається з розміру окладу і наяв-
ності відомчого житла для керівників. Останнє є вкрай необхідним, щоб підтри-
мувати ротацію керівників, бо інакше починає свою згубну дію кумівство» (2011 
– 2012 рр.).

Ціннісна перспектива реалізації територіально-адміністративної реформи та рефор-
мування  органів місцевого самоврядування в межах дискурсу, організованого спеціалі-
зованими тематичними інформаційними порталами з питань місцевого і регіонального 
розвитку (municipal.qov.ua, http://www.federal.org.ua), була презентована насамперед роз-
мовою про такі аспекти та параметри реформування, як: 

 • вимоги до образу державних службовців – «… на жаль, більшість державних 
службовців працюють нині зде більшого за інтуїцією, пристосовуючи до-
свід і методи колишньої ко мандно-адміністративної системи до сучас-
них демократизованих умов суспільства. А невідповідність діяльності 
державних органів уп равління новим демократичним процесам ринкової 
економіки стри мує здійснення реформ», «… орієнтація діяльності державних 
службовців на забезпечення прав та свобод громадян, утримання їх поведінки у 
межах законності (формальних правил здійснення діяльності, в тому числі й у не-
формальних відносинах), відокремлення приватного інтересу від публічного, філь-
трація державних службовців згідно із вимогами професійності та компетент-
ності, забезпечення прозорості їх діяльності як важливого чинника ефективнос-
ті влади, зниження залежності державних службовців від груп тиску з особливими 
(приватними чи вузькокорпоративними) інтересами, забезпечення стабільності 
та політичної гнучкості публічної влади під час суспільних змін» (2009 – 2010 рр.);

 • інструментальна актуальність загальних принципів місцевого самоврядуван-
ня – принципу урахування інтересів територіальних громад – («… у процесі пла-
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нування і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо стосуються 
місцевих властей, з останніми мають проводитися консультації і, у міру можли-
вості, своєчасно  і належним чином»); принципу адаптації делегованих повнова-
жень до місцевих умов – («… якщо повноваження делегуються місцевим властям 
центральним чи регіональним органом, місцеві власті, у міру можливості, мають 
право пристосовувати свою діяльність до місцевих умов»); принципу підзаконнос-
ті місцевого самоврядування – («… місцеві власті,  в межах закону,  повинні мати 
повне право вільно вирішувати будь-яке питання,  яке  не  вилучене  із  сфери  їхньої 
компетенції і вирішення якого не доручене ніякому іншому органу»); принципу пра-
вової автономності місцевого самоврядування, принципу повноти повноважень 
місцевого самоврядування та необмеженості самоврядних прав, принципу субси-
діарності та ін. (2009 – 2010 рр.);

 • процедура об’єднання зусиль  центральних органів виконавчої влади з обласними 
(міськими) державними адміністраціями – «… для покращання співпраці Уряду з міс-
цевими органами влади є нагальна потреба рекомендувати центральним органам 
виконавчої влади забезпечити періодичний розгляд на засіданнях колегій централь-
них органів виконавчої влади питань про взаємодію з обласними (міськими) держав-
ними адміністраціями щодо забезпечення розвитку відповідної галузі, звернувши 
особливу увагу на результативність практичної допомоги, наданої працівниками 
апарату центральних органів виконавчої влади відповідним структурним підроз-
ділам місцевих державних адміністрацій у поліпшенні організації роботи з реаліза-
ції державної політики у відповідних галузях» (2009 – 2010 рр.).

Як на державному, так і на регіональному рівнях стратегічні цілі адміністративної 
реформи ЗМІ пов’язують передусім з підвищенням ефективності дій влади відповідно до 
поточних завдань і проблем та наближенням влади до потреб пересічних громадян.  На-
приклад: 

 • «… перше місце серед проблем, щодо вирішення яких звертаються полтавці до 
виконавчого комітету, традиційно займають питання соціального захисту — 
1915. На другому — житлові (1637), потім — ті, що стосуються комунального та 
дорожнього господарства, благоустрою, земельного господарства, транспорту 
та зв’язку, будівництва» (2009 – 2010 рр.);

 • «… сільській раді доводилося навіть брати кредити, щоб не допустити виник-
нення заборгованості з виплат заробітних плат. Якби не допомога керівника 
місцевого фермерського господарства Олександра Широкоступа, то селу було 
б вкрай тяжко. Саме Олександр Васильович допоміг громаді у найскрутніші дні, 
виділивши кошти на часткову оплату послуг за електроенергію (коли заклади 
соцсфери були під загрозою відімкнення), забезпечивши медамбулаторію вугіллям 
і дровами (у найхолодніші зимові дні» (2009 – 2010 рр.);

 • «18 лютого в облдержадміністрації відбулося засідання обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Засідання, яке прово-
дилося у селекторному режимі, було присвячене ситуації, що склалася в області 
внаслідок складних погодних умов»;

 • «… відзвітував перший заступник голови КМДА Денис Басс також і про резуль-
тати втілення минулорічної програми соціально-економічного та культурного 
розвитку. Насамперед відзначалася соціальна складова. Нагадаємо, що 500 тисяч 
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малозабезпечених киян різних категорій постійно отримують доплати міської 
влади, і збільшення цих сум у пріоритетах міста. Ще однією важливою сферою для 
розвитку є інфраструктура. Так, минулого року на вдосконалення транспортної 
системи було отримано гранти (200 тисяч євро на проект тунелю через Дніпро) 
та кредити (10 мільйонів євро на реконструкцію транспортних розв’язок)» (2009 
– 2010 рр.).

ЗМІ стратегічні цілі адміністративної реформи пов’язують з підвищенням ефектив-
ності дій влади відповідно до поточних завдань та проблем та наближенням влади до по-
треб пересічних громадян. Стратегія здійснення територіально-адміністративної реформи 
та реформування органів місцевого самоврядування в ЗМІ  протягом 2008 – 2012 рр. була 
репрезентована насамперед формуванням самодостатнього місцевого самоврядування, 
функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування, яке спрямоване на забез-
печення реалізації прав і свобод громадян, надання їм державних та громадських послуг, 
формування ефективної виконавчої влади на місцевих рівнях управління, створення якіс-
ної системи підготовки управлінських кадрів (див. табл. 4.5)

Таблиця 4.5
Стратегія здійснення територіально-адміністративної реформи та реформування 

органів місцевого самоврядування в Україні в ЗМІ, %
Напрями 2008 р. 2009 – 2010 рр. 2011 – 2012 рр.

Формування самодостатнього місцевого само-
врядування

58 53 27

Функціонування виконавчої влади і місцевого 
самоврядування. яке спрямоване на забез-
печення реалізації прав і свобод громадян, 
надання їм державних та громадських послуг

47 49 26

Формування ефективної виконавчої влади на 
місцевих рівнях управління

39 34 15

Створення якісної системи підготовки управ-
лінських кадрів

15 4 6

Інше 7 5 16
Примітка: у підсумку не маємо 100%, тому що можна було закодувати кілька 

варіантів відповіді на це запитання.

Наприклад:
 • «… взаимодействие всех уровней ветвей власти в стране должно начаться мак-

симально быстро, чтобы стать надежным фундаментом для должного прове-
дения в мае местных выборов. А вот по их завершении можно ставить вопрос 
о конституционной реформе, предусматривающей более четкое распределение 
полномочий ветвей власти и установление более эффективного «механизма 
сдерживания и противовесов». Здесь же –реальное расширение полномочий орга-
нов местного самоуправления, ощутимой децентрализации власти и финансов» 
(2009 – 2010 рр.); 

 • «… надеяться надо на простую и понятную модель, уже неоднократно апроби-
рованную в мире. Это четкость в работе центральных институтов власти, по-
лное доверие местной власти, ответственность ее перед населением. Власть 
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на местах должна иметь стабильные источники своего финансирования. Доля 
местных бюджетов должна составлять не менее 60 процентов от сводного бю-
джета и иметь стабильные долговременные источники его наполнения» (2009 – 
2010 рр.); 

 • «… построение системы управления на местном уровне, которая позволит 
создать полноценную для развития человека среду, необходимо провести меж-
ду видами публичной власти перераспределение функций и полномочий, со-
здать сбалансированную систему, которая осуществляет управленческие и 
общественные услуги на всех уровнях управления» (2009 – 2010 рр.);

 • «… після парламентських виборів у Ленінському, Староміському та 
Замостянському районах Вінниці офіційно хазяйнуватимуть районні адміністра-
ції. Рішення про створення нової структури ухвалили депутати міської ради 4 
вересня на сесії. Також депутати затвердили права та обов’язки райадміністра-
цій. Вони ж стали першою ланкою структури виконавчих органів міської ради… 
Депутати співпрацювали з головами районних рад, а результатом цієї роботи є 
рішення про створення районних адміністрацій, які будуть вмонтовані в систе-
му управління містом. Це буде ланка, яка дозволить більш тісно взаємодіяти всім 
органам місцевого самоврядування. Адміністрація буде повноцінним виконавчим 
органом. Для них визначається можливість і збирати наради, і формувати про-
позиції до бюджету. Районні ради у Вінниці працюватимуть до чергових парла-
ментських виборів» (2009 – 2010 рр.);

 • «Має бути етапність і послідовність у наданні стандартів. У себе в селі — один 
набір послуг, у районі — другий, в області — третій. Наприклад, комп’ютерну 
томографію можна отримати лише в обласному центрі або в якомусь базовому 
місті цієї ж області. Довкола цих великих конгломератів мають формуватися й 
надаватися послуги за принципом єдиного медичного, освітнього, правового про-
стору. І так само органи місцевого й державного управління» (2011 – 2012 рр.); 

 • «Сьогодні більш як половина регіонів має громади з населенням менш як тисячу 
осіб. У кожній з них є голова сільради, секретар, у деяких іще й землемір. Як і за що їх 
утримувати? Відповіді на це запитання досі не було. Адже ці люди не займаються 
якоюсь продуктивною працею, нічого країні не заробляють. І державних функцій з 
надання державних послуг вони не виконують. Тоді як, згідно із законом, кожна лю-
дина на певній території, наприклад у радіусі двох кілометрів, має отримувати 
певний перелік послуг. Тобто треба перейти до створення публічних стандартів 
при формуванні переліку державних послуг» (2011 – 2012 рр.);

 • «Сьогодні закон «Про місцеве самоврядування» дозволяє людям самостійно при-
ймати рішення про об’єднання. У Донецькій області є приклади таких об’єднань: 
чотири сільради об’єдналися в дві — і жодних проблем. Вони збільшилися — й лю-
дям стало краще. А поданий до парламенту закон передбачає фінансові стимули 
для такого об’єднання. … Ми хочемо фінансово стимулювати об’єднання сіль-
ських рад, і, як наслідок, буде скорочення їх загальної чисельності. …  Сьогодні існує 
12 тисяч сільрад, а в перспективі, після проведення реформи, може залишитися не 
більш як три тисячі» (2011 – 2012 рр.);

 • «… це будуть фахівці, але не лише рівня кербуда, яких можна буде готувати, ска-
жімо, в коледжах за програмою молодшого фахівця, а також бакалаври, магістри, 
які могли б очолювати об’єднання з декількох ОСББ, об’єднання районного й місько-
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го рівня, стати керівниками керуючих компаній у системі ОСББ. Перед цими людь-
ми відкривається перспектива для кар’єрного зростання: вони володітимуть 
достатніми знаннями, щоб працювати в меріях або державних адміністраціях, 
обиратися на посади мерів, багатьом з яких сьогодні гостро бракує відповідних 
знань. Вони знатимуть економіку, господарське право, систему житлово-ко-
мунального господарства й зможуть ефективно управляти власністю членів 
ОСББ» (2011 – 2012 рр.);  

 • «Практика успешных новых демократий показывает, что новых чиновников 
надо выращивать почти с чистого листа, на основе новых общественных и 
управленческих практик, вне среды, зараженной коррупцией и старыми бюрокра-
тическими традициями. В Грузии, Литве, Польше, Эстонии и многих других новых 
демократиях новые управленцы приходили из новых политических сил, обще-
ственного сектора, различных профессиональных сообществ, а иногда и просто 
со студенческой скамьи. Затем уже в процессе работы идет естественный от-
бор людей с явно выраженными организаторскими способностями. Но это – ско-
рее кадровые революции, нежели административные реформы. Парадокс ситуа-
ции в том, что в случае кадровых революций не вполне приемлемы классические 
способы формирования корпуса госслужащих, особенно его высшего и среднего 
звена» (2011 – 2012 рр.).

Загальнонаціональні ЗМІ в межах питання про стратегію здійснення територіаль-
но-адміністративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування зде-
більшого приділяли увагу формуванню ефективної виконавчої влади на місцевих рівнях 
управління та формуванню самодостатнього місцевого самоврядування; регіональні ЗМІ – 
функціонуванню виконавчої влади і місцевого самоврядування, яке спрямоване на надан-
ня державних та громадських послуг. 

Актуалізація стратегії реалізації територіально-адміністративної реформи та рефор-
мування  органів місцевого самоврядування в межах дискурсу, організованого спеціалізо-
ваними тематичними інформаційними порталами з питань місцевого і регіонального роз-
витку (municipal.qov.ua, http://www.federal.org.ua), найчастіше відбувається в межах таких 
напрямів, як: 

 • стратегії щодо процедури реформування – «… законодавчо закріпити право асо-
ціації органів місцевого самоврядування давати в обов’язковому порядку висновки 
до проектів законодавчих актів, що зачіпають інтереси місцевого самовряду-
вання», «… продуктивною може бути взаємодія центральних і місцевих органів 
виконавчої влади у роботі з удосконалення законодавства. Участь керівників ре-
гіональних органів виконавчої влади у розгляді на засіданнях Кабінету Міністрів 
України найважливіших для держави і регіонів проектів актів законодавства 
(наприклад, проектів Програми економічного і соціального розвитку України, 
Державного бюджету України на наступний рік, програм галузевого розвитку 
тощо). Центральним органам виконавчої влади було б корисно залучати до та-
кого роду співпраці найбільш компетентних працівників обласних (міських) дер-
жавних адміністрацій до складу робочих груп, які здійснюють розроблення проек-
тів актів законодавства, що регулюють функціонування відповідної галузі» (2009 
– 2010 рр.);
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 • стратегії щодо побудови структури майбутньої публічної влади – «…сформу-
вати повноцінне місцеве самоврядування зі своїми самоврядними виконавчими 
органами, ліквідувати районні державні адміністрації та перетворити обласні 
державні адміністрації з органів виконавчої влади загальної компетенції в конт-
рольно-наглядові органи з функціями контролю на кшталт французької моделі 
територіальної організації влади»,  «…адміністративно-територіальна рефор-
ма передбачає утворення трирівневої системи територіального устрою – гро-
мада – район – регіон. Громада – населений пункт або декілька населених пунктів 
і тери торія поміж ними, в центрі яких передбачається розмістити всі соціаль ні 
та адміністративні служби, щоб усі необхідні послуги людина отри мувала на міс-
ці. Усі громади об’єднуються в район. Сучасні області от римують нове поняття 
– регіон, у т. ч. міста-регіони та міста-райони. За новим проектом, на місцях буде 
існувати місцева рада і її вико навчий комітет. Виконавча влада має бути пред-
ставлена держадмініс траціями або префектурами з виключно контрольно-на-
глядовими функціями. Третю гілку місцевої влади мають представляти адмініс-
тративні суди. Кожна територіальна одиниця повинна мати можливість сама 
себе лікувати, навчати, заробляти. Тобто, бути самодостатньою. Але зазви чай 
при цьому у нас залишаться депресивні регіони, які будуть потре бувати дотацій. 
Держава повинна регулювати бюджетні потоки, «під тягувати» такі райони, пе-
реводити їх з депресивних у самодостатні» (2009 – 2010 рр.);

 • стратегії щодо характеру майбутньої публічної влади – «… реформування пу-
блічної влади як згори донизу, так і по горизонталі, з метою чіткого визначення 
повноважень кожної гілки і забезпечення синхронності в діях всіх гілок влади під 
час вирішення як проблем державного порядку, так і проблем кожної конкретної 
людини», «… забезпечити відносну самостійность регіональних органів само-
врядування та впровадити у відносини «центр – регіони» принцип взаємовигідної 
співпраці» (2009 – 2010 рр.).

Згадування про процеси що репрезентують практику реформування відносин між 
центром та регіонами протягом 2008 – 2012 рр., у ЗМІ було представлено завдяки опису 
гармонізації розвитку регіонів та чіткого розмежування повноважень між центральними 
та місцевими органами влади. Наприклад:  

 • «… у нас сейчас не так активно происходят контакты между областными сове-
тами, многое изменилось, главы областных советов Донецкой и Луганской облас-
тей стали главами ОГА. Координатором Ассоциации областных советов у нас 
как раз был Анатолий Близнюк, тогдашний глава Донецкого областного совета, 
а теперь глава Донецкой областной администрации. И мы нарабатывали свое 
видение местного самоуправления. У нас не было противоречий в дискуссиях, мы 
подошли к этому на научной основе. Мы заказывали работу касательно измене-
ний в Конституцию в части местного самоуправления и законодательства ка-
федре конституционного права Львовского национального университета имени 
Ивана Франко. Потом мы это обсуждали на Ассоциации областных советов, и 
мы это согласовали. Суть этих изменений состояла в том, что нужно четко 
разграничить полномочия государства и местного самоуправления, дать фи-
нансовую основу для деятельности местного самоуправления и разрешить ор-
ганам местного самоуправления самостоятельно исполнять свои функции, то 
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есть, создать исполнительные органы. На сегодня органы местного самоуправ-
ления, которые имеют очень много полномочий, но не имеют исполнительных 
структур, и делегируют исполнение этих полномочий органам государственной 
власти. И тут как раз содержатся те противоречия, которые сложно преодоле-
вать» (2009 – 2010 рр.); 

 • «К 2015 году в Украине вместо администраций будут созданы исполнительные 
комитеты всех уровней. … К 2015 году мы от администраций выйдем на 
исполнительные комитеты всех уровней. Исполнительные органы будут толь-
ко у советов» (2011 – 2012 рр.);

 • «Реорганизация исполнительной власти – это создание новых и ликвидация 
старых органов исполнительной власти. Те административные изменения, 
которые заявлены у нас в декабре 2010 года, все-таки выходят за рамки обычной 
реорганизации исполнительной власти. Речь идет не только о сокращении 
числа министерств и других центральных органов исполнительной власти. 
Предполагается структурная оптимизация около 10 тысяч функций исполни-
тельной власти, а также четкое разделение функций различных органов испол-
нительной власти. Всего определено 6 типов центральных органов исполни-
тельной власти: Министерство, Служба, Инспекция, Агентство, независимые 
регуляторы и органы со специальным статусом. Министерства должны бу-
дут заниматься выработкой государственной политики в тех отраслях и 
общественных сферах, которые относятся к их компетенции, а также будут 
контролировать деятельность других центральных органов исполнительной 
власти, находящихся в его подчинении. Главная функция Служб — предоставле-
ние государственных услуг гражданам и юридическим лицам. Инспекция должна 
осуществлять надзор и контроль за соблюдением и выполнением законодатель-
ства. Агентства будут наделены управленческими функциями относительно 
государственного имущества и будут предоставлять услуги юридическим ли-
цам, связанным с объектами государственной собственности» (2011 – 2012 рр.);

 • «Реформування містобудівної діяльності на рівні актів законодавства і уряду 
практично завершене. В результаті змінені підходи до всіх етапів будівництва. 
Здійснені масштабні за останнє десятиліття коригування законодавства у сфе-
рі будівництва. Кількість дозвільних і узгоджувальних процедур у будівництві для 
інвестора скоротилася з 32 до 9 процедур (кроків), відбулося скорочення витрат 
часу на їх проходження з 416 до 60 днів, а також істотно зменшено перелік необ-
хідних документів. … дозвільні процедури в будівництві максимально спрощені, 
зокрема, скорочений перелік документів, необхідних для отримання дозволу на 
виконання будівельних робіт, терміни видачі такого дозволу, введено деклара-
тивний принцип щодо виконання підготовчих і будівельних робіт. Максимально 
скорочені витрати часу замовником на оформлення документів, що дають пра-
во на виконання будівельних робіт, а також документів про введення в експлуа-
тацію закінчених будівництвом об`єктів» (2011 – 2012 рр.).

У 2008 р. основними причинами, що стримували процеси територіально-адміністра-
тивної реформи та реформування органів місцевого самоврядування, вважалися надмір-
на концентрація влади (59%),  неякісне управління на місцях (32%) та фінансові проблеми, 
спричинені економічною кризою (23%). Наприклад: 
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 • «Сама ситуація є наслідком надмірної концентрації влади в такому собі «берму-
до-печерському трикутнику» – Кабмін, Секретаріат Президента, Парламент. 
От всі за нього і б’ються. Боюсь, що поки не буде серйозного перегляду у розподілі 
повноважень по вертикалі центр  – місцеве самоврядування, такі кризи відбува-
тимуться регулярно» (2008 р.);

 • «Основна проблема сучасного Києва – невідповідність системи управління сучас-
ним потребам і глобальним тенденціям. Чинна модель заснована на корупційних 
схемах. Вона непрозора і непідзвітна киянам. Самоуправство чиновників прак-
тично поховало паростки самоврядування громадян. Ручне управління взяло гору 
над системною політикою розвитку, заснованою на стратегічних пріоритетах. 
Власне інша система, окрім корупційної, неможлива в умовах заплутаної дозвіль-
ної системи, тіньового бюджетного процесу, «родинного» управління міською 
власністю та землею, непрозорих тендерів. Жодну із нагальних проблем Києва не-
можливо вирішити без зміни принципів управління» (2008 р.).

У 2009 – 2010 рр. серед причин, що стримують адміністративну реформу, ЗМІ назива-
ли відсутність політичної волі та залежність територіально-адміністративної реформи та 
реформування  органів місцевого самоврядування від політичної кон’юнктури (59%), не-
досконалість законодавства (34%) та нестачу коштів (23%). Наприклад:

 • «… нет механизма выявления и реализации общих интересов территориальных 
общин. Поэтому местное самоуправление как система не действует. 
Областной совет принимает свои решения, районный — свои, городской — 
свои. И каждый считает, что он действует правильно. Но главная проблема 
местного самоуправления — отсутствие надлежащего финансово-матери-
ального обеспечения под выполнение закрепленных за ним законом полномо-
чий»; «… тема наповнення місцевих бюджетів та забезпечення життєдіяль-
ності міської та  сільських громад була завжди болісною для керівників місцевих 
рад. Надто ж  це питання загострилось в останній час. Не секрет, що міський 
та сільські бюджети, як і районний бюджет в цілому, останні роки  не можна 
навіть з натяжкою назвати бюджетами розвитку територій. Щороку місцеві 
ради на своїх сесіях традиційно приймають плани соціально-економічного  роз-
витку, які вже кілька років поспіль мають формальний  зміст і  містять більше  
декларацій, ніж реальних положень. Чому так  відбувається? Відповідь  дуже про-
ста: всі ці плани не підтверджені реальними бюджетами громад. Усе частіше 
ці бюджети ми  називаємо бюджетами виживання, тому що тих коштів, які 
надходять на рахунки місцевих рад, вистачає, як правило,  лише на заробітну 
плату, нарахування на неї, енергоносії та зв’язок. Про ремонти та будівництво 
сільських доріг, освітлення вулиць, розвиток культури і спорту та інші необхід-
ні для розвитку громад речі говорити не доводиться. Але навіть і при такій си-
туації голови місцевих рад, користуючись  підтримкою районного бюджету та 
за рахунок деяких надходжень з інших джерел з труднощами, але забезпечували 
утримання соціальних закладів на своїх територіях та виконання  інших своїх 
функцій, передбачених законом» (2009 – 2010 рр.);

 • «… сейчас на местах остается только 25 процентов налога от доходов с физи-
ческих лиц и всего 60 — налога на землю. Как выживать? А что будет с 1 октября, 
когда нам перестанут давать ссуды, вообще неясно. Ведь и сейчас до 96 процен-
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тов местных бюджетов уходит на выплату зарплат и оплату энергоносителей, 
ни на что сверх этого денег просто нет» (2009 – 2010 рр.).

Проблеми реалізації територіально-адміністративної реформи у 2008 – 2012 рр. ЗМІ 
пов’язують з неякісними станами системи управління на всіх рівнях – незацікавленість, 
корумпованість, непрофесіоналізм, поверховість; суміжними соціально-політичними про-
цесами, що стримують реформування адміністративної системи, – орієнтація влади на 
розв’язання насамперед власних політичних перспектив та недовіра громадян до реформ, 
ініційованих владою, малий поступ місцевого самоврядування – відсутність належних 
форм самоорганізації громад та громадян, відсутність реальних процесів децентралізації 
влади. Наприклад:

 • «Сьогодні центральна влада замкнула на себе всі повноваження і всі ресурси. Для 
прикладу, у Львові зі всіх зібраних податків на території міста нам залишають 
менше половини. Все решта іде в центральний бюджет!!! В Україні практично 
вся влада і всі державні гроші сконцентровані в Печерському районі міста Києва. 
Через це всі кидаються туди, аби вибороти своє місце під сонцем. А країна зму-
шена дивитись на цей цирк і мучитись. Я на всіх зустрічах з керівництвом дер-
жави не втомлююсь говорити – не тримайтесь за владу, віддайте її більше 
тим, хто ближче до людей, – у міста, села, райони. Громади оберуть собі владу 
і будуть питати з неї, а не дивитись кожного разу з надією на чергового месію» 
(2008 р.);

 • «… про адміністративну реформу, а відтак реформу місцевого самоврядування 
говорять вже понад 10 років, але ніхто не наважується її розпочати. Що це озна-
чає для простих українців? Дуже просто – відсутність реформи це – слабкі міста, 
слабка держава і слабка економіка. Якщо зовсім відверто – це злочин проти кра-
їни! Ми не живемо самі в цьому світі. Поруч Росія, поруч Європейський союз, які не 
стоять на місці, а зміцнюють свої позиції. Відсутність рішучих реформ в Україні 
означає, що ми програємо нашим конкурентам на всіх фронтах» (2008 р.);

 • «… від імені усього місцевого самоврядування хочу подякувати за нещодавнє ска-
сування цієї узаконеної на найвищому рівні найбільшої в історії України корупцій-
ної схеми. Але в мене інше питання – навіщо було стільки часу мучити всю країну, 
рвати на шматки місцеві бюджети, щоби раптом в 440 голосів в один день одним 
голосом сказати – ой, це було неправильно і скасувати тендерну палату. І хто 
відповість за цю аферу? Хто відповість за ці роки знущання з країни і мільярди 
гривень, викачаних з кишень і так далеко не багатих українських місцевих громад? 
І зрештою, в кого осіли ці мільярди гривень???» (2008 р.);

 • «… держава довела, що є наразі гіршим господарем, ніж міські громади. Для при-
кладу: протягом останніх 10-15 років у Львові зникли, пропали, були вкрадені де-
сятки державних підприємств. І жодне міське! Комунальні підприємства, як-не-як, 
залишились у власності громади і працюють» (2008 р.);

 •  «Необхідно перейти від «реформаторського гігантизму» до визначення кількох 
пріоритетів, реалізація яких могла б показати суспільству спроможність вла-
ди до успішних дій, а також продемонструвати позитивну віддачу від реформ. 
Такими пріоритетами могли б стати адміністративна, соціальна та еконо-
мічна реформи. …  Зміст адміністративної реформи: доведення до логічного за-
вершення, розмежування політичних та адміністративних функцій і посад, де-
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політизація державної служби. Позитив для суспільства: нова якість державного 
управління» (2011 – 2012 рр.); 

 • «Та админреформа, которая была заявлена у нас в декабре 2010 года, не сводит-
ся только к банальному сокращению штатов. Предпринята попытка серьезных 
структурно-функциональных изменений на уровне центральных органов ис-
полнительной власти. Насколько она окажется успешной, покажет время. 
Эффективность реформы зависит не столько от масштабов преобразований, 
сколько от их системности и последовательности. Для успеха админреформы 
необходимы и качественные кадровые изменения в самом госаппарате, и жест-
кая системная борьба с коррупцией, и модернизация управленческих практик. 
Эффективность админреформы будет зависеть и от степени сопротивле-
ния этой реформе в самом госаппарате. Судя по всему, скрытое сопроти-
вление заявленным преобразованиям уже оказывается. Что делать дальше? 
Проводить структурно-функциональные изменения на уровне местной власти. 
Продолжать реформы госслужбы. На мой взгляд, необходима ее кардинальная 
департизация. Но пойдут ли на это в нынешних политических условиях? Давно 
уже стоит и вопрос о реформе местного самоуправления и административно-
территориальной реформе. Но эти реформы логично проводить в рамках новой 
волны конституционных преобразований» (2011 – 2012 рр.); 

 • «… чому слово «реформи» за один рік стало синонімом зла, чому «реформування» 
ЖКГ полягає лише у зростанні цін на газ і квартплату, «пенсійна реформа» — перед-
усім у підвищенні пенсійного віку. Чому, говорячи про «труднощі реформ», про те, що 
«нам треба потерпіти», «нам треба затягти паски», під словом «ми» уряд розуміє 
не себе та НВБ, а тільки людей середнього і низького достатку. Пересічний украї-
нець не може збагнути: про які реформи можуть говорити ті, хто ніколи нічого не 
реформував, хто навіть, на відміну від комуністів, що знають лише дві арифметич-
ні дії — віднімати й ділити, — легко обходяться й без останньої? Про яку модер-
нізацію можуть заявляти ті, для кого витратна економіка є надійним джерелом 
особистого збагачення? Ті, хто просто банкрутять Україну, як це робили з підпри-
ємствами, що їх отримали за безцінь на початку 1990-х? Ті, хто кредити МВФ бере 
за максимумом, бо віддавати борги не їм?» (2011 – 2012 рр.); 

 • «Сегодня в Украине начаты важные для страны реформы. Несмотря на хоро-
ший старт, серьезный реформаторский задел, они пока не набрали желаемо-
го темпа. Необходимо признать, что есть препятствия, которые замедля-
ют экономические изменения. Первое препятствие связано с управленческой 
размытостью реформ. Традиционно правительство, проводя экономические 
трансформации, берет на себя весь социальный негатив и публичную критику. 
Президент же со своей стороны в целом гарантирует реформаторский курс 
власти и выступает хранителем социальных стандартов и стабильности, 
балансируя между реформами и гарантией социальных прав. Глава государства 
политически и социально прикрывает правительство, ограничивая его рефор-
маторский пыл, и не допускает, чтобы реформы ударили по социальным слоям, 
нарушили сетку социальных иммунитетов» (2011 – 2012 рр.); 

 • «… мы приходим к другой, более серьезной проблеме, которая поражает 
отечественный государственный механизм издревле. Речь о дремучем форма-
лизме в отчетностях. Проводим реформы? Формально,проводим. Улучшаем за-
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конодательство? Улучшаем, но только формально. А еще у нас была проведена 
совершенно формальная ”административная реформа”»;  

 • «Скажите мне, можно ли провести административную реформу, как рефор-
му изменения функции государственной власти в Украине, без комплексного 
реформирования системы местного самоуправления? С моей точки зрения, 
сначала должна быть реформа местного самоуправления. Можно провести 
налоговую реформу в Украине без того, чтобы определить приоритет прове-
дения реформы местного самоуправления, где налоговая реформа обеспечит 
финансовые возможности местного самоуправления? И так, если взять любую 
реформу в Украине – приходим к тому, что начинать нужно с реформы местного 
самоуправления» (2011 – 2012 рр.); 

 • «… у місті сьогодні склалася вельми централізована система, що не має нічого 
спільного з місцевим самоврядуванням. Цей сумний висновок примушує нас, киян, 
думати про форми роботи, які дозволять відродити місцеве самоврядування. 
Природно, в цій справі велика роль належить Київраді, якій слід було б розробити і 
ухвалити програму розвитку місцевого самоврядування на основі децентраліза-
ції влади. Думаю, на її реалізацію знадобиться не менш як п’ять-вісім років. Тому 
чим раніше розпочати, тим краще» (2011 – 2012 рр.). 

Проблемне коло реалізації територіально-адміністративної реформи та реформуван-
ня  органів місцевого самоврядування в межах дискурсу, організованого спеціалізовани-
ми тематичними інформаційними порталами з питань місцевого і регіонального розвитку 
(municipal.qov.ua, www.federal.org.ua), зв’язується з такими підкласами проблем, як: 

 • існуючими проблемами адміністративно-територіального устрою (наприклад: 
«… надмірна подрібненість адміністративно-територіальних одиниць на базо-
вому рівні, невизначеність чіткої процедури та відсутність чітких критеріїв для 
утворення районів, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ та міст, 
наявність населених пунктів, які не мають населення, але не зняті з адміністра-
тивного обліку, існування серед категорій адміністративно-територіальних 
одиниць таких категорій, як селище міського типу») (2009 – 2010 рр.);

 • загальними проблемами врядування влади на місцях, що підкреслюють актуаль-
ність проблемно-тематичного дискурсу (наприклад: «… удосконалення законо-
давства про місцеві вибори, створення системи економічно спроможних тери-
торіальних громад, забезпечення повноцінного самоврядування на районному та 
обласному рівнях,  надання місцевим держадміністраціям контрольно-наглядо-
вих, координаційних функцій, детальне розмежування повноважень між органами 
самоврядування та їх виконавчими органами, а також підрозділами центральних 
органів виконавчої влади  на місцях, забезпечення фінансової автономії терито-
ріальних громад, реформування місцевих фінансів та системи міжбюджетних 
відносин, налагодження контролю з боку громадськості за діяльністю органів 
державної влади та органів місцевого  самоврядування, удосконалення судового 
захисту місцевого самоврядування, забезпечення достатнього інформаційного 
супроводження органів місцевого самоврядування, підготовка кваліфікованих ка-
дрів для служби в органах місцевого самоврядування») (2009 – 2010 рр.);

 • проблемами реалізації територіально-адміністративної реформи та реформи 
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органів місцевого самоврядування, що пов’язані з економічними та фінансовими 
аспектами (наприклад: невизначеність статусу об’єктів комунальної власності, 
недосконалість місцевої податкової бази в Україні, неузгодженість у сфері між-
бюджетних відносин, нестача коштів місцевого самоврядування, спрямованість 
бюджетної системи України на підтримку не самодостатніх, а дотаційних те-
риторіальних громад та регіонів) (2009 – 2010 рр.);

 • проблемами, що необхідно розв’язати в межах територіально-адміністратив-
ної реформи та реформи органів місцевого самоврядування. Насамперед, це про-
блеми взаємодії рівнів публічної влади у контексті децентралізації (наприклад: 
«… розмежування повноважень і відповідальності між вищими інститутами 
державної влади, розмежування політичних та адміністративних функцій, відо-
кремлення політичної відповідальності від адміністративної, внесення чіткості 
у законодавче регулювання адміністративних процедур та питань професійної 
етики державних службовців, введення інституту їх політико-юридичної відпо-
відальності за порушення норм етики, здійснення структурної впорядкованості 
органів державної влади відповідно до покладених на них функцій, впроваджен-
ня чітких внутрішніх стандартів та процедур адміністративної діяльності»), 
проблеми захисту прав місцевого самоврядування в адміністративних судах, 
підвищення компетентності державних службовців, особливо у частині знань, 
пов’язаних з навиками аналізу державної політики, стратегічного планування та 
управління змінами, застосування принципів соціального дискурсу у взаємодії з не-
державними суб’єктами територіального розвитку (2009 – 2010 рр.).

Згадування про досягнення територіально-адміністративної реформи та реформу-
вання  органів місцевого самоврядування в Україні у матеріалах ЗМІ присутні у 49% інфор-
маційних матеріалів. Насамперед, досягнення територіально-адміністративної реформи 
та реформування  органів місцевого самоврядування в Україні пов’язується з: 

 • розв’язанням поточних соціально-побутових проблем громад, міст, районів;
 • конструктивною дієвістю органів влади  на місцях;
 • якісним (результативним, ефективним) розв’язанням фінансових проблем громади;
 • сприйняттям актуальної необхідності проведення територіально-адміністра-

тивної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування з боку те-
риторіальних громад;

 • концентрацією уваги громади на своєму поточному розвитку.

Наприклад: 
 • «Львівська міська рада прийняла низку ухвал, які регулюють взаємостосунки з 

приміськими населеними пунктами для врегулювання земельних питань. Також 
управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин Львівської 
міської ради замовило у ліцензованої організації Концепцію формування примісь-
ких територій» (2009 – 2010 рр.); 

 • «… пілотний проект з утилізації сміття “Роздільний збір харчових відходів у 
Києві” набирає розмаху. Його куратор Анатолій Бабенко спочатку на собі випро-
бував європейську технологію, потім його підтримали сусіди, а тепер на нову 
систему збирання сміття переходить увесь будинок № 40 на вулиці Заболотного. 
Основа проекту — зацікавити киян не викидати всі відходи разом, а ще вдома 
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сортувати в різні пакети, особливо залишки харчів, і виносити в спеціально об-
ладнані контейнери для подальшого перероблення. Їх планують розмістити за 
німецькою та японською технологіями. Також передбачено використання спе-
ціальних відер у квартирах, де непотріб пересипається відповідним порошком і 
ферментується. Після цього відходи можна використовувати як добрива у себе 
на дачі або продавати фермерам» (2009 – 2010 рр.); 

 • «… із нинішнього року кияни самостійно вирішуватимуть, за які послуги сплачува-
ти. Тобто зможуть додатково закласти в тариф кошти за охорону, консьєржа, 
заміну ліфта або ж залишити все, як є, чи навіть скоротити кількість послуг. На 
що саме витрачати власні гроші, вирішуватимуть під час загальнобудинкових гро-
мадських слухань, які відбудуться протягом першого півріччя 2010-го. Фахівці ввжа-
ють, що завдяки нововведенню вдасться суттєво заощадити. А загалом нова 
форма стане ще одним кроком до створення ОСББ» (2009 – 2010 рр.); 

 • «… у приміщенні „прозорого офісу” … навантаження співробітників центру адміні-
стративних послуг просто не дає можливості домовлятися про вирішення якихось 
питань. До того ж, поряд із співробітником сидить колега із управління чи сторон-
ня людина, наприклад, з державного управління або адміністратор. У такій ситу-
ації брати хабарі – неможливо. Та й з точки зору споживача, вибачте, немає сенсу 
давати щось людині, яка не вирішує питання. У даному випадку створено всі умови 
для унеможливлення домовленостей з вирішення тих чи інших питань. Працівники, 
які здійснюють прийом необхідних документів, не наділені повноваженнями щодо 
ухвалення рішення. Доступ же на інші поверхи, в зв’язку в т.ч. і з роботою центру, 
після запровадження перепускного режиму, обмежений. Особа, яка звертається, на-
віть не знає, хто буде виконавцем її звернення. І навпаки, особа, яка вирішуватиме 
це питання, знає лише реквізити заявника. Ми виключили можливість контакту, а 
відповідно і можливість переговорів на зразок: „а може, домовимось...” Ми спробува-
ли мінімізувати корупційні прояви, поки що виходить. Окрім того, що у офісі прозорі 
стіни, тут ще й встановлені камери відеоспостереження, що фіксують усі робочі 
моменти. У випадку необхідності я або керівництво можемо переглянути відеоза-
пис. Кожну секунду можемо перевірити» (20109 – 2010 рр.); 

 • «… сьогодні, як ніколи, важливого значення у вирішенні питань якості і доступнос-
ті освіти для сільських дітей набуває реалізація програми «Шкільний автобус». У 
районі ця програма діє з 2003 року, її метою є організація регулярного безоплат-
ного перевезення учнів та педагогічних працівників, які проживають на пішохідній 
відстані більше 3 км до місць навчання і до дому, забезпечення реалізації прав гро-
мадян на здобуття повної загальної середньої освіти, соціального захисту учас-
ників навчально-виховного процессу» (2009 – 2010 рр.); 

 • «… сільські ради 22 областей впроваджують найкращу в Україні програму ге-
нерування довідок, звітів і паспортів населених пунктів, яку розробили фахівці 
Головного управління статистики Івано-Франківщини. ...Секретар Фитьківської 
сільської ради Уляна Дмитрук під час недавньої робочої поїздки голови облдержад-
міністрації Миколи Палійчука на Надвірнянщину з захопленням демонструвала 
йому можливість за лічені секунди підготувати будь-яку довідку чи статистич-
ний звіт з допомогою програмного комплексу «Погосподарський облік у сільських 
(селищних) радах», який розробили фахівці Головного управління статистики в 
області» (2009 – 2010 рр.); 
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 • «… в Белогорске по инициативе информационно-просветительского центра 
«Боразан» состоялась рабочая встреча представителей местной власти с ли-
дерами общественных организаций и органов самоорганизации населения. На об-
суждение была вынесена проблема активизации участия населения в управлении 
местными громадами. Самый эффективный метод при этом — самоорганиза-
ция. Ее правовые аспекты прописаны в Законе Украины «Об органах самооргани-
зации населения» (2009 – 2010 рр.); 

 • «… сегодня каждый город Украины пытается самостоятельно решать 
проблемы, существующие в жилищно-коммунальной отрасли. К примеру, влас-
ти Евпатории поставили цель возродить домовые, квартальные или уличные 
комитеты, хорошо зарекомендовавшие себя в доперестроечное время, надеясь 
таким образом поддержать ослабевшую систему городского хозяйства. По их 
мнению, тесная взаимосвязь новых общественных формирований с жилищно-
коммунальными учреждениями поможет более точно и оперативно решать 
насущные проблемы в эксплуатации жилого фонда города» (2009 – 2010 рр.).

Наслідки реалізації територіально-адміністративної реформи та реформування  
органів місцевого самоврядування в межах дискурсу, організованого спеціалізованими 
тематичними інформаційними порталами з питань місцевого і регіонального розвитку 
(municipal.qov.ua, http://www.federal.org.ua), у 2009 – 2010 рр. експерти з питань реформу-
вання насамперед пов’язували з:

 • упорядкуванням адміністративно-територіальних одиниць («створення само-
врядних одиниць на рівні виконавчої влади для адміністративно-територіаль-
них одиниць складеного ти пу (виконкомів селищних, районних, обласних рад),  
залишення виконавчих органів державної влади на рівні об ласті з функціями ко-
ординації та управління підрозділами центрального уряду на місцевому рівні та 
контрольними фун кціями щодо органів місцевого самоврядування»);

 • підвищенням ефективності використання бюджетних коштів;
 • покращанням якості та просторово-часової доступності соціальних послуг для 

населення;
 • зменшенням соціокультурної різниці між містом та селом;
 • покращанням управління земельними ресурсами;
 • сприянням якісно новому рівню забезпечення конституційних положень і 

національно го піднесення; 
 • ефективним державним впливом на суспільні соціаль но-економічні процеси.

Негативні моменти реалізації територіально-адміністративної реформи в інформа-
ційних матеріалах ЗМІ пов’язані з:

 • малим поступом самої територіально-адміністративної реформи та реформу-
вання органів місцевого самоврядування; 

 • суміжними процесами та реформами в Україні, що стримують реформування ад-
міністративної системи; 

 • відсутністю політичної волі та соціально-економічних передумов;
 • відсутністю реальних процесів децентралізації влади; 
 • недосконалими якісними параметрами системи управління на етапі проведення 

реформування та після його завершення. 
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Наприклад:
 • «Административная реформа, проводимая действующей властью, приве-

дет к уменьшению публичности и коллегиальности в работе правитель-
ства и ухудшению межминистерской координации. … Объяснить ликвидацию 
правительственных комитетов можно разве что тем, что вице-премьер-
министры теперь имеют собственные министерства и потеряли интерес к 
правительственным комитетам. Но напомним, что на фоне советского ме-
ханизма подготовки правительственных решений образование в 2000 году 
правительственных комитетов было одним из немногих достижений нашего 
государства в приближении процедуры подготовки и принятия решений пра-
вительством до уровня демократических европейских стран”, – отмечают 
эксперты.…  именно при появлении правительственных комитетов появилась 
возможность реального обсуждения проектов решений членами правительства 
и другими высшими должностными лицами. … Сейчас у исполнительной власти 
опять останется лишь “совковый механизм заочного письменного визирования 
(согласования) проектов» (2011 – 2012 рр.); 

 • «Грозная поступь административного реформирования наводит на серьезные 
размышления о будущем нашей области... Не лучшее положение дел в Херсоне, 
отсутствие масштабных инвестиций в экономику области и безинициатив-
ность местной элиты, в свете грядущего административно-территориаль-
ного реформирования страны, не может не тревожить. Ведь в случае отсут-
ствия положительного результата деятельности команды Николая Костяка в 
отведенные Президентом сроки, можно усомниться в дальнейших перспективах 
области как самостоятельной административной единицы. Нас просто могут 
поглотить более развитые экономически и политически сплоченные соседние 
регионы. Печально, но факт» (2011 – 2012 рр.).

Орієнтирами для України в процесах адміністрування адміністративної системи ЗМІ 
розглядається насамперед досвід Польщі та Росії. Наприклад:

 • «… це країна, яка лише за кілька років з повного безладу в територіальному устрої 
і місцевому самоврядуванні змогла вибудувати таку організацію влади на місцях, 
що в центрі уваги кожного рівня самоврядування є людина. Саме реформа місцево-
го самоврядування у Польщі стала тим локомотивом, який потяг за собою цілу 
низку реформ. По суті саме  це привело Польщу до Європи» (2008 р.);

 • «У сусідній Польщі з подібними проблемами справи краще. Там територіальні гро-
мади уже навчилися працювати з грантами, які їм виділяють міжнародні струк-
тури… Наприклад, у Свєнтокшинському воєводстві, з яким ми підтримуємо 
партнерські стосунки вже півстоліття, тамтешні проблеми вирішуються за 
гроші Європейського співтовариства» (2008 р.).

Порівняльний аналіз інформаційних матеріалів регіональних ЗМІ за 2008 рік – ЗМІ 
Вінницької області та АР Крим, присвячених територіально-адміністративній реформі та 
реформуванню органів місцевого самоврядування, дозволяє говорити про такі відміннос-
ті у проведенні реформування:

 • активність влади  Вінницької області в контексті здійснення територіально-ад-
міністративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування, за 
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матеріалами ЗМІ, розгортається насамперед на обласному та сільському рівнях, 
а в АР Крим – на регіональному та міському; 

 • адміністративна реформа та реформа органів місцевого самоврядування влад-
ними інституціями Вінницької області сприймається насамперед як простір для 
більш якісного виконання своїх управлінських функцій з метою максимального за-
безпечення потреб громадян, а владні інституції АР Крим акцентують свої зусил-
ля насамперед на процесуальних аспектах реформ, створюючи умови для ефек-
тивного розвитку організаційних форм самоврядування;

 • органи місцевого самоврядування Вінницької області здебільшого орієнтовані на 
розв’язання проблем сьогодення, а органи місцевого самоврядування АР Крим – на 
пріоритетні проблеми майбутнього. 

Наприклад:
 • ВР АР Крыма «взяла на себя обязательства ежегодно принимать Комплексный план 

поддержки и развития местного самоуправления и предусматривать в бюджете 
автономки средства на его реализацию, передавать в коммунальную или общую 
собственность территориальных громад объекты, принадлежащие Автономной 
Республике Крым, оказывать консультативную помощь органам и должностным 
лицам местного самоуправления. Принятие Комплексного плана позволяет сис-
тематически и целенаправленно вести работу по повышению эффективности 
и качества деятельности местных советов и их исполнительных органов. Этот 
план представляет собой программу, в которой предусматриваются конкретне 
мероприятия по укреплению местного самоуправления в автономки, повышению 
профессионального уровня должностных лиц, развитию инициативы и актив-
ной местной политики. По предложению местных советов Верховной Радой 
Автономной Республики Крым и ее апппаратом последовательно реализуется 
программа обучения руководителей и других должностных лиц местного само-
управления, в которой уделено внимание изучению законодательства, касающего-
ся деятельности органов местного самоуправления…» (2008 р.); 

 • «Со следующего года хотели бы «запустить» другой процесс, при котором уже 
не на средства банков, а из республиканского бюджета можно было бы кредито-
вать малых предпринимателей на возвратной основе. Схема достаточно ин-
тересна. …Она позволит нам через пять лет увеличить в пять раз этот фонд 
кредитования» (2008 р.);

 • «влада має намір і далі залучати виробників м’яса, аби щонеділі і щосуботи на 
ринки Вінниці та міст обласного значення надходила продукція, яка могла б ста-
білізувати ціни. Обласна влада також використала всі свої можливості і повно-
важення щодо застосування граничних надбавок на такі продукти харчування, як 
хліб, борошно, олія, цукор…» (2008 р.); 

 • «Виняткову увагу ми зараз приділяємо і багатодітним сім’ям – це послідовна по-
літика держави, області. Депутати обласної ради, підприємці, бізнесмени, поса-
дові особи беруть відповідне шефство, кураторство над багатодітними сім’ями. 
Багатьох забезпечують транспортом, надають  допомогу у будівництві житла, 
підтримують матеріально» (2008 р.); 

 • «У цьому році закінчиться будівництво газогону середнього тиску в селі. А за очі-
куваної адмінреформи Серебрійській сільській раді будуть підпорядковані і навко-
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лишні села. Тому будівництво сучасної амбулаторії… закладено в програму соці-
ально-економічного розвитку району на нинішній рік. Ми вже відправили листа у 
міністерство регіонального розвитку і будівництва України з проханням поспри-
яти виділенню коштів, а сільська рада додала до міністерства всі необхідні для 
додаткової субвенції документи» (2008 р.);

 • «Сьогодні сільська рада вирішує багато питань. Туди йдуть за субсидіями та ма-
теріальною допомогою, за виплатами для дітей, для оформлення різноманітних 
довідок, щоб вирішити питання щодо врегулювання земельних відносин» (2008 р.).

Порівняльний аналіз інформаційних матеріалів регіональних ЗМІ за 2011 – 2012 рр., 
присвячених територіально-адміністративній реформі та реформуванню органів місце-
вого самоврядування, ЗМІ Вінницької та Сумської областей, АР Крим дозволяє говорити 
про різний характер сприйняття потенціалу та результатів реформування у трьох зазна-
чених регіонах України на даному етапі. Адміністративна реформа у Вінницькому регіоні 
спрямована на досягнення максимально можливих результатів діяльності влади на місцях 
(якісне управління та якісні послуги), у Сумському регіоні – подолання існуючих проблем 
управління та громад шляхом децентралізації, АР Крим – розв’язання існуючих проблем 
безпосередньо з залученням зусиль органів місцевого самоврядування. Проблемно-тема-
тичний дискурс ЗМІ Сумської області орієнтовано на висвітлення питань (1) децентралізації 
державних бюджетів, (2) ефективного прийняття управлінських рішень органами влади та 
(3) корупції в обласних органах влади. 

Наприклад:
 • «Ви подаєте письмовий запит про потребу в коштах у бухгалтерію вищої ін-

станції. У даному випадку – управління спорту (хоча гроші в бюджеті вам і так 
виділені і ніхто крім вас їх витратити не зможе). Управління збирає заявки з усіх 
підпорядкованих розпорядників (а вам уже горить, але ви чекаєте, поки «розду-
пляться» усі ваші колеги з інших ДЮСШ) і подає заявку про потребу в фінуправлін-
ня. Фінуправління збирає потреби усіх розпорядників коштів і раз на тиждень несе 
їх на погодження заступнику голови облдержадміністрації, який відповідає за фі-
нанси (а у вас була десь помилка, вас не включили у список і кажуть, щоб готували-
ся на наступний тиждень, хоч застрельтеся). Якщо у вас проплата більше 10 ти-
сяч гривень (наприклад, харчування учасників заходу душ так на двісті), то ви ще 
маєте погодити цю проплату в управлінні економіки (це відбере у вас додатково 
кілька днів). Тільки тепер фінансове управління дозволяє вам (ні, не проплачувати), 
а лише реєструвати бюджетні зобов’язання, тобто ви здаєте в казначейство, 
що вас обслуговує, договір з постачальником товарів/послуг, акт виконаних ро-
біт (або накладну на отриманий товар), рахунок. Ви реєструєте зобов’язання, 
причому казначейство має право вирішувати цільові це кошти чи ні, перевіряти 
угоди (в тому числі, і на граматичні помилки)» (2011 – 2012 рр.).

Інформації матеріали ЗМІ АР Крим стосовно адміністративної реформи спрямовані 
на актуалізацію (1) напрямів та надбань роботи влади АР Крим  щодо якісного виконання 
своїх управлінських функцій з метою максимального забезпечення потреб громадян, (2) 
процесуальних аспектів реформ – вибору оптимальних та ефективних форм та методів 
розвитку місцевого самоуправління. 
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Наприклад:
 • «Бюджет можно назвать многовекторным. Главные финансовые потоки будут 

направлены на здравоохранение, образование, оборону и сферу ЖКХ. К примеру, 
в два раза увеличиваются расходы бюджета на приобретение учебников. Более 
чем в три раза — на программу «Школьный автобус». Некоторые социальные 
программы, которые долгие годы практически не финансировались, начнут по-
лучать значительную поддержку государства» (2011 – 2012 рр.); 

 • «Мы крайне неудовлетворительно модернизируем производство. Не могут нас 
удовлетворять и капитальные инвестиции. По оперативным данным, почти 
64% источников финансирования — собственные средства предприятий и орга-
низаций, а также средства населения на индивидуальное жилищное строитель-
ство. В минувшем году лишь каждое десятое предприятие занималось инноваци-
онной деятельностью. Доля произведенной продукции по современным научно-
техническим параметрам составляет 1%. По этому показателю мы входим в 
шестерку отстающих регионов в стране. Не хочу, чтобы у вас сложилось впе-
чатление, что у нас все плохо. Есть яркие примеры научно-технической иннова-
ционной деятельности. Крым становится пионером в развитии альтернатив-
ной энергетики в стране. Пуск солнечной электростанции австрийской компа-
нией в Симферопольском районе и строительство гелиостанции в Сакском дела-
ют наш регион заметным в сфере альтернативной энергетики в странах СНГ и 
мире. Как известно, одним из требований членства Украины в Евросоюзе являет-
ся развитие альтернативной энергетики. В нацио нальном энергопроизводстве 
по требованию Евросоюза она должна быть не менее 6%. В настоящее время у 
нас она составляет только один процент» (2011 – 2012 рр.);

 • «… власть надо передавать на места, потому что люди лучше видят проблемы 
своей громады. Обычно у нас происходит так: «наверху» приняли решение, спус-
тили его «вниз», а оно там не воспринимается, не работает. И совсем по-иному 
обстоят дела, когда решение созрело «снизу». Такие предложения аккумулиру-
ются в нашем Центре законодательных инициатив, который, кстати, очень 
хорошо работает. На ближайшем заседании будем рассматривать, к примеру, 
сложные и актуальные вопросы, касающиеся рынка земли» (2011 – 2012 рр.).

Висвітлення процесів та результатів реформування у Вінницькій області, порівняно 
з АР Крим та Сумською областю, у 2011 – 2012 рр. є більш акцентованим та позитивним. 
ЗМІ переважно інформують про (1) надбання адміністративної реформи щодо питань, 
пов’язаних з наданням більш якісних адміністративних послуг населенню та ефективною 
діяльністю влади, (2) реформування органів влади, (3) взаємопов’язаність територіально-
адміністративної реформи та реформи органів місцевого самоврядування з реформою 
охорони здоров’я, ЖКХ, (4) інноваційні методи роботи влади, спрямовані на децентралі-
зацію. 

Наприклад: 
 • «Сначала стоит сказать о том, какой была Винница еще 5-6 лет назад. Когда 

я был избран мэром в 2006 году, то дороги вообще были вдребезги разбиты, го-
род практически не освещался, был завален мусором, простаивали десятками 
лифты, стихийные рынки заняли практически все улицы и площади. Винница не 
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имела даже своего муниципального автобусного парка, а трамвайный уже давно 
отжил свой эксплуатационный возраст. За пять лет нам удалось отремонти-
ровать более 50 км дорог, что составляет почти треть от их общей площа-
ди. Мы начали с центральных улиц, а сейчас уже занимаемся восстановлением 
второстепенных улиц, а также ремонтом тротуаров и придомовых терри-
торий. На сегодня Винница – один из немногих городов, где стихийной торговли 
просто не существует, закуплено и установлено более 18 тысяч новых фонарей. 
Благодаря тесному сотрудничеству со швейцарскими партнерами полностью 
заменен трамвайный парк. В 2007 мы создали муниципальный автобусный парк 
и рассчитываем, что до конца октября этого года в его составе будет 24 новых 
автобуса» (2011 – 2012 рр.); 

 • «Результати експертного опитування продемонстрували, що при формуванні 
політики у сфері місцевого розвитку діяльність міського голови була в значній 
кількості випадків спрямована на вирішення проблем у соціально-економічній 
та гуманітарній сферах, реалізовувалася відповідна політика. Найбільше голо-
сів було віддано за реформування ЖКГ – 68 %. 20 % експертів вважає, що існують 
наміри реалізації відповідної політики. Значною мірою діяльність мера в реаліза-
ції політики стосується питань розбудови інфраструктури міста. Так, експер-
ти вказали, що політика реалізовувалася у сфері ремонту та розбудови інфра-
структури (56%), будівництва та експлуатації доріг місцевого значення (60 %), 
реформування системи муніципального транспорту (50%), вирішення питань 
збору, транспортування, утилізації та знешкодження відходів (54%). У той же час 
тільки 29 % експертів, що взяли участь в опитуванні, вважають, що в заходах з 
боротьби з безробіттям політика проводиться. Більша частка відповідей (32%) 
стосувалася того, що у відповідному випадку можна говорити скоріше про реалі-
зацію намірів вирішення проблеми» (2011 – 2012 рр.);

 • «Апарат управління було скорочено на третину – на 183 посади. В подальшому, 
до кінця першого півріччя наступного 2012 року, скорочення штату відбудеться 
у всіх територіальних підрозділах. У цілому буде скорочено 20% особового скла-
ду міліції Вінниччини – більше тисячі працівників. … «Відбувається кардинальне 
реформування діяльності ДАІ, – зауважив генерал Нонік. Віднині її головна спрямо-
ваність – надання допомоги учасникам дорожнього руху, у профілактиці право-
порушень на автошляхах» (2011 – 2012 рр.);

 • «У відкритті Центру взяли участь Вінницький міський голова Володимир Гройсман, 
керівник проекту «Енергоефективність у житловому секторі України» IFC Гжегож 
Гайда, керівник групи міжнародних фахівців Єжи Фішер, технічний радник між-
народної групи консультантів Норберт Пеерсторфер. 19 квітня цього року між 
Вінницькою міською радою та Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) було 
підписано угоду про співпрацю щодо сприяння розвитку ОСББ. Цією угодою перед-
бачено створення Ресурсного центру для надання населенню широкого спектра 
послуг напрямку розвитку ОСББ, над чим спільно з вінницькими фахівцями працю-
ватимуть міжнародні експерти» (2011 – 2012 рр.);

 •  «Мы имеем в коммунальной собственности около 1700 домов. В этом году 
уже создано 214 ОСМД, однако у нас в планах создать до конца года более 230 
объединений (кстати, действующие ОСМД у нас достаточно активны –они 
даже объединились в Ассоциацию собственников жилья для обмена опытом и 
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наработками по решению тех или иных вопросов деятельности объединений). 
Город обслуживают преимущественно предприятия коммунальной собствен-
ности. В целом мы изменили систему предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, определив подомовой тариф и обязав обслуживающие организации 
отчитываться перед потребителями в четко регламентированном режиме. 
Методика формирования требований к услугам, а также тарифов на них на се-
годня понятна и открыта. Формула проста: если ЖЭКи предоставляют услуги, 
люди должны их оплачивать. Но если какая-либо услуга не оказана или оказана не 
в полном объеме, то тариф должен быть перечислен или человек имеет право за 
эту услугу не платить» (2011 – 2012 рр.);

 • «Уряд підкріпив своє багаторазово анонсоване бажання здійснити реформу охоро-
ни здоров’я законопроектом «Про експеримент у Дніпропетровській, Донецькій, 
Вінницькій областях та місті Києві» (р. №8603). Наміри серйозні, коли взяти до ува-
ги, що система управління охороною здоров’я практично не змінювалася за роки 
незалежності. Протягом трьох років планується перетворити комунальні бю-
джетні установи в галузі медицини на неприбуткові підприємства. Планується 
також розвести види надання медичних послуг за рівнем складності на первинну 
— амбулаторно-поліклінічну, вторинну та третинну охорону здоров’я» (2011 – 
2012 рр.); 

 • «Під час візиту директор Представництва Світового банку в Україні, Білорусі 
та Молдові зустрівся із керівництвом міста та області та ознайомився із ро-
ботою центрів первинної медико-санітарної допомоги. Крім того, делегація 
Представництва Світового банку ознайомилась із роботою Центру адміні-
стративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради. Під час перебування 
у вінницькій мерії Чімяо Фан також ознайомився із впровадженням інформацій-
но-телекомунікаційних технологій у роботі органів влади для швидкого обміну 
інформацією з громадянами та підприємствами; прискорення та ефективнішого 
надання адміністративних послуг; забезпечення внутрішньої ефективності до-
кументообігу в органах місцевого самоврядування тощо» (2011 – 2012 рр.); 

 • «Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» у Вінниці надає можливість 
громадянам отримати в одному приміщенні послуги різних адміністративних 
органів, а також державних адміністраторів та реєстраторів. Принцип, запро-
ваджений у «Прозорому офісі», спрощує процедуру надання адміністративних по-
слуг, зокрема, видачу дозвільних документів та державну реєстрацію суб’єктів 
господарювання, скорочує терміни їх надання, унеможливлює будь-які корупційні 
дії з боку посадових осіб»(2011 – 2012 рр.).
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ВИСНОВКИ

Ä	Для вітчизняних ЗМІ тематика територіально-адміністративної реформи та реформу-
вання органів місцевого самоврядування є актуальною. Теми «територіально-адміні-
стративна реформа»/«адміністративна реформа» та «реформування органів місцевого 
самоврядування»/«місцеве самоврядування» в структурі інформаційних повідомлень, 
у 2008 – 2012 рр.,  переважно локалізовані в його основних структурних елементах 
– меті повідомлення, тезах-аргументах, уточненнях, описі та ілюстраціях до тез. Дис-
курс про територіально-адміністративну реформу та реформування органів місцевого 
самоврядування у вітчизняних ЗМІ є абсолютним. Тема «реформування органів місце-
вого самоврядування» є більш вагомою та вживаною для ЗМІ, ніж тема «реформування 
органів місцевого самоврядування». Реформування органів місцевого самоврядуван-
ня сприймається ЗМІ та транслюється комунікаторами як похідний процес від адміні-
стративної реформи.

Ä	Пртягом п’яти років вітчизняними ЗМІ тематика територіально-адміністративної ре-
форми та реформування органів місцевого самоврядування подавалася в оператив-
ному режимі, однак, переважно в позачасовому контексті. 

Ä	Комунікативна спрямованість вітчизняних ЗМІ щодо територіально-адміністратив-
ної реформи та реформування органів місцевого самоврядування протягом 2008 
– 2012 років змінила свою оціночну спрямованість: від позитивної до негативної. 
У 2008 році, за результатами контент-аналітичного дослідження, домінували пози-
тивні інтенції, у 2009 – 2010 рр. переважно позитивні, у 2011 – 2012 рр. – негативні та 
проблемні. Проблемно-тематичний дискурс щодо територіально-адміністративної 
реформи та реформування органів місцевого самоврядування у 2010 – 2012 рр., по-
рівняно з 2008 – 2009 рр., був більш актуалізованим завдяки активному включенню 
в проблему значних політичних агентів, був більш збалансований за змістом, більш 
оперативним та гетерогенним, більш варіабельним з точки зору компаративісько-
го виміру (в матеріалах були частіше присутні контексти порівняння), однак, більш 
песимістичним з точки зору журналістських настроїв щодо стану реформування в 
країні. 

Ä	Загально-тематичний вимір інформаційних повідомлень ЗМІ у 2008 – 2012 рр. є  ціліс-
ним, взаємопов’язаним та взаємодоповнюючим і водночас проблемним. Тематичний 
дискурс моделюється ситуаційно, залежно від події, позиції, контексту; він має серед-
ній ступінь конкретності, але високий рівень аргументованості та емоційності. Інфор-
маційні повідомлення ЗМІ перевантажені взаємопов’язаними тематиками (щодо інших 
напрямів сучасного соціально-економічного реформування країни), компаративними 
зверненнями до минулого, обговорення необхідного майбутнього,  оціночними ко-
ментаріями. Найбільш поширеними засобами конкретизації тематичного дискурсу 
щодо територіально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого 
самоврядування у 2008 – 2012 рр. є інформація про характер поведінки діючих осіб 
та інституцій («у який спосіб»), наслідки подій, ціннісні аспекти подій («добре/погано, 
морально/аморально»). 
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Ä	У 2008 – 2012 рр. питання щодо адміністративної реформи та реформування органів 
місцевого самоврядування розкривали завдяки інформації про процеси та події, що 
відбувалися на рівні населених пунктів країни, України та територіальних громад, із за-
лученням таких суб’єктів, як громади та їх керівництво.  Територіально-адміністратив-
на реформа та реформування органів місцевого самоврядування в Україні в інформа-
ційних повідомленнях розглядалися переважно в політичному та соціальному контек-
стах, на рівні  місцевого самоврядування громади, місцевого самоврядування району, 
держави та місцевих державних адміністрацій. Основними предметами повноважень 
реформування органів місцевого самоврядування в Україні в ЗМІ виступали регіональ-
ний розвиток, формування місцевого бюджету та процес надання послуг населенню. 
Загальнонаціональні ЗМІ здебільшого звертали увагу на такі предмети повноважень 
місцевого самоврядування, як регіональний розвиток та процес надання послуг на-
селенню, а, регіональні ЗМІ – на комунальне господарство та заклади освіти, охорони 
здоров’я та культури.

Ä	Засобами конкретизації тематичного дискурсу щодо територіально-адміністративної 
реформи та реформування органів місцевого самоврядування в ЗМІ протягом 2008 
– 2012 рр. була  інформація про інструментальні аспекти реформування, про харак-
тер поведінки діючих осіб та інституцій під час реформування, локалізацію та  ціннісні 
аспекти реформ. Територіально-адміністративна реформа та реформування органів 
місцевого самоврядування у вітчизняних ЗМІ описується за допомогою оцінок щодо 
реального та гіпотетичного стану справ,  процедур зіставлення актуального момен-
ту та його можливого здійснення, окреслення споріднених процесів,  потенційності 
та результативності подій, суджень, що пов’язані з поняттям «норми», компаративного 
аналізу. 

Ä	Основними цінностями територіально-адміністративної реформи та реформування 
органів місцевого самоврядування в Україні в ЗМІ є: (1) створення розвинутої та фінан-
сово спроможної системи місцевого самоврядування, (2) забезпечення персональ-
ної відповідальності за свою ділянку роботи кожним працівником місцевого органу 
управління, (3) унормування співвідношення повноважень місцевого самоврядування 
по вертикалі, (4) розробка програм соціально-економічного розвитку громад, (5) ство-
рення позабюджетних фондів місцевого розвитку та інвестиційна діяльність. Стратегія 
здійснення територіально-адміністративної реформи та реформування органів місце-
вого самоврядування в ЗМІ презентована: (1) формуванням самодостатнього місце-
вого самоврядування, (2) функціонуванням виконавчої влади і місцевого самовряду-
вання, яке спрямоване на забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання їм 
державних та громадських послуг, (3) ефективною виконавчою владою на місцях, (4) 
якісною системою підготовки управлінських кадрів. 

Ä	Протягом 2008 – 2012 рр. у ЗМІ відсутність політичної волі, залежність реформування  
від політичної кон’юнктури, недосконалість існуючого законодавства, нестача бюджет-
них коштів розглядаються як основні чинники, що стримують територіально-адміні-
стративну реформу та реформування  органів місцевого самоврядування. Як головний 
чинник нездійсненності реформування – відсутність політичної волі та соціально-полі-
тичних умов домінує у загальнонаціональних ЗМІ, нестача бюджетних коштів та зусил-
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ля влади на місцях щодо розв’язання бюджетних проблем на місцях – у регіональних 
ЗМІ. Як досягнення територіально-адміністративної реформи та реформування  орга-
нів місцевого самоврядування в Україні ЗМІ сприймають розв’язання поточних соці-
ально-побутових проблем районів, міст та громад, конструктивну дієвість органів вла-
ди  на місцях, результативне та ефективне розв’язання фінансових проблем громади, 
актуалізацію процесів реформування з боку територіальних громад та концентрацію 
уваги громади на своєму поточному розвитку. Успіхи в проведенні територіально-ад-
міністративної реформи та реформування органів місцевого самоврядування вітчиз-
няні ЗМІ пов’язують з: (1) практикою управління державною власністю, (2) залученням 
інвестицій на місцевому рівні, (3) децентралізацією повноважень, їх трансляцією на 
нижчий рівень прийняття рішень, а проблеми – з (1) малим поступом самої територі-
ально-адміністративної реформи та реформування органів місцевого самоврядуван-
ня в Україні, (2) відсутністю реальних процесів децентралізації влади, (3) неякісними 
станами системи управління на всіх рівнях – корумпованість, непрофесіоналізм, (4) 
суміжними процесами та реформами в Україні, що стримують реформування адміні-
стративної системи. 

Ä	Експертний дискурс спеціалізованих тематичних Інтернет-порталів  з питань місцевого 
і регіонального розвитку у 2009 – 2010 рр. акцентував  увагу на проблемах існуючого 
адміністративно-територіального устрою (надмірна подрібненість адміністративно-
територіальних одиниць), проблемах врядування влади на місцях, що підкреслюють 
актуальність проблемно-тематичного дискурсу (удосконалення законодавства про 
місцеві вибори, створення системи економічно спроможних територіальних громад, 
забезпечення повноцінного самоврядування на районному та обласному рівнях),  про-
блемах реалізації територіально-адміністративної реформи та реформи органів місце-
вого самоврядування, що пов’язані з економічними та фінансовими аспектами (недо-
сконалість місцевої податкової бази в Україні, неузгодженість у сфері міжбюджетних 
відносин), актуальними проблемами, що необхідно розв’язати в межах територіаль-
но-адміністративної реформи та реформи органів місцевого самоврядування (роз-
межування повноважень і відповідальності між вищими інститутами державної влади, 
розмежування політичних та адміністративних функцій, відокремлення політичної від-
повідальності від адміністративної). 

Ä	За результатами дослідження у 2008 р. спостерігався тематичний «дефіцит» контекстів 
реформування щодо висвітлення таких питань, як: конкретні розмежуваннями повно-
важень, функціонування муніципалітетів-громад як адміністративно-територіальних 
одиниць, аналіз функціональних та предметно-об’єктних (проблемних) стосунків міс-
цевих державних адміністрацій із місцевими підрозділами міністерств, запровадження 
раціонального адміністративно-територіального устрою, діяльність виконавчих орга-
нів самоврядування – виконавчих комітетів та адміністрацій, практика громадян у про-
цесі прийняття рішень на місцевому рівні завдяки таким механізмам, як референдуми 
та консультативні опитування громадян. Порівняно з 2008 р. у 2009 – 2010 рр. ЗМІ збіль-
шили тематичні контексти щодо запровадження раціонального адміністративно-тери-
торіального устрою та роботи місцевих державних адміністрацій як «центрів управ-
ління» місцевими проблемами. У 2011 – 2012 рр. тематичний дискурс більшою мірою 
висвітлював питання, пов’язані з (1) проблемами та перешкодами реформування, (2) 
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процесами та подіями, пов’язаними з конкретними розмежуваннями повноважень, їх 
передачею на відповідні рівні управління (як на державному, так і на місцевому рівнях), 
(3) роботою обласних державних адміністрацій як «управлінських центрів» у «тесто-
вих» регіонах, (4) проблематикою запровадження раціонального адміністративно-те-
риторіального устрою. Однак на відміну від попередніх моніторингових досліджень, у 
2011 – 2012 рр. повністю відсутній дискурс про функціонування громад як адміністра-
тивно-територіальних одиниць, про функціональні та предметно-об’єктні проблемні 
стосунки місцевих державних адміністрацій із місцевими підрозділами міністерств, 
практикою громадян у процесі прийнятті рішень на місцевому рівні. Якщо раніше ЗМІ 
продукували «ілюзорний» (2008 р.) та «цінністний» (2010 р.) образ стану реформ, то у 
2011 – 2012 рр. ЗМІ демонструють проблемну глибину адміністративної реформи та ре-
формування органів місцевого самоврядування. 
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Цей розділ ґрунтується на результатах серії соціологічних досліджень, здійснених 
упродовж останніх років з актуальних питань територіальних громад, місцевої влади та 
місцевого самоврядування:

 • Оцінка стану децентралізації та надання послуг у секторі водопостачання у 
Вінницькій області та АР Крим (2009);

 • Законодавче забезпечення нової регіональної політики та адміністративно-те-
риторіальної реформи в Україні (2010);

 • Дослідження попиту на знання та існуючих практик задоволення цього попиту у 
системі органів місцевої влади (2010).

У ході соціологічних досліджень було опитано 600 представників органів місцевого 
самоврядування та органів місцевої влади – голів районних державних адміністрацій (224 
представники), голів районних рад (197 представників), сільських голів (179 осіб) у 14-ти об-
ластях України та АР Крим. 

Також у дослідженнях були задіяні 100 експертів, які представляли: 
 • керівників громадських організації, сфера інтересів яких проблема управ-

ління знаннями, або проблеми місцевого самоврядування, наприклад, 
Західноукраїнський регіональний навчальний центр чи Асоціація самоврядних 
громад Львівщини; 

 • керівників та посадових осіб місцевого самоврядування обласного рівня, най-
частіше заступників голів обласних рад;

 • керівників та посадових осіб обласних адміністрацій, у чиєму віданні знаходить-
ся вирішення кадрових проблем та питання визначення політики у сфері підго-
товки кадрів;

 • депутатів місцевого самоврядування.

Кількість експертів у кожній з обраних для дослідження областей у середньому 
становила 6-7 осіб, більшість з них – зі значним досвідом роботи у структурах управ-
ління, освіти та науки або громадській діяльності, четверта частина експертів має вчене 
звання. Експертами виступали такі категорії фахівців: державні службовці зі складу об-
ласних державних адміністрацій (керівники та персонал), представники місцевого само-
врядування, які не є державними службовцями, представники громадських організацій, 
науковці, які працюють у сфері підготовки і перепідготовки кадрів та підвищення квалі-
фікації.

Упродовж кінця жовтня – початку листопада 2010 р. були проведені фокус–групові 
дискусії у Києві, Харкові, Львові, Херсоні, Чернігові та Сімферополі, відповідно, учасники 
представляли Південь, Північ, Захід, Схід України, АР Крим як автономію та Київ як столицю.  

Зазвичай учасниками були 9 - 10 осіб на кожній із фокус–груп, котрі за статусом або 
родом діяльності мали відношення до підготовки, перепідготовки кадрів для місцевого са-
моврядування або до здійснення політики у цій сфері:

 • представники центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 • представники обласних управлінь внутрішньої політики облдержадміністрацій
 • представники кадрових служб облдержадміністрацій;
 • науковці у сфері підготовки та перепідготовки кадрів;
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 • представники громадських організацій;
 • журналісти, які спеціалізуються у висвітленні проблем місцевого самоврядування.

Таким чином, для участі у фокус–групах були дібрані компетентні у сфері підготов-
ки кадрів для місцевого самоврядування учасники, які представляли: органи виконавчої 
влади обласного (республіканського у АР Крим) рівня; місцеве самоврядування обласного 
рівня та громадські організації.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК РЕФОРМИ 
СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Тлумачні словники визначають термін «децентралізація» як передачу функцій управ-
ління від центральних органів влади місцевим органам, розширення сфери повноважень 
органів управління нижчого рівня за рахунок органів управління вищого рівня5.

З огляду на це місцеве самоврядування можна визначити як децентралізовану фор-
му управління. Децентралізація характеризує процес трансформації механізму реалізації 
владних повноважень у системі державного управління, яка складається з керуючої під-
системи (суб’єкти управління) й керованої підсистеми (об’єкти управління) та взаємодії 
суб’єктів та об’єктів управління.

Децентралізація державної влади як універсальне явище відображає процеси пере-
розподілу повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування. Чим 
більше децентралізована державна влада, тим: 

•	 більша частка економічних методів впливу на керований об’єкт управління;
•	 гнучкіша управлінська система;
•	 розвинутіші демократичні інститути, міцніша сама демократія6.

Водночас процеси децентралізації не варто розглядати виключно у контексті децен-
тралізації державної влади та управління через передачу частини повноважень місцевому 
самоврядуванню. У наш час суспільні процеси настільки ускладнилися, а їх хід настільки 
прискорився, що на порядку денному постає питання не тільки децентралізації державної 
влади, а й децентралізації місцевого самоврядування. Причому така децентралізація часто 
видається необхідною не лише на рівні місцевого самоврядування обласного рівня, а й на 
рівні районів та окремих громад, як міських, так і сільських. Необхідність децентралізації 
провокують також, по-перше, нестабільна державна муніципальна політика, недосконала 
(а деколи й суперечлива) законодавча база місцевого самоврядування і, по-друге, реальні 
об’єктивні умови функціонування та розвитку територіальних громад (економічні, соціальні, 
політичні, культурні тощо)7. Реалізується ж децентралізація місцевого самоврядування через 
створення та діяльність структур громадянського суспільства та / або бізнесових структур.

У цьому сенсі перед місцевими радами стоїть нагальне питання – запровадити пра-
вові механізми участі громади у процесі вирішення питань місцевого значення, оскільки 
наявні статути та положення вводять дискримінаційні умови, а часто й фактично унемож-
ливлюють реалізацію права членів громади на громадські слухання, місцеві ініціативи, за-
гальні збори громад тощо. Як наслідок, більшість громадян практично позбавлена можли-
вості впливати на рішення місцевих рад правовим шляхом8.

5  http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14351
6  Матвієнко А.  Місцеве самоврядування як ключовий суб’єкт децентралізації влади // http://www.viche.info/journal/959/
7  Гнилорибов В. Децентралізація влади, самодостатність громад – це і є ознаки демократії // http://www.viche.info/journal/492/
8  Лациба В.М. Як територіальна громада може впливати на вирішення питань місцевого значення. – К.: Український незалежний центр 
політичних досліджень. – 2007. – С. 10.
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Слід також мати на увазі, що децентралізація місцевого самоврядування не є одно-
стороннім процесом і викликається не спонуканням, а об’єктивними умовами. Отже, де-
централізація можлива лише у тому випадку, коли для неї створені об’єктивні умови: на 
рівні центральної влади існує усвідомлення того факту, що передача частини повноважень 
до влад нижчого рівня призводить як до більш раціонального використання ресурсів, так 
і до більш ефективного вирішення місцевих проблем. Формалізованою ознакою таких 
об’єктивних умов є відповідне національне законодавство. Іншими сторонами самої по-
тенційної можливості децентралізації є:

а) самодостатність сторін, що беруть участь у децентралізації. Це означає, що орга-
ни центральної влади усвідомлюють необхідність децентралізації, органи влади місцевого 
рівня в організаційному, ресурсному та світоглядному сенсі готові перебрати на себе ту 
частину повноважень, яку раніше здійснювали органи влади центрального рівня;

б) готовність до компромісу. Децентралізація місцевого самоврядування є доволі 
непростим процесом, особливо з огляду на те, що зі зміною кількості функцій та повнова-
жень відбувається також і перерозподіл ресурсів, необхідних для виконання цих функцій. 
Ці ресурси мають лише два джерела поповнення – або це кошти Державного бюджету, 
або кошти громади. Органи влади зазвичай готові передавати функції та / чи повноважен-
ня органам місцевого самоврядування без передачі відповідних ресурсів – матеріальних, 
людських чи фінансових. Звідси виплаває необхідність у іншій складовій процесу;

в) рівноправність сторін процесу децентралізації. Здійснити реальний процес децен-
тралізації можливо лише за умови урахування та узгодження інтересів зацікавлених сто-
рін. У випадку адміністративного запровадження децентралізації результатом найперше 
стане профанація ідеї, у випадку самостійних ініціатив органів місцевого самоврядування 
вони будуть нівельовані органами влади вищого рівня;

в) здатність усіх органів влади до подолання стереотипів – децентралізація передов-
сім розуміється як передача певних функцій від влади вищого рівня до нижчого. Насправді 
ж децентралізація може проявлятися у передачі функції не до органу влади чи місцевого 
самоврядування, а до об’єднання громадян, причому таке об’єднання може існувати у різ-
них формах – як органу самоорганізації населення чи громадської організації, так і у формі 
комерційної структури.

Отже, спробуємо дати відповідь на питання про те, чи існує на сьогодні в країні зако-
нодавство, сприятливе для процесу децентралізації загалом та місцевого самоврядування 
зокрема. 
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Оцінка чинного законодавства для місцевого самоврядування щодо організації соці-
ального життя територіальних громад

Децентралізація місцевого самоврядування сільських населених пунктів стосуєть-
ся передусім об’єктів соціальної сфери і організації їх соціального життя. Значною мірою 
сказане стосується також і міст, різниця полягає лише у масштабах, оскільки чим більший 
територіально та ресурсно населений пункт, тим складніші зв’язки йому притаманні. 

Перелік об’єктів соціальної сфери у сільських населених пунктах зазвичай невели-
кий, водночас кожен із них може бути життєво важливим для громади та її жителів, оскіль-
ки часто представлений у однині, на відміну від міських поселень. Упродовж доволі три-
валого часу спостерігається тенденція: об’єкти соціальної сфери мають різну міру уваги 
до себе. Проявляється це у тому, що традиційно на територіях сільських населених пунк-
тів існують об’єкти першочергової уваги. До їх переліку входять: школа, дитячий садок та 
фельдшерсько-акушерський пункт (дільнична лікарня). Залежно від стану цих об’єктів пе-
редусім оцінюється робота сільського голови та органу місцевого самоврядування. Саме 
тому вказані об’єкти зазвичай перебувають у належному стані, і сільські жителі дають їм 
позитивні оцінки. Цікаво, що приблизно така ж ситуація притаманна і міським населеним 
пунктам9. Усі інші об’єкти соціальної сфери на селі можуть мати весь можливий спектр оці-
нок, хоча мають переважно низькі оцінки, значно нижчі, аніж школа, дитсадок, ФАП. Це ви-
кликано передовсім обмеженістю місцевих бюджетів, – зазвичай фінансуються захищені 
статті видатків, до яких не потрапляє, наприклад, модернізація систем водопостачання, 
облаштування тротуарів, інших місць громадського користування. 

Здебільшого як незадовільний характеризують сільські голови стан клубів, бібліотек, 
пам’ятників. Певні зусилля на підтримку їх у функціональному стані здійснюються, але не-
достатні через обмежені можливості місцевих бюджетів. Часто недосяжним для багатьох 
сіл є функціонування вуличного освітлення, оскільки на нього кошти практично не перед-
бачаються.

Значною перешкодою для підтримки об’єктів соціальної сфери у належному стані є їх 
функціональна невідповідність. Наводився приклад, коли приміщення школи було побудо-
ване (відносно давно) з розрахунку на навчання 400 учнів. Сьогодні реально їх навчається 
близько 100, і як невесело жартують учасники досліджень, скоро учителів буде більше аніж 
учнів. Так от ремонт та утримання в належному стані приміщення такої школи лягає важ-
ким тягарем на усю громаду, але і змінити становище поки що немає можливості. Те ж саме 
стосується і, наприклад, клубів. Бібліотеки викликають нарікання тим, що не відповідають 
сучасним вимогам з огляду на низьку якість бібліотечного фонду та незадовільне його по-
повнення. 

З одного боку, така ситуація призводить до занепаду частини об’єктів соціальної сфе-
ри, з іншого – дає простір для реалізації ідеї децентралізації у місцевому самоврядуванні, 

9  Визначення стану громадсько-політичної ситуації в Києві та дослідження процесів у внутрішній політиці та місцевому самоврядуванні 
– дослідження Інституту соціології для Київської міської державної адміністрації. Договір № 01/06. 2006.
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оскільки для жителів можливими є лише два варіанти розвитку подій: або певні об’єкти, 
часом навіть життєво важливі, деградують остаточно, або будуть вжиті заходи для забез-
печення їх подальшого функціонування. 

Однією з ознак децентралізації місцевого самоврядування можна назвати також 
і функціонування на територіях громад – міських і сільських – структур громадянського 
суспільства. Загалом усі учасники дослідження визнають існування на території громад, які 
вони представляють, структур громадянського суспільства або їх осередків. Але водночас 
відсутні дані про сформованість власне громадянського суспільства як форми організації 
суспільного життя. Навіть у тих випадках, коли мова йде про місцеве самоврядування, від-
значаються недоліки у його функціонуванні, і головною причиною учасники дослідження 
схильні вважати слабку матеріальну та фінансову базу місцевого самоврядування.

Залежно від розмірів території та кількості жителів на цій території, яку представляв 
учасник дослідження, називалася різна кількість структур громадянського суспільства та 
оцінювалася їх активність, ефективність, сфера прикладання зусиль.

Найменшою мірою поширеність структур громадянського суспільства на власних 
теренах оцінюють посадові особи на селі. Найпоширенішими структурами такого роду, 
окрім власне органів місцевого самоврядування, називалися органи самоорганізації на-
селення. Водночас висловлювалися думки щодо їх незначного впливу, оскільки незважа-
ючи на їх наявність у відносно багатьох населених пунктах, вони не поширюють її на усіх 
жителів населеного пункту, а скеровують свою діяльність на певну групу населення  і пере-
бувають переважно у стадії становлення. Часто структури громадянського суспільства як 
певні асоціації виникають як відповідь на проблему. Щодо цього переважає реактивний 
спосіб реагування на події пост-фактум, замість активного реагування на упередження, як 
це притаманно громадам з високим рівнем організації громадянського суспільства. 

Попри наявність на територіях населених пунктів сільськогосподарських та промис-
лових підприємств, установ та організацій лише троє учасників відзначили існування про-
фесійних спілок, причому у позитивному сенсі про них говорив лише один учасник, ще 
один висловився нейтрально, один – негативно. Незалежно від ставлення до профспілок, 
учасники дослідження загалом мало орієнтуються у їх функціях, – переважно вони вва-
жають, що профспілки розподіляють санаторно-курортні путівки. В цьому сенсі можемо 
стверджувати, що на досліджуваних територіях профспілки перестали бути (а, можливо, й 
не були) структурами громадянського суспільства.

Доволі поширеними є випадки існування клубів за інтересами. Найчастіше такі клуби 
очолюють ентузіасти, і їх діяльність спрямована на сферу зацікавленості або професійної 
орієнтації цього ентузіаста. Така діяльність має різноманітне спрямування – від художньої 
самодіяльності до створення певних асоціацій – і здійснюється за допомогою місцевого 
самоврядування.

Чим більший територіально населений пункт, тим чисельнішою і різноманітнішою 
є кількість структур громадянського суспільства та сфери, на які вони спрямовують свою 
діяльність. Райони та міста у цьому сенсі значно відрізняються від сільських населених 
пунктів. Практично в кожному з них існують та ведуть доволі активну діяльність асоціації 
виробників, передусім фермерів та землевласників. Практично усі парламентські партії, та 
й не тільки, мають свої осередки на рівні міст та районів, чого практично не існує на рівні 
сіл та селищ. Такого роду структури називали усі посадові особи міст та районів.

Стосовно інших структур громадянського суспільства, то тут така одностайність від-
сутня. Частина респондентів говорить про існування та активну діяльність просвітницьких 
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організацій, частина – жіночих, приблизно третина – про структури, що опікуються про-
блемами молоді.

Учасники дослідження одностайні у тому, що на даному етапі структури громадян-
ського суспільства перебувають у стадії становлення, пошуку форм взаємодії з органами 
влади, громадянами, іншими структурами. У цьому сенсі важко говорити про впливовість, 
незалежність, самостійність структур громадянського суспільства у громадах, що були 
піддані дослідженню, оскільки найчастіше мова йде про процес їх самоорганізації. На черзі 
– пошук шляхів фінансування їх діяльності, причому такого фінансування, яке б не ставило 
їх у залежність від місцевих органів влади та самоврядування. 

Варто зазначити, що посадові особи місцевого рівня проявляють схильність до того, 
щоб “очолити” і процес створення структур громадянського суспільства, і їх діяльність.  

Соціологічні дослідження, виконані для DesPro10, показують, що законодавча база 
місцевого самоврядування загалом не орієнтована на децентралізацію місцевого само-
врядування. Власне, законодавство не містить заборони на здійснення децентралізації 
як самоорганізації жителів населених пунктів або їх певної частини для вирішення окре-
мих проблем чи їх комплексу, водночас воно побудоване таким чином, що для реального 
впровадження децентралізації  слід докласти чимало зусиль. Закон «Про місцеве само-
врядування в Україні» надає членам територіаль ної громади право ініціювати в порядку 
місцевої ініціативи розгляд у місцевій раді будь-якого питання, що віднесене до відання 
органів місцевого самовряду вання. Однак закон не визначає порядку внесення місцевої 
ініціативи на розгляд ради, делегуючи це повноваження представницьким органам місце-
вого самовря дування11.

Доказом цієї тези є оцінки законодавства щодо місцевого самоврядування, які нада-
ли опитані у процесі дослідження лідери громад, представники місцевого самоврядуван-
ня та пересічні жителі. Оцінили законодавство щодо місцевого самоврядування як таке, що 
сприяє розвитку громад, усього третина респондентів. Решта або не змогла визначитися з 
відповіддю на це запитання, або вважає, що чинне законодавство є таким, що гальмує роз-
виток громад. На нашу думку, сам факт існування полярних оцінок стосовно цього аспекту 
законодавства про місцеве самоврядування є доволі симптоматичним і свідчить про його 
недосконалість, оскільки зміст законодавства викликає надто неоднозначні оцінки.  Отже, 
на думку жителів громад, національне законодавство у сфері місцевого самоврядування 
не є сприятливим для децентралізації місцевого самоврядування. Можна зі значною мірою 
впевненості стверджувати, що оскільки законодавство не орієнтоване на впровадження 
децентралізації навіть на найнижчому рівні – рівні сільських громад, значить, воно не орі-
єнтоване тим більше на впровадження децентралізації загалом. 

Висловлювалися також претензії щодо змісту закону про місцеве самоврядування. 
Суть претензій до його змісту полягає у переважній декларативності його постулатів. Закон 
не містить реальних механізмів для здійснення влади на сільських територіях, передусім 
не гарантує фінансову незалежність місцевих бюджетів. На думку декотрих учасників до-
слідження, від сільських голів забрали усі права, натомість залишили їм одні зобов’язання. 
Навіть сам термін «сільський голова» викликає неприйняття у частини сільських голів, 

10  Оцінка стану децентралізації та надання послуг у секторі водопостачання у Вінницькій області та АР Крим – дослідження Центру со-
ціальних експертиз Інституту соціології для DesPro, 2009.
11  Лациба. М.В. Як територіальна громада може впливати на вирішення питань місцевого значен ня. / М. В. Лациба, В. В. Бондаренко – К.: 
[Український незалежний центр полі тичних досліджень], 2007. – С. 13.

13-Book-Гончарук РЕФОРМИ З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.indd   83 09.07.13   16:30



РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА ТА РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СОЦІОЛОГІЧНИХ ОЦІНКАХ

84 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:
СОЦІОЛОГІЧНИЙ 
ПОГЛЯД

оскільки вони вважають, що ця назва не відповідає характеру посади, на яку вони були об-
рані. Виходячи з терміна, вони мали б бути «головою» конкретного села, насправді ж вони 
часто є «головою» кількох сіл. 

Часто викликає нарікання загальна недосконалість нормативних актів з питань регуля-
торної політики. Проблема полягає в тому, що національний законодавець намагався макси-
мальною мірою уніфікувати регуляторне законодавство, зробити так, щоб його положення 
мали універсальний характер і могли застосовуватися незалежно від типу поселення – села, 
міста чи великого міста. На практиці це призвело до того, що часто  рада або сам її голова не 
в змозі виконати вимоги законодавства, і як наслідок, потрапляють до когорти порушників 
закону. У розповідях “не для мікрофона” сільські голови розповідали про свої успішні чи не-
успішні методи щодо вирішення проблем громади, часто звучали коментарі щодо того, є їх 
дії корупційними чи ні. Наприклад, якщо є бажаючий відкрити торговий лоток для торгівлі 
книгами та газетами у приміщенні сільського клубу і просить для цього кілька квадратних 
метрів площі, то необхідно подати оголошення до газети, почекати певний термін, можливо 
з’явиться конкурент, і т.п. Найголовніше те, що вартість опублікування такого ооголошення є 
зіставною з сумою надходжень за оренду для цього лотка.

Часто керівники органів місцевого самоврядування та державної влади районного 
рівня вважають, що національне законодавство у цій сфері все ж більшою мірою орієнто-
ване на великі населені пункти і неефективне стосовно невеликих поселень. За їх пропози-
ціями, подібного роду процедури варто передати до відання місцевих, або, як максимум, 
до районних рад, де ці процедури були б спрощені, або навіть відмінені, якщо у цьому є 
така потреба.

Практично усі респонденти стверджували про дотаційність місцевих бюджетів. Сума 
власних надходжень та суми дотацій значно різняться в абсолютному вимірі, але дуже 
подібні у вимірі відносному. 50 - 60% коштів місцевого бюджету становлять власні надхо-
дження, решта – це дотації з Державного бюджету. 

З Державного бюджету зазвичай фінансується кілька статей витрат – заробітна пла-
та працівників бюджетних установ та оплата енергоносіїв для них же. Інші статті видатків, 
як-то – капітальний чи поточний ремонт будівель та споруд, комунікацій, доріг місцево-
го значення повинні здійснюватися за рахунок власних надходжень. Для місцевих влад ці 
проблеми перетворюються на безкінечний пошук фінансування для латання безлічі дірок.

Фінансування потреб сільських громад з інших джерел також має місце, і практика 
ця є доволі поширеною. Додаткове фінансування за рахунок місцевого бізнесу є явищем 
значно поширеним, якщо не сказати про його загальну практику. Механізм його полягає 
у тому, що за нагальної потреби голова звертається до місцевих підприємців або орен-
дарів земельних ділянок з проханням про допомогу у розв’язанні конкретних проблем, 
наприклад, ремонту приміщення школи, клубу, бібліотеки. Зазвичай місцевий бізнес іде 
назустріч таким проханням, допомога ж надається переважно у вигляді будівельних мате-
ріалів, механізмів або послуг. Допомога у вигляді грошей надається дуже рідко, оскільки 
використання її пов’язується з оприходуванням грошей, податковими зобов’язаннями, зві-
том про використання коштів. Витрати часу на цю роботу можуть значно перевершувати 
обсяги такої допомоги. Загалом же обсяги такої допомоги доволі незначні і знаходяться в 
межах від кількасот гривень до кількох тисяч гривень, але все ж таки дозволяють вирішити 
найнагальніші проблеми. Після того, як допомога надана, і залучаються до роботи зареє-
стровані безробітні.

Заборгованість бюджетів громад та заборгованості перед Державним бюджетом на 
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момент дослідження мали місце, однак не можна сказати, що їх факт є тотальним, визна-
чальним чи навіть важливим. Суми заборгованостей відносно низькі і термін доволі не-
значний, як правило, кілька місяців. Голови вказують, що у випадку затримки платежів до 
місцевого бюджету вони мають можливість отримання безвідсоткових позик від районних 
структур державного казначейства в обсягах, що відповідають плану бюджетних надхо-
джень. За результатами обговорення можна стверджувати, що проблема неплатежів не 
має значної гостроти для місцевих бюджетів

Основним джерелом отримання інформації з питань місцевого самоврядування та 
його децентралізації для керівників органів місцевої влади є офіційні джерела, такі як ма-
теріали Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента 
України. Найменше з перелічених альтернатив для отримання інформації з питань надання 
децентралізованих послуг та децентралізації місцевого самоврядування керівники вико-
ристовують матеріали телебачення, трохи більше Інтернет.

Окрім офіційних джерел є також і спеціалізовані джерела з питань децентралізації 
надання послуг та децентралізації місцевого самоврядування: це Інтернет-сторінки та Ін-
тернет-форуми, інформацію з яких отримує майже половина представників влади та міс-
цевого самоврядування. Менш відомі і популярні – ресурсні центри, ними користується  
майже третина представників місцевої влади. Решта, приблизно у однаковій пропорції, 
або знає про наявність таких ресурсів, але не використовує їх у своїй діяльності, або вза-
галі не знає про їх існування.

Практичні кроки щодо покращання законодавства у цьому напрямку здійснюються 
спорадично і не систематично. Аналіз законотворчої та нормотворчої діяльності органів 
виконавчої влади свідчить, що ними приймаються такі рішення, які загалом стосуються по-
точної діяльності органів місцевого самоврядування. Стратегічні рішення щодо реформи 
місцевого самоврядування чи реформи адміністративно-територіального устрою прак-
тично не приймалися. У загальній кількості прийнятих документів кількість документів, 
що присвячені реформам місцевого самоврядування та адміністративно-територіального 
устрою, становить від сотих часток відсотка до кількох відсотків, залежно від видавника12.

Попри той факт, що законодавство про місцеве самоврядування мало орієнтоване на 
децентралізацію місцевого самоврядування, це не відхиляє власне потреби у ній, оскіль-
ки практично у кожному населеному пункті є проблеми, які часто неможливо вирішити 
в межах діючої системи управління. Причин багато, серед головних – слабкість бюджетів 
громад, відсутність можливостей для стабільного і значного зростання місцевих бюджетів 
та неефективне використання наявних ресурсів.

Децентралізація місцевого самоврядування на перший план ставить питання про іні-
ціатора як мінімум початкових дій, вихід з ініціативою щодо децентралізації. Оскільки децен-
тралізація у такому випадку не що інше, як створення структури для розв’язання  проблеми, 
то постає питання або про створення нової структури, або про суттєву модернізацію існую-
чої. Громадська думка жителів різних поселенських структур щодо джерела ініціативи має 
доволі багато спільних рис, водночас притаманні їй і розбіжності (див. табл. 18).

Зазвичай існують суттєві відмінності у думках жителів різних поселенських структур 
про джерело ініціативи стосовно реального впровадження децентралізації у місцевому 
самоврядуванні.  Різниться як сама кількість можливих ініціаторів, так і міра їх сподівань, 
покладених на них сподівань. Жителі міських поселень зовсім не пов’язують надії на мож-

12  http://despro.org.ua/media/articles/zvit_zocon_zabez-1(1).doc.
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ливість запровадження децентралізації з «інвесторами», натомість сільські жителі вказують на 
існування такої можливості. Те ж саме стосується ЖЕКів, тільки з точністю до навпаки, що зага-
лом і зрозуміло, – на територіях сільських поселень ЖЕКи практично відсутні.

Таблиця 18
Від кого має (може) походити ініціатива щодо створення нової структури для 

обслуговування об’єктів соціальної сфери, %
Сільські поселення13 Міські поселення14

Від ініціативних груп громадян 36,2 17,3

Від органів місцевої влади 28,4 23,8

Від окремих громадян 7,8 14,6

Від громадських організацій 7,8 6,3

Від інвесторів 6,9 -

Від народних депутатів різного рівня 6,9 5,6

Від органів виконавчої влади 3,4 13,5

Від громадських неформальних лідерів 1,7 5,1

Від політичних партій 0,9 1,7

Від ЖЕКів - 11,1

Інше - 1

Найчастіше ініціаторів процесів децентралізації органів місцевого самоврядування сіль-
ські жителі вбачають серед ініціативних груп громадян та органів місцевого самоврядування. 
Усі інші джерела та структури набирають зазвичай менше 10% голосів сільських жителів. На-
томість міські жителі покладають надії на органи місцевого самоврядування, окремих ініціатив-
них громадян, органи виконавчої влади, ініціативні групи громадян, ЖЕКи. 

13 14

13  Оцінка стану децентралізації та надання послуг у секторі водопостачання у Вінницькій області та АР Крим – дослідження Центру соціальних 
експертиз Інституту соціології для DesPro, 2009.
14  Соціологічне дослідження очікувань населення України від реформування житлово-комунального господарства – дослідження Інституту со-
ціології для Міністерства житлово-комунального господарства України, договір № Н-9-46-08, 2008.

Дані таблиці демонструють відсутність надій, як у міського, так і у сільського населення, 
щодо ініціатив від політичних партій та депутатів різних рівнів. Очевидно, що такі оцінки ґрунту-
ються на попередньому досвіді громадян і певною мірою дають можливість оцінити діяльність 
партій та депутатського корпусу. І оцінки ці не є вельми позитивними. По-друге, як виявляється, 
жителі сільських населених пунктів демонструють значно більшу одностайність щодо головних 
ініціаторів процесу, очевидно, також базуючись на власному попередньому досвіді.

Ситуація щодо надання сільськими жителями пріоритетності ініціативним групам грома-
дян у вирішенні питання обслуговування соціальної сфери відрізняється від оцінок міських жи-
телів, які у більшості своїй схильні покладати надії у цьому питанні на органи державної влади. 
Водночас сам вихід з певною ініціативою, яка матиме на меті вирішення якої-небудь проблеми 
жителів населеного пункту або його частини, що і буде власне реальною децентралізацією міс-
цевого самоврядування, можливий лише у випадку, коли, як мінімум, є особа, здатна взятися 
за розв’язання проблеми. Що ж думають з цього приводу пересічні жителі сіл та міст України? 
Кожен другий сільський житель вважає, що на території їхніх населених пунктів є такі люди, 
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водночас серед міських жителів так вважає лише кожен п’ятий. Решта і міських, і сільських 
жителів вважають, що такі люди на територіях їхніх населених пунктів відсутні, оскільки 
такого роду діяльність потребує спеціальної підготовки, отже для таких людей потрібне 
спеціальне навчання / підготовка. Те, що сільські жителі налаштовані більш оптимістично, 
можливо, викликане тим, що соціальне життя жителів сіл не настільки ускладнене, як у 
жителів міст України. Водночас не виключено, що тут ми маємо справу з переоцінкою мож-
ливостей жителів сільських населених пунктів.

Водночас визначеність у джерелах, з яких має надходити ініціатива, та наявність лю-
дей, здатних цю ініціативу ініціювати, мало чого варта без підтримки таких ініціатив широ-
кими верствами жителів населеного пункту. Слід мати на увазі, що смислове наповнення 
терміна «підтримка» може варіюватися у доволі значних межах. Ця підтримка може мати 
як вербальний характер, коли здійснюється тільки на словах, тобто висловлювання згоди 
щодо певних пропозицій, так і відбуватися у формі конкретних дій стосовно реалізації цих 
же пропозицій. Зрозуміло, що найлегше заручитися вербальною підтримкою, але зазвичай 
така підтримка не веде безпосередньо до розв’язання визначених проблем – для цього 
слід здійснити практичні дії. Підтримка на словах певних ініціатив практично не викли-
кає жодних запитань, але й часто не має жодних позитивних наслідків. Наприклад, ідея 
боротьби з корупцією в Україні декларується усіма урядами і політичними силами, має 
підтримку у суспільстві, водночас не демонструє жодних успіхів на цьому шляху стосовно 
практичної реалізації ідеї. 

Перелік практичних дій у випадку реалізації певних дій для вирішення місцевих про-
блем є практично вичерпним і наведений у таблиці (див. табл.19).

Таблиця 19
Чи маєте намір Ви особисто здійснити якісь дії для покращання обслуговування 

об’єктів соціальної сфери, %
Село Місто

Ні, подібних намірів я не маю 24,6 68,4

Як будуть діяти мої сусіди, так і я 22,0 16,0

Візьму участь у організаційних заходах, якщо знайдуться ініціатори 31,4 7,5

Буду працювати у такій організації на умовах оплати моєї праці 3,4 4,7

Буду працювати у такій організації на громадських засадах 12,7 2,4

Надам посильну матеріальну (фінансову) допомогу 16,1 1,9

Виступлю ініціатором створення нової структури для надання послуг 11,9 1,2
Примітка: Сума відсотків у таблиці більше 100, оскільки респонденти могли обрати кілька відповідей.

Здійснювати певні практичні кроки населення, особливо міське, здебільшого 
не планує взагалі. Сільські жителі частіше декларують це бажання, але як і міські, часто 
пов’язують свої дії з діями односельців (сусідів), а не з власними планами. Як засвідчують 
дані таблиці, більшість і сільських жителів, і міських не мають намірів здійснювати жодних 
дій щодо покращання обслуговування об’єктів соціальної сфери. Картина виглядає доволі 
парадоксальною – більшість населення не збирається самостійно нічого робити для того, 
щоб покращити умови свого ж існування. Ймовірно, тут ми маємо справу з проявами па-
терналізму, коли велика кількість жителів міст і сіл вважає, що вирішення їхніх проблем 
лежить виключно у компетенції органів влади – від місцевої до державної. Звісно, з таким 
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підходом про децентралізацію місцевого самоврядування, особливо на територіях міст, 
говорити практично не доводиться. 

Отже, доходимо висновку про низький потенціал населення до самоорганізації, при-
чому у містах він значно нижчий аніж у селах. Найкраще характеризують цю тезу два по-
казники – готовність працювати на громадських засадах і готовність надати посильну  ма-
теріальну чи фінансову допомогу. Цього загалом слід було очікувати, якщо брати до уваги 
дані про джерело ініціатив, оскільки на практиці міські жителі у цьому сенсі мають значно 
більший добір можливих ініціаторів, на відміну від жителів сіл. Відповідно, відносно більша 
готовність сільських жителів пояснюється тим, що часто їхні проблеми нікому вирішувати, 
і покладатися доводиться на власну ініціативу. 

Готовність населення до фінансової участі в організації якісного обслуговування 
об’єктів соціальної сфери значно різниться залежно від типу поселенської структури – го-
товність надати фінансову підтримку жителі сіл декларують майже удесятеро частіше аніж 
жителі міст. Водночас обсяги такої фінансової участі є незначними. Загалом переважна 
більшість готових надати фінансову підтримку жителів сіл вказали, що вони згодні профі-
нансувати організацію обслуговування об’єктів соціальної сфери на суму, яка знаходиться 
в інтервалі від 100 до 150 гривень. Робити висновки щодо сум, які готові внести міські жи-
телі, практично неможливо, надто незначною є їх загальна кількість. 

У ході дослідження було здійснено експертну оцінку міри співпраці органів місцево-
го самоврядування та організацій громадянського суспільства. Оскільки децентралізація 
місцевого самоврядування можлива тільки у вигляді передачі частини функцій всілякими 
асоціаціям на рівні громад, такі оцінки дають змогу опосередковано оцінити стан та пер-
спективи децентралізації на момент експертного опитування. Дані про експертні оцінки 
наведено у таблиці 20. Оцінки ранжовано у порядку їх зменшення.

Таблиця 20
Оцінки міри співпраці структур громадянського суспільства та органів місцевого 

самоврядування у різних сферах
Сфера співпраці Оцінка

Надання соціальних послуг 3,31

Організація громадських слухань/референдумів 3,29

Стратегічне планування (розробка місцевих планів розвитку та стратегій розвитку районів, 
міст, сіл)

2,98

Оперативне планування (організація проекту, необхідні ресурси, моніторинг та оцінювання) 2,91

Соціальна мобілізація (активізація громади, участь громадян у місцевому самоврядуванні/
прийнятті рішень)

2,83

Утримання та обслуговування систем водопостачання 2,82

Поводження з твердими побутовими відходами 2,80

Використання енергоресурсів 2,79

Фінансовий моніторинг 2,53

Організація електронного  врядування 2,39
 

Примітка: Оцінки розраховано за п’ятибальною шкалою, де: 1 – співпраця відсутня; 2 – існують спорадичні 
випадки співпраці; 3 – співпраця існує тоді, коли органи місцевого самоврядування вбачають у цьому свою 

вигоду; 4 – співпраця наявна у більшості випадків; 5 – існують партнерські стосунки між органами місцевого 
самоврядування та громадськими організаціями.
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Отже, за оцінками експертів, співпраця органів місцевого самоврядування зі струк-
турами громадянського суспільства має спорадичний, несистемний характер та відбува-
ється переважно у тих випадках, коли це вигідно власне органам місцевого самоврядуван-
ня. Оцінки співпраці, що трохи переважають «трійку», зустрічаються лише у двох випадках 
– стосовно надання соціальних послуг та організації і проведення громадських слухань. 
Систематична співпраця переважно відсутня, отже і про децентралізацію місцевого само-
врядування говорити можна лише у поодиноких випадках. Структури громадянського сус-
пільства успішніше співпрацюють з державними адміністраціями аніж з органами місцево-
го самоврядування. Така ситуація видається ненормальною, оскільки за природою своєю 
органи місцевого самоврядування та структури громадянського суспільства є спорідне-
ними і покликані вирішувати практично одні й ті ж самі проблеми. Наявність партнерських 
стосунків визнається експертами вкрай рідко, а відсутність співпраці досягає свого апогею 
стосовно фінансового моніторингу та створення системи електронного врядування. З да-
них таблиці можна зробити висновок, що реальна співпраця (і, відповідно, децентраліза-
ція) в сучасних умовах є переважно лозунгом, а не повсякчасною практикою. 

Аналізуючи дані таблиці, слід мати на увазі, що не завжди відсутність співпраці є на-
слідком відвертого чи прихованого небажання органів місцевого самоврядування спів-
працювати зі структурами громадянського суспільства. Часто буває, що на певних терито-
ріях просто відсутні структури громадянського суспільства, або присутність їх є виключно 
формальною.

Інші дослідження Інституту соціології НАН України за схожою проблематикою свід-
чать, що як власне поширеність структур громадянського суспільства та об’єднань гро-
мадян на окремих територіях поза межами великих агломерацій є незначною, так і їхня 
активність залишає бажати кращого15. 

Така ситуація існує незважаючи на те, що переважна більшість експертів саме у де-
централізації вбачає майбутнє місцевого самоврядування. Водночас певне занепокоєння 
викликає наявність доволі значної кількості експертів, що не визначилися зі своїм ставлен-
ням, більше того, присутня відносно велика кількість експертів, які негативно оцінюють 
саму можливість децентралізації і вважають, що потрібна централізація усіх наявних ре-
сурсів в одних руках – загалом кількість їх склала 16% від загального числа експертів. 

Видається цікавим той факт, що противники децентралізації присутні серед усіх ка-
тегорій опитаних, за виключенням представників об’єднань громадян та керівників дер-
жавних адміністрацій. Максимальна ж кількість противників децентралізації знаходиться 
серед персоналу державних адміністрацій, серед інших категорій експертів противники 
децентралізації зустрічаються у поодиноких випадках. Чим викликаний такий стан речей 
– однозначно відповісти неможливо, оскільки питання аргументації позиції експертів не 
досліджувалися. Можна лише припустити, що тут ми маємо справу з наслідками розбалан-
сування системи органів влади та місцевого самоврядування в Україні впродовж останніх 
років.

Оскільки відомо, що співпраця органів місцевого самоврядування з об’єднаннями 
громадян не відбувається у тому числі через відсутність таких об’єднань, то експертам 
було запропоновано визначити шляхи створення об’єднань громадян. Найпопулярнішим 
в оцінках експертів шляхом є створення таких об’єднань (структур) через місцеву ініціати-

15  Див. напр.: Соціальний розвиток громад і територій: проблеми і перспективи // Чорнобиль і соціум. Вип. 13. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007. 
– С. 180 – 226.
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ву. На другому місці – створення їх шляхом спеціального навчання потенційних керівників 
таких об’єднань. Загалом ідея навчання у цьому сенсі тісно пов’язана з місцевою ініціати-
вою, оскільки очікувати якихось дій логічно саме від спеціально навчених людей, адже 
вони намагатимуться знайти застосування набутим знанням. Якби експерти вважали, що 
кількість людей, здатних до самостійного ініціювання створення об’єднань громадян є до-
статньою, або наявний у них рівень знань дозволяє проявляти такого роду ініціативу, вони 
не ставили б питання про необхідність спеціального навчання. Третє місце, за визначенням 
експертів, зайняв варіант створення об’єднань громадян директивним шляхом, тобто за 
ініціативою влади. У цьому випадку постає питання, чи можна результат створення таких 
об’єднань громадян вважати реальною децентралізацією, чи це суто формальне явище. 

Як уже зазначалось, існування противників децентралізації місцевого самовряду-
вання серед експертів не є виключенням, це ж підтверджується наявністю позиції про не-
доцільність існування такого роду об’єднань взагалі (7%). Загалом кількість противників 
не є переважною чи навіть дуже значною, все ж їх існування слід мати на увазі. Цікавим є 
також те, що серед експертів-противників створення об’єднань громадян відсутні пред-
ставники виконавчої влади, натомість противниками виступають виключно представники 
органів місцевого самоврядування. Схоже на те, що противниками децентралізації місце-
вого самоврядування здебільшого є представники місцевого самоврядування. 

Оскільки переважна більшість експертів виступає за створення об’єднань громадян 
тим чи іншим шляхом, у тому числі і таким, який важко назвати ініціативою громади, то що 
ж заважає уже зараз створювати такі об’єднання?

Найчастіше перешкодою на шляху створення об’єднань громадян є відсутність 
знань у потенційних ініціаторів об’єднань – на це вказала найбільша кількість експертів. На 
другому місці – відсутність ініціаторів створення таких об’єднань, що, на думку дослідни-
ків, здебільшого також є наслідком відсутності знань та інформації про кращі практики де-
централізації. Для майже третини експертів головною перешкодою у цьому сенсі є також і 
відсутність системного законодавства з питань діяльності громадських організацій. Мова 
йде не про відсутність законодавства як такого, а узгодженої системи, що призводить до 
значного впливу на процес децентралізації особистісного фактора. У тих випадках, коли 
представники місцевого самоврядування вважають процес децентралізації доцільним 
та вигідним, там він відбувається. У інших випадках така практика унеможливлюється. На 
думку значної кількості експертів, небажання органів місцевого самоврядування ділитися 
частиною повноважень і ще раз підтверджує тезу про те, що серед противників децентра-
лізації місцевого самоврядування переважають представники місцевого самоврядування. 

Таким чином, найбільш загальні висновки зі сказаного вище:
 • співпраця органів місцевого самоврядування зі структурами громадянського 

суспільства має спорадичний, несистемний характер і відбувається переважно у 
тих випадках, коли це вигідно власне органам місцевого самоврядування;

 • співпраця органів місцевого самоврядування зі структурами громадянського 
суспільства зосереджена переважно у сфері надання соціальних послуг та орга-
нізації і проведення громадських слухань;

 • домінуючим є загалом позитивне ставлення до децентралізації місцевого само-
врядування жителів громад, керівників місцевої влади, місцевого самоврядуван-
ня й експертів, які вбачають майбутнє місцевого самоврядування за децентралі-
зацією;
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 • певне занепокоєння викликає наявність доволі значної кількості експертів, що 
не визначилися зі своїм ставленням до децентралізації. Багато експертів негатив-
но оцінюють саму можливість децентралізації, вважаючи за доцільне централіза-
цію усіх наявних ресурсів в одних руках;

 • найчастіше перешкодою на шляху створення об’єднань громадян і, відповідно, 
децентралізації місцевого самоврядування, є відсутність знань у потенційних іні-
ціаторів об’єднань. До цього додається відсутність знань про позитивний досвід 
успішних практик з децентралізації;

 • приблизно третина учасників дослідження акцентує увагу на відсутності систем-
ного законодавства щодо децентралізації місцевого самоврядування;

 • головна проблема на даний час  -  відсутність як знань у реальних та потенційних 
ініціаторів процесу децентралізації, так і знань щодо успішних практик.
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УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ У СИСТЕМІ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Проблема «якості кадрів» водночас є складовою більш широкої сфери, малодослі-
дженої в Україні, – «управління знаннями». Управління знаннями зазвичай розглядається 
у контексті діяльності бізнес-структур з метою підвищення їх конкурентоспроможності. 
Водночас усі інші організації, в тому числі і структури влади різного рівня та органи місце-
вого самоврядування, також повинні бути включеними у процес управління знаннями – це 
вимоги сьогодення.

Управління знаннями – це тип управлінської діяльності, який полягає в систематич-
ному формуванні, оновленні та застосуванні знань з метою максимізації ефективності ді-
яльності підприємства (установи, організації)16.

Управління знаннями як спеціальна управлінська функція має ряд особливостей. 
По-перше, охоплює всі сфери діяльності установи та всі підрозділи, адже кожен із них 
використовує знання як джерело розвитку та вдосконалення. По-друге, управління зна-
ннями безпосередньо пов’язане з використанням інформаційних технологій. По-третє, ця 
функція виконує координаційну та інтеграційну роль у процесі організаційного навчання. 
І, по-четверте, необхідною умовою ефективності управління знаннями слід вважати демо-
кратизацію стосунків персоналу, надання можливості кожному учаснику діяльності уста-
нови брати безпосередню участь у формуванні корпоративних знань та досягненні цілей 
організації.

У будь-якому процесі знаходять застосування чотири типи знань17:
1) теоретичні знання, основним засобом придбання яких є формалізована освіта;
2) професійні знання, отримані у процесі участі у професійних товариствах, на конфе-

ренціях та під час бесід з провідними вченими і фахівцями;
3) технічні знання, набуті у процесі практичної діяльності. Ці знання являють собою 

поєднання практичного досвіду і даних, пов’язаних із використанням посадових 
зобов’язань і спеціального обладнання;

4) моральні підвалини. Цей особливий тип знань отримують під час застосування інди-
відуальних і колективних моральних цінностей до практичної діяльності та опану-
вання засобами їх застосування.

Розрізняють дві категорії знань – явні та неявні або приховані. Під явними розуміють 
знання, що існують у недостатньо структурованій формі на таких носіях, як паперові до-
кументи, повідомлення на електронній та голосовій пошті або відеоматеріали. Явні знання 
інколи називають жорсткими або матеріальними, якими люди систематично обмінюються 
між собою. Прихованими знаннями переважно є знання індивідуальні.

16  Мильнер Б.З. Управление знаниями. – М.: ИНФРА-М, 2003. – XIV. – 178 c.
17  Докладніше див: Чабан А.І. Удосконалення процесу управління знаннями // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
Menedzhment/2008_10/pastuh.htm.
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Система управління знаннями – активний, систематизований процес створення і 
розподілу між зацікавленими сторонами нових цінностей на основі використання інтелек-
туального капіталу чи бази знань, якими володіє організація.

Управління знаннями являє собою стратегію і охоплює такі чинники:
 • практика додавання корисної вартості до наявної інформації шляхом збирання, 

фільтрації, синтезу, узагальнення, збереження, пошуку і розподілу матеріальних 
і нематеріальних знань;

 • розробка привілейованих профілів у базі знань, дозвіл користувачам 
отримувати доступ лише до тієї інформації, яка їм потрібна;

 • створення інтерактивного середовища навчання, що дає можливість 
обмінюватися знаннями та використовувати отримані знання для набуття 
нових знань.

Перш ніж оцінювати систему управління знаннями, варто коротко зупинитися на 
оцінках рівня компетентності та фахового досвіду працівників органів влади місцевого 
рівня (районних рад, районних державних адміністрацій, сільських рад) та їх технічній за-
безпеченості18.

Освітній рівень таких працівників можна визначити як високий, оскільки дев’ять із 
десяти працівників органів влади районного рівня мають вищу освіту. Сільські ради у цьо-
му сенсі  дещо програють органам влади районного рівня – лише кожен другий має вищу 
освіту. Якщо орієнтуватися тільки на показники рівня освіти, то ситуація видається цілком 
прийнятною. Доволі високі оцінки керівники органів влади рівня районів та громад дали 
своїм підлеглим – переважна більшість оцінок свідчить про достатній рівень компетенції 
та фахового досвіду, рівень знань та фахового досвіду працівників місцевої влади їх керів-
ники оцінюють теж високо. Серед усіх опитаних 34,8 % повною мірою задоволені рівнем 
компетенції та фаховим досвідом усіх своїх працівників, ще 58,3 % задоволені більшістю 
своїх працівників. Найвищі ж оцінки своїм працівникам надали респонденти, що представ-
ляли районні ради, серед них лише 1,5 % вказували на недостатній фаховий рівень своїх 
працівників. А от серед представників  районних адміністрацій кожен десятий виказував 
невдоволення професійним рівнем своїх працівників. Твердження про те, що рівень ком-
петенції та фахового досвіду є таким, що не відповідає вимогам сучасності, зустрічається 
практично у поодиноких випадках. На перший погляд видається, що кадрове забезпечен-
ня місцевих органів влади загалом є задовільним, а недоліки, якщо такі є, мають локальний 
характер. 

Дослідники попросили оцінити також рівень знань та навичок представників органів 
місцевого самоврядування, тобто себе та своїх колег. Найвище серед усіх знань та навичок 
представники місцевої влади та місцевого самоврядування оцінили загальний ревінь осві-
ти та навички організаційної роботи. А найнижче – рівень правових та економічних знань. 
Цікаво зазначити, що чим вищий рівень оцінюваної структури, тим вище респонденти оці-
нили рівень знань їх представників. Представники органів місцевого самоврядування та 
державного управління на рівні обласних центрів отримали найвищі оцінки (більше 4 балів 

18  Дослідження попиту на знання та існуючих практик задоволення цього попиту у системі органів місцевої влади // http://despro.org.ua/
media/articles/popit_na_znannya_rezyume_doclidzhennya.pdf.
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за п’ятибальною шкалою), а найнижчі – представники органів місцевого самоврядування 
та державного управління на рівні сільських громад – менше 4 балів. Розподіл оцінок на-
ведено у таблиці 21.

Таблиця 21
Оцінка рівня знань та кваліфікації представників органів місцевого 

самоврядування та державного управління*
Показник На рівні сільських 

громад
На рівні районних 

центрів
На рівні обласних 

центрів

Загальний рівень освіти 3,6 4,0 4,2

Рівень правових знань 3,2 3,8 4,1

Рівень економічних знань 3,2 3,8 4,1

Навички організаційної роботи 3,6 4,0 4,2

Здатність до стратегічного планування 3,3 3,8 4,2

Примітка: Оцінювання здійснювалося  шляхом порівнянь індексів рівня знань за п’ятибальною шка-
лою, де: 5 – «виключно високий», 4 – «доволі високий», 3 – «важко визначити, низький чи високий», 2 – «низь-

кий, адекватними даними володіють одиниці», 1 – «дуже низький».

Як свідчать показники таблиці, рівень знань та кваліфікації практично за усіма по-
казниками прийнятним можна вважати лише у працівників на рівні обласних центрів, де 
усі оцінки вищі четвірки за п’ятибальною шкалою, тобто рівень знань та кваліфікації оціню-
ється навіть трохи вище, аніж «доволі високий». З пониженням рівня до району відчутно 
падають і показники рівня знань та кваліфікації. На рівні ж сільських громад у окремих ви-
падках ситуація ще гірша, особливо щодо рівня правових і економічних знань та здатності 
до стратегічного планування.

Рівень комп’ютеризації робочих місць 
в органах місцевої влади
Стовідсоткова комп’ютеризація робочих місць впроваджена лише у 30% органів 

місцевої влади. У решти органів місцевої влади комп’ютерами забезпечені лише частина 
працівників. У середньому органи місцевої влади забезпечені комп’ютерами на 69,5%, 
але залежно від органу місцевої влади та регіону ці показники значно відрізняються. 
Так, найвищий рівень комп’ютеризації залежно від органу влади в районних радах, де 
комп’ютеризовано чотири п’ятих робочих місць, трохи нижчий – у державних районних 
адміністраціях – там комп’ютерами оснащено три чверті робочих місць. Сільські ради і 
у цьому сенсі значно відстають – там є комп’ютери лише на кожному другому робочому 
місці. Регіональний розподіл комп’ютеризації робочих місць у органах місцевої влади та-
кож демонструє значну нерівномірність. Найкраще забезпечені комп’ютерною технікою 
місцеві органи влади Криму (93% комп’ютеризованих робочих місць), найгірше – Півдня 
(52%). Виходячи з наведених даних, слід зробити висновок про існування значних проблем 
з комп’ютерним забезпеченням органів влади місцевого рівня. 

Сама по собі наявність комп’ютерної техніки у органах влади мало про що говорить. 
Сьогодні комп’ютер без доступу до всесвітньої мережі є свого роду друкарською машин-
кою з додатковими функціями і не більше. Інтернет суттєво розширює як власне можливос-
ті використання Інтернет-технологій, так і споживчі якості комп’ютера, оскільки відкриває 
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перед користувачем зовсім інші горизонти у поточній  діяльності чи навчанні. Яка ж частка 
комп’ютерів органів місцевої влади України знаходиться у всесвітній мережі? Зовсім не ма-
ють доступу до мережі Інтернет комп’ютери 18% органів місцевої влади, і левову частку 
цього показника (95%) становлять сільські ради. У деяких областях до 90% сільських рад 
не мають доступу до Інтернету, водночас у Криму – лише 20%. 

Але і у тих випадках, коли існує доступ до всесвітньої мережі, далеко не завжди усі 
комп’ютери органу влади мають доступ до Інтернету. Лиш третина комп’ютерів органу вла-
ди мають доступ до Інтернету, у решти такий доступ є лише у частини користувачів.

Таким чином, є достатньо підстав стверджувати, що місцевим органам влади часто не-
доступні сучасні форми роботи, способи комунікації, пошуку інформації та набуття нових 
знань, які передбачають використання сучасних комп’ютерних та Інтернет-технологій як мі-
німум через недостатню забезпеченість комп’ютерною технікою у повному обсязі та досту-
пу до Інтернету. До того ж, слід мати на увазі, що учасники дослідження – голови районних 
рад та адміністрацій, сільські, селищні голови, – характеризуючи своїх підлеглих, фактично 
характеризують місцеву еліту, адже вірогідно допустити, що у цих структурах представлені 
найбільш фахові спеціалісти, якщо не брати до уваги місцеву бізнес-спільноту. 

Але і комп’ютеризація робочих місць та наявність доступу до Інтернету не є гаран-
тією того, що можливості сучасних технологій будуть повною мірою, або хоча б значною, 
задіяні у виконанні функцій місцевої влади. Наприклад, існування Інтернет-сторінки міс-
цевого органу влади є швидше виключенням, аніж сталою практикою, стосовно сільських 
рад – лише 13% їх мають власні сайти в Інтернеті. Якщо ж не брати до уваги сільські ради АР 
Крим, де кількість сільських рад, що мають Інтернет-сторінку, становить майже 30%, то за-
гальний показник по Україні загалом буде ще нижчий. Трохи краща ситуація з організацією 
сайтів органів влади місцевого рівня у районних радах, де майже половина їх має власні 
Інтернет-сторінки. Найчастіше мають власні сайти державні районні адміністрації, але й у 
цьому випадку показник їх кількості складає дві третини. 

Частина керівників органів місцевої влади та місцевого самоврядування зазначали, 
що хоча нині у них і немає Інтернет-сторінок, але організація їх планується найближчим ча-
сом. Якщо плани з організації Інтернет-сторінок будуть виконані, то їх рівень становитиме  в 
середньому: 77,7% районних державних адміністрацій, 65% районних рад та 27,9 % сільських 
рад. Тобто навіть з урахуванням планованої організації Інтернет-сторінок їх наявність в орга-
нах місцевої влади залишатиметься далекою від ідеальної, особливо в сільських радах.

Таким чином, можливості сучасних технологій зовсім не використовуються значною 
кількістю органів влади місцевого рівня. Водночас це означає, що комунікація громадян 
і влади організована за принципами минулого століття, зворотний зв’язок ускладнений і 
відтермінований у часі, можливість діалогу зведена до мінімуму. Спеціального аналізу на-
повнення існуючих Інтернет-сторінок місцевих органів влади не проводилося, але навіть 
побіжне ознайомлення з ними показує, що проблема контенту (наповнення сайту інфор-
мацією) є надзвичайно актуальною. Місцеві органи влади зазвичай не поспішають онов-
лювати інформацію, оприлюднювати прийняті владою рішення, і тим більше, оприлюдню-
вати проекти планованих рішень для їх широкого обговорення. Інакше кажучи, проблема 
електронного врядування для місцевої влади – питання майбутнього, причому складаєть-
ся враження, що віддаленого майбутнього. 

Ігнорування сучасних комунікаційних технологій має у своїй основі багато причин, 
одна з яких – загальна низька забезпеченість сільського населення комп’ютерною тех-
нікою та доступом до Інтернету у селах та невеликих містах. Попри стрімкий розвиток 
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комп’ютерних технологій, на початку третього тисячоліття комп’ютер в українському до-
могосподарстві був швидше виключенням, аніж нормою, оскільки мали його у своєму роз-
порядженні менше п’яти відсотків домогосподарств, до того ж переважно міських. Зовсім 
мізерний цей показник був у сільських домогосподарствах – усього піввідсотка. Такий стан 
справ у той час можемо пояснити тим, що економічне зростання в Україні розпочалося 
лише у 2000 році, до того часу населення було зосереджене переважно на простому ви-
живанні, тому комп’ютер не потрапляв до категорії життєво необхідних речей для широ-
кого загалу, та й коштував він на той час відносно дорого. Після 2002 року і понині спо-
стерігається значне зростання кількості домогосподарств, які мають комп’ютер, в окремі 
періоди їх кількість подвоюється кожні два роки. У 2010 році комп’ютер мали близько 35% 
домогосподарств (29% міських та 6% сільських). Переважаючою тенденцією залишається 
відсутність комп’ютера у розпорядженні практично двох третин домогосподарств, має їх 
третина домогосподарств зі значним домінуванням саме міських домогосподарств. Сіль-
ські домогосподарства значно відстають в оснащенні комп’ютерами навіть з урахуванням 
того факту, що міських домогосподарств практично вдвічі більше аніж сільських. 

Водночас, попри все сказане вище, слід відзначити значний прогрес у комп’ютери-
зації населення. Звісно, його не можна порівнювати з темпами впровадження мобільного 
зв’язку, але показники кількості комп’ютерів є доволі значними як для країни, що не є взі-
рцем економічного розвитку. Іншим суттєвим чинником процесу комп’ютеризації домо-
господарств є те, що відбулась вона (і продовжує здійснюватися) без будь-якої допомоги з 
боку держави, а виключно з ініціативи населення.

Показовим у цьому сенсі є зростання кількості комп’ютерів. У домогосподарствах 
України за період 2002 – 2010 років загальна кількість комп’ютерів збільшилася у 7,43 разу. 
Для міських домогосподарств цей показник становить 6,9, для сільських – 11,8. Нарощення 
комп’ютерного парку у сільських домогосподарствах збільшується більш стрімкими тем-
пами, але навіть такі темпи не в змозі нівелювати розрив з міськими домогосподарствами.

Яка ж частка комп’ютерів у домогосподарствах України знаходиться у всесвітній ме-
режі? Загальна кількість домогосподарств, що вказала на наявність доступу до всесвітньої 
мережі, складала 22%, з них 20% міські домогосподарства і лише 2% – сільські. Інтернет в 
Україні сьогодні є виключно надбанням міських домогосподарств – саме там знаходиться 
переважна більшість споживачів цієї послуги. На сьогодні два з кожних трьох комп’ютерів, 
що знаходяться у розпорядження домогосподарств, мають доступ до всесвітньої мере-
жі. У цьому сенсі можемо стверджувати, що існує значний розрив у частоті використання 
комп’ютерних технологій залежно від типу поселенської структури19.

Доволі незначне поширення комп’ютерної техніки у сільських населених пунктах 
та невеликих містах не може бути визнане як виправдання до загалом негативного стану 
впровадження комп’ютерних та Інтернет-технологій у практику діяльності органів місцевої 
влади. Наприклад, керівники сільськогосподарських підприємств та голови фермерських 
господарств, інші підприємці активно користуються у свої роботі можливостями сучасної 
техніки. Але навіть найбільш активні члени місцевих громад практично позбавлені мож-
ливості діалогу з владою за допомогою Інтернет-комунікацій через обмежені можливості 
насамперед влади. 

Окрім забезпечення засобами комунікації важливу роль у такого роду прямого та 
зворотного зв’язків відіграють уміння працівників органів влади та місцевого самовряду-

19  ххх
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вання використовувати їх у практичній діяльності. Йдеться про вміння використання мож-
ливостей комп’ютерної техніки та Інтернету, про ступінь комп’ютерної освіченості серед 
працівників органів місцевої влади.

Керівники органів місцевої влади оцінювали ступінь комп’ютерної освіченості сво-
їх працівників за декількома параметрами: загальне вміння користуватися комп’ютером; 
уміння користуватися Інтернет-пошуком; електронною поштою; електронними базами да-
них; платформами електронного навчання. 

Загальне вміння працівників користуватися комп’ютером керівники органів місцевої 
влади оцінили достатньо високо, в середньому оцінкою «добре» (четвірка за п’ятибальною 
шкалою оцінок), на рівні кваліфікованих користувачів. Причому тут навіть практично від-
сутня різниця в оцінках між сільськими радами та органами влади районного рівня. Але 
специфічні навички, такі як уміння користуватися Інтернет-пошуком, електронною по-
штою та електронними базами даних, респонденти оцінили як посередній рівень умінь 
(оцінка – «трійка»). Чим більш ускладненим є завдання, тим нижчі оцінки умінь їх викорис-
тання, і рівень навичок отримує щодалі нижчі оцінки – такі, що наближаються до «трійки». 
А у випадках, коли мова йде про вміння використовувати платформи електронного на-
вчання (дистанційного навчання), оцінки наближаються до «двійки». Отже, користування 
платформами дистанційного навчання поки що не освоїли достатньою мірою в жодному з 
органів місцевої влади.

Якщо порівнювати ступінь комп’ютерної освіченості працівників у різних органах 
місцевої влади, то найвищий рівень мають працівники районних державних адміністрацій, 
а найнижчий – працівники сільських рад.

Експертні оцінки 
системи управління знаннями
Систему управління знаннями в органах місцевого самоврядування можна визначи-

ти як всеохоплюючу стратегію організацій чи структур, ціль яких – виявити і використати 
для громади всю наявну інформацію, досвід і кваліфікацію співробітників.

Поняття «управління знаннями» (УЗ) з`явилося  в середині 90-х років у великих 
корпораціях, де проблеми обробки інформації набули особливої гостроти, ставши 
критичними. З’ясувалося, що основне вузьке місце – це обробка знань, накопичених 
фахівцями компанії (саме такі знання забезпечують перевагу перед конкурентами). 
Знання, що не використовуються і не зростають, у кінцевому підсумку, застарівають 
і стають марними. Знання ж, що поширюються, набуваються й обмінюються, навпаки, 
генерують нові знання.

Концепція управління знаннями в українських реаліях не набула поки що значного 
поширення, виняток  – співробітники великих бізнесових підприємств та науковці. Сфера 
місцевого самоврядування тільки робить перші, часом несміливі кроки у цьому напрямку. 
Підтвердженням даної тези слугують свідчення експертів про їхнє особисте ознайомлення 
з концепцією управління знаннями. Переважна більшість експертів – 65 – вказала, що вона 
не ознайомлена з концепцією управління знаннями, 19 експертів вказали на часткову озна-
йомленість, про поінформованість щодо концепції заявило лише 16 експертів (переважно 
представники науковців), які знають про концепцію управління знаннями у контексті своєї 
професійної діяльності. Для переважної більшості експертів зрозуміло, що традиційні ме-
тоди зберігання й поширення інформації та знань стають малопродуктивними через вели-
чезні обсяги найрізноманітнішої, часом протилежної за змістом інформації. Сучасні вміння 
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накопичувати знання, систематизувати, передавати їх нині є визначальним фактором успі-
ху усієї системи органів місцевого самоврядування. 

Хоча більшість експертів і не поінформована детально щодо концепції управління 
знаннями, вони вважають що її впровадження є доволі нагальною потребою і навели ши-
рокий перелік підстав для реалізації ініціатив у сфері управління знаннями. А саме, необ-
хідність: покращання якості надання послуг, підвищення ефективності роботи органів міс-
цевого самоврядування, набуття знань та навичок посадовими особами та державними 
службовцями; пришвидшення інноваційних процесів, посилення механізмів для обміну 
знаннями у секторі місцевого самоврядування; актуалізації горизонтальної співпраці; по-
долання негативних наслідків плинності кадрів; розширення доступу до інформації/систе-
матизованих баз даних.

Низька якість послуг на місцевому рівні та неефективність роботи органів місцевого 
самоврядування в Україні викликають багато нарікань серед населення, тому той факт, що 
експерти певною мірою пов’язують можливість поліпшення цього процесу з ініціативами 
у сфері управління знаннями є цілком логічним. Сюди ж слід віднести також надії на покра-
щання знань і навичок посадових осіб та державних службовців, оскільки їхня кваліфікація 
також залишає бажати кращого. Дані таблиці 22 засвідчують, що експерти переважно орі-
єнтовані на вирішення очевидних і, без сумніву, важливих завдань. Перспективним про-
блемам вони приділяють значно менше уваги, інакше неможливо пояснити той факт, що 
мінімальну кількість голосів експертів набрав варіант «покращання доступу до інформації/
систематизованих баз даних». 

Таблиця 22
Підстави для реалізації ініціатив у сфері управління знаннями  

на рівні місцевого самоврядування в Україні
Причини К-ть експертів

Покращання якості надання послуг 58

Підвищання ефективності роботи органів місцевого самоврядування 54

Покращання знань і навичок посадових осіб та державних службовців 41

Пришвидшення інноваційних процесів 33

Посилення механізмів для обміну знаннями у секторі місцевого самоврядування 26

Покращання горизонтальної співпраці 22

Подолання негативних наслідків швидкої плинності кадрів 20

Покращання доступу до інформації/систематизованих баз даних 19

Серед усіх категорій експертів найчастіше піднімали питання про важливість досту-
пу до інформації науковці, керівники та персонал державних адміністрацій. Представники 
ж місцевого самоврядування – це експерти, які мінімально концентрувалися на проблемі 
доступу до інформації.

Якою ж бачать експерти національну систему управління знаннями? У експертно-
му середовищі відсутня одностайність щодо того, яким чином повинна бути побудована 
система управління знаннями, що загалом і зрозуміло, враховуючи низький рівень озна-
йомленості експертів з концепцією управління знаннями. Водночас можна стверджувати, 
існуюча система підготовки та перепідготовки кадрів не визнається беззаперечно такою, 
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яка б могла взяти на себе функцію управління знаннями. Незважаючи на те, що більшість 
експертів (трохи більше двох третин) виступає прихильниками розширення чи адаптації 
чинної системи, немало з них є прихильниками створення нової системи. Найчастіше при-
хильниками створення нової системи є посадові особи місцевого самоврядування, проти-
вниками – керівники державних адміністрацій.

Незважаючи на те, що експерти основну підставу для впровадження управління зна-
ннями вбачають у необхідності покращання якості надання послуг, а доступ до баз даних 
ставлять на останнє місце, все ж вони розуміють важливість сучасних технологій. Про це 
свідчать відповіді на запитання про те, як повинна зберігатися та поширюватися інформа-
ція стосовно децентралізації та місцевого самоврядування. Домінуючою формою в оцінках 
більшості експертів – майже у 100% випадків – є накопичення, збереження та поширення 
інформації за допомогою спеціальних ресурсних центрів. Стосовно ж форм існування цих 
центрів, думки розділилися кардинально. Більшість експертів (дві третини) вбачають існу-
вання ресурсних центрів у формі спеціальних Інтернет-ресурсів, менша частина (третина 
експертів) – у вигляді установ. У принципі, і ті, й інші форми мають право на існування, 
водночас ми вважаємо найбільш реальною формою поєднання усіх вказаних форм, оскіль-
ки впровадити якусь одну з них буде доволі проблематично. Чим же викликана така при-
хильність експертів до традиційних форм існування ресурсних центрів у вигляді установ? 
Частково відповідь на це запитання пояснюють дані таблиці 23 про способи обміну інфор-
мацією на рівні місцевого самоврядування.

Таблиця 23
Способи обміну професійною інформацією  

на рівні місцевого самоврядування та її періодичність
Спосіб обміну Періодичність

Особисте спілкування 4,70

Телефон 4,59

Факс 4,31

Наради 4,21

Електронна пошта 4,16

Службове листування 4,0

Бази даних 3,74

Конференції 3,29

Навчальні семінари 3,28

Тематичні групи 2,75

Телефон/відеоконференції 2,73

Відеоматеріали 2,56

Експерти назвали 12 способів обміну інформацією, усі ці способи ранжовані за часто-
тою використання. Частота виражена в оцінках за п’ятибальною шкалою, де 1 – такі можли-
вості відсутні; 2 –раз на рік; 3 – кілька разів на рік; 4 – щомісяця; 5 – постійно.

На першому місці особисте спілкування та обмін інформацією за допомогою телефо-
ну, що загалом також є формою особистого спілкування. Отже, особистісна форма переда-
чі та обміну інформацією є домінуючою. Не виключено, що саме цим може пояснюватися 
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прихильність значної частини експертів до існування ресурсних центрів у вигляді установ, 
коли людина, що надає інформацію, є особисто знайомою, на відміну від Інтернет-ресурсу, 
де інформація часто знеособлена. Не виключено, що це всього лише  сила звички, яку мож-
на подолати позитивним досвідом обміну інформацією іншими способами.

До традиційних форм обміну інформацією слід віднести і факс та наради, які ви-
користовуються доволі часто. Позитивом слід вважати відносно високу роль у цій спра-
ві електронної пошти, але лише за самим фактом наявності, але не мірою використання, 
оскільки використовують її експерти не щоденно, що стало нормою обміну спілкування у 
багатьох структурах поза владою. Усі інші форми використовуються кілька разів на рік, що 
свідчить про незначну поширеність сучасних форм комунікацій, а використання відеома-
теріалів можна вважати скоріше виключенням з практики комунікацій. Підсумовуючи, слід 
відзначити прихильність експертів до форм спілкування та обміну інформацією, характер-
них більше минулому століттю, аніж сьогоденню.

Підсумовуючи експертні оцінки стосовно системи управління знаннями (швидше ба-
жаної, ніж реально існуючої), акцентуємо увагу на таких:

 • потреба у навчанні та отриманні нових знань є досить актуальною. Цільові групи, 
які потребують навчання, це передусім – депутати місцевого самоврядування, ке-
рівники місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування; 

 • чим нижчий рівень органу місцевого самоврядування, тим загальнішою є потре-
ба підвищення кваліфікації. Відповідно, найчастіше необхідність навчання екс-
перти рекомендують депутатам сільських рад;

 • державні службовці, незважаючи на існуючу систему підготовки та перепідго-
товки державних службовців, також мають потребу у навчанні;

 • рівень законодавчої забезпеченості місцевого самоврядування у сфері підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників визначається як “по-
середній”;

 • вищі оцінки отримали організаційні можливості органів місцевого самовряду-
вання у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

 • найбільш проблемною експерти вважають тему “спрямування конкретної особи 
на навчання за конкретним навчальним курсом”;

 • головними інституціями, що визначають політику у сфері підготовки та перепід-
готовки кадрів у системі органів місцевого самоврядування, є обласні ради;

 • органи самоврядування рівня сільських громад практично не здійснюють впли-
ву на органи самоврядування “вищого” рівня стосовно визначення політики під-
готовки кадрів;

 • категорії представників органів місцевого самоврядування, котрі потребують 
підвищення кваліфікації, перш за все – депутати місцевих рад;

 • міра співпраці органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями 
є доволі низькою у більшості сфер і здійснюється тоді, коли це вигідно безпосе-
редньо органам місцевого самоврядування;

 • головною причиною для впровадження системи управління знаннями експерти 
вважають необхідність підвищення ефективності роботи органів місцевого са-
моврядування;

 • велике майбутнє експерти прогнозують ресурсним центрам, передусім електро-
нним, хоча нині найпоширенішим способом отримання та передачі інформації є 
спілкування з колегами – особисте чи за допомогою телефону;
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 • для переважної більшості експертів зрозуміло, що традиційні методи зберігання 
й поширення інформації та знань стають малопродуктивними через величезний 
обсяг найрізноманітнішої, часом протилежної за змістом інформації; 

 • експерти засвідчують розуміння того, що сучасні вміння накопичувати знання, 
передавати їх та поліпшувати можуть стати визначальним фактором успіху усієї 
системи органів місцевого самоврядування. 

 • серед усіх категорій експертів найчастіше важливість доступу до інформа-
ції визначають науковці, керівники та персонал державних адміністрацій. 
Представники ж місцевого самоврядування – це експерти, які мінімально кон-
центрувалися на проблемі доступу до інформації;

 • у експертному середовищі відсутня одностайність щодо того, яким чином пови-
нна бути побудована система управління знаннями. Існуюча система підготовки 
та перепідготовки кадрів не визнається беззаперечно такою, яка могла б взяти 
на себе функцію управління знаннями.

Система управління знаннями 
в оцінках учасників фокус-групових дискусій
Розуміння концепції управління знаннями. У контексті розуміння концепції управління 

знаннями за результатами обговорень можна зробити найбільш загальний висновок – зна-
ння про існування такої концепції не існує. Для переважної більшості учасників саме поєд-
нання слів у такому порядку – «концепція управління знаннями» є абсолютно новим. Хоча 
усім їм відомі терміни «концепція», «управління», «знання». Саме тому обговорення цього 
питання учасники спрямовували у такому напрямку, що це має бути за концепція, якого 
роду завдання можна вирішити за допомогою її впровадження та ін. Частина учасників на-
магалася перевести обговорення концепції управління знаннями у розмову про існуючу в 
Україні систему підготовки та перепідготовки кадрів для державної служби та працівників 
системи місцевого самоврядування як на ознаку того, що управління знаннями здійсню-
ється без запровадження спеціальної концепції, тому йдеться не про її запровадження, а 
про модернізацію існуючої системи підготовки та перепідготовки кадрів. Такий підхід до 
управління знаннями здебільшого пропонували представники Національної академії дер-
жавного управління. Їх головними аргументами було те, що є Закон про державну служ-
бу, відповідно до якого людина, яка вперше прийшла на посаду, повинна в обов’язковому 
порядку пройти навчання з підвищення кваліфікації. Схожа ситуація і стосовно представ-
ників місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації яких декларується у Законі про 
місцеве самоврядування. Проблема,  на думку такої категорії учасників фокус-груп, поля-
гає лише у тому, що задекларовані у законах постулати дуже важко реалізувати на прак-
тиці і саме у цьому і полягає завдання управління знаннями – привести у відповідність ви-
моги законів та практику самоврядування. При цьому визнається, що система підготовки 
та перепідготовки кадрів загалом орієнтована на державних службовців, меншою мірою 
– на представників місцевого самоврядування. Найбільші відмінності тут зосереджені в 
обсягах фінансування на підвищення кваліфікації, кількості та якості центрів підготовки і, 
відповідно, викладацького складу.

Слід зазначити, що ідея модернізації, розширення, покращання існуючої системи 
підготовки та перепідготовки кадрів є домінуючою у поглядах більшості учасників фокус-
груп, оскільки практики використання інших систем вони не знають. 

Український досвід управління знаннями:  поширення, проблеми. Зважаючи на сказа-

13-Book-Гончарук РЕФОРМИ З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.indd   101 09.07.13   16:31



РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА ТА РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СОЦІОЛОГІЧНИХ ОЦІНКАХ

102 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:
СОЦІОЛОГІЧНИЙ 
ПОГЛЯД

не вище, говорити про український досвід управління знаннями доволі проблематично 
– лише деякі учасники знають про такий досвід чи мають його особисто. Якщо як досвід 
управління знаннями розглядати досвід існуючої системи підготовки та перепідготовки 
кадрів, то на перше місце виходить власне відсутність можливостей існуючої системи за-
лучити до участі прийнятну кількість тих, хто потребує підвищення кваліфікації. До того 
ж, найменше можливостей підвищення кваліфікації діюча державна система надає саме 
представникам місцевого самоврядування. Причому, якщо посадові особи місцевого са-
моврядування, хоч і незначною мірою, але все ж охоплені системою підвищення кваліфі-
кації, то депутати місцевого самоврядування повністю виключені з такої системи – вона не 
передбачає підвищення кваліфікації для депутатів. Тому їхнє навчання – це їхня особиста 
справа.

Як важливу проблему відзначали також невідповідність існуючих навчальних про-
грам потребам державних службовців. Один із них висловився таким чином: «Я сам на сво-
єму досвіді прослуховував лише лекції, навіть не практичні заняття, семінари або тренінги. 
Виглядало це так, до нас заходить викладач і щось намагається довести. Те що я, як посадо-
вець найвищої державної установи ніколи як посадовець високого рангу використовувати 
не буду» (Київ).

Ще однією проблемою учасники назвали те, що ніхто не відслідковує потреб у на-
вчанні: «….Органи виконавчої влади навіть елементарних соціологічних досліджень не 
проводять. Вони могли би це зробити для того, щоб вивчити, які знання треба засвоїти, 
для того щоб надати, наприклад, елементарну адміністративну послугу населенню» (Київ).

На цю ж проблему, але дещо в іншому ракурсі, вказав ще один учасник, що представ-
ляв громадську організацію, котра реально працює відповідно до концепції управління 
знаннями і є знаним на теренах України ресурсним центром «Гурт»: «…Є споживач послуги, 
є надавач послуги з боку публічної влади. Так от, знання потрібні надавачеві послуг, а по-
треби насправді є у споживача послуг. І вивчаючи потреби в знаннях надавача послуги, ми 
не отримуємо реальну картинку потреби в знаннях. Тому що часто той, хто надає послуги, 
насправді не має уявлення про реальну потребу кінцевого споживача» (Київ).

Усі наведені вище цитати учасників висвітлюють одну й ту ж проблему – відсутність 
ефективної системи комунікації між різними сторонами учасників у сфері знань. Не сфор-
мульовані потреби у знаннях, відсутня інформація про наявні знання та носіїв цих знань, 
не вироблені ефективні методи передачі знань навіть у тих випадках, коли потреби у зна-
ннях сформульовані.

Частина учасників проблемою вважає той факт, що існуюча система не дає можли-
вості для співпраці у вертикальній площині. Це означає, що співпраця зазвичай здійсню-
ється на одному горизонтальному рівні: «сільська громада – сільська громада», або «ра-
йон – район», рідше «район – область». Але можливостей для співпраці по вертикалі «ра-
йон – область – Кабінет Міністрів» зазвичай немає.

Один з учасників вказав на проблему, яка більше не згадувалася жодного разу, але, 
на погляд дослідників, є дуже актуальною стосовно українського досвіду впровадження 
управління знаннями: «…Існує мовний бар’єр, тобто практично усі ми відірвані від англо-
мовних  джерел інформації, існує однобічність сприйняття. Використовують тільки росій-
ські джерела інформації і українські.  Дуже сильним бар’єром є незнання англійської мови, 
незнання французької мови… тобто якоїсь євроатлантичної мови. Так виходить, що бар’єр 
є мовний. І навчитися, коли людині вже років за 30, вивчити мову – це досить проблема-
тично» (Херсон).
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Насправді володіння іноземними мовами представниками місцевої влади є доволі 
рідкісним явищем, і це значно звужує можливість отримання знань з інших джерел, окрім 
україномовних та російськомовних. Проблема, на наш погляд, підмічена дуже тонко, але 
учасники фокус-груп не бажали розвити її надалі, не виключено, що саме через те, що вони 
самі не володіють іноземними мовами.

Форми та методи управління знаннями. Існуючі на сьогодні форми та методи управ-
ління знаннями учасники характеризують як такі, що мають право на життя, але потребу-
ють вдосконалення. Учасники називали як традиційні форми навчання, відомі ще з радян-
ських часів, так і такі, що торують собі дорогу відносно недавно.

Перше місце за частотою згадувань посідають довго-, середньо- та короткотермінові 
навчання у вигляді відряджень до спеціальних навчальних закладів.

На другому місці – спеціальні навчальні заходи на місцевому рівні у вигляді семіна-
рів, тренінгів, нарад, інформаційних зустрічей.

Дистанційне навчання як форма навчання називалося настільки рідко, що можна 
зробити висновок про його практичну відсутність, те ж саме стосується Інтернету та теле-
конференцій.

Часто учасники вказували на самостійне навчання як на одну з найбільш активно 
використовуваних форм навчання, але недоліком такої форми навчання є спорадичність, 
несистемність та орієнтація на розв’язання поточних проблем – до самонавчання зазвичай 
вдаються, коли потрібно вирішити певну нагальну проблему. З розв’язанням проблеми 
різко падає мотивація до самонавчання.

Серед методів навчання найбільше місця відведено традиційним аудиторним занят-
тям у вигляді лекцій. Учасники фокус-груп висловлювали невдоволення саме такими мето-
дами, оскільки вважають, що це свого роду орієнтація на методи для навчання школярів і 
наголошували на тому, що не можна застосовувати однакові методики для дітей і дорослих.

Сучасні методи навчання у вигляді тренінгів, ділових ігор тощо використовуються 
вкрай рідко, наприклад, на такий метод, як відео-конференції, вказав лише один учасник 
з Херсону.

Бар’єри для обміну та поширення знань. Загалом учасники вважають, що головним 
бар’єром у особистісному плані є пасивність посадовців, аргументуючи це тим, що на-
справді існує багато джерел інформації. За бажання її можна отримати, якщо проявити 
певну активність. Правда, тут баланс між користю від інформації та часом, витраченим на 
її пошук, може виявитися порушеним.

З іншого боку, відсутня упорядкована система накопичення та зберігання інформації й 
даних, – певна проблема могла б уже вирішуватися у минулому, проте людина, відповідаль-
на за її вирішення, звільнилася, а її місце зайняла інша. У такому випадку інформація про дії 
у відносно недалекому минулому стає практично недоступною, оскільки відомостей про неї 
ніхто не має, немає людини – немає інформації про шляхи вирішення цієї проблеми.

До бар’єрів на шляху до обміну та поширення знань учасники фокус-груп відноси-
ли політичний характер призначень на посади у сфері місцевої влади: «Немає критерію 
оцінки, хто краще працює. В органах місцевого самоврядування, прийшовши на посаду 
фахівця, людина головним фахівцем може стати. Але начальником відділу ніколи – ці при-
значення на посаду здійснюються виключно за політичними мотивами» (Сімферополь). 

Учасники фокус-груп акцентували увагу на тому, що кар’єрне зростання у систе-
мі органів влади та управління залежить не від рівня знань і умінь, а визначається тим, 
представники якої політичної сили приходять до влади. Отже, для кар’єрного зростання 
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визначальним чинником є належність до певної політичної сили. Набуття знань у такому 
випадку втрачає сенс: «Мова йде про те, щоб залучити професіоналів. А професіоналів не 
залучають, тому що на місцях, на республіканському рівні, у місцевій владі місця займають 
родичі або близькі люди тих, хто перебуває при владі. Тобто вони не зацікавлені в тому, 
щоб залучати професіоналів, їх готувати»(Сімферополь).

Ще одна проблема, тісно пов’язана з попередньою: учасники фокус-групи вказували 
на практику зміни складу органів місцевої влади у випадку нових виборів. Таким чином, 
спеціаліст, який набув фахових знань за попередньої влади, змінюється на іншого, що та-
ким спеціалістом може і не бути. 

Організації та установи, які можуть бути провідниками концепції управління зна-
ннями у державному секторі та місцевому самоврядуванні. Загалом учасники переважно 
орієнтовані на існуючі структури, що фінансуються з бюджету. Зокрема:

 • система Національної академії державного управління при Президентові України 
з її регіональними інститутами; 

 • Головне управління державної служби України20, що має 22 магістратури, центри 
підвищення кваліфікації. Сьогодні вони підпорядковані вже будуть відповідно до 
рішень Кабінету Міністрів України Інституту перепідготовки кадрів державних 
службовців.

Незважаючи на орієнтацію значної частина учасників фокус-груп на існуючі навчаль-
ні структури, вони самі наводять велику кількість недоліків, притаманних цим структурам, 
починаючи з того, що усі вони діють у жорстко визначених межах і через це не є сприйнят-
ливими до будь-яких новацій.

Не так часто, але все ж у цьому контексті втілювачами концепції називалися і громад-
ські організації. Їх переваги, порівняно з державними структурами, полягають передусім 
у надзвичайній мобільності, швидкості прийняття рішень, можливості залучення до спів-
праці спеціалістів з будь-якої галузі знань. До недоліків громадських організацій учасники 
відносили недостатню ресурсну забезпеченість – як організаційну, так і фінансову.

Як не дивно, жоден з учасників не визначив причетними до концепції управління 
знаннями бізнесові структури. Не виключено, що це пов’язано з тим, що, по-перше, від-
сутній позитивний досвід такої співпраці, по-друге, учасники апріорі вважають, що місцеве 
самоврядування не має фінансового ресурсу для впровадження такої співпраці.

Застосування управління знаннями у наданні послуг та виробленні політики держ-
службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування. Оскільки учасни-
ки  у переважній більшості своїй не ознайомлені з концепцією управління знаннями, їм 
було важко визначитися щодо цього питання. На їхню думку, державні службовці діють у 
межах посадових інструкцій, і вироблення політики не входить до їхньої компетенції. Те 
ж саме стосується і посадових осіб місцевого самоврядування, тільки для них все усклад-
нюється стабільним дефіцитом коштів у місцевих бюджетах. Єдиною пропозицією у цьому 
сенсі, що називалася практично у кожній з фокус-груп, була пропозиція «негайно запро-
ваджувати систему електронного врядування».

20  Відповідно до Указу Президента України від 18 липня 2011 року №769 створено Національне агентство з питань державної служби 
шляхом реорганізації Головного управління державної служби України.
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Отже, можна зробити висновки:
 • у переважній більшості учасники не ознайомлені з концепцією управління зна-

ннями. У поодиноких випадках наводяться приклади управління знаннями у біз-
нес-структурах;

 • головна перешкода для обміну знаннями та поширення їх – відсутність залеж-
ності між рівнем фахової обізнаності та кар’єрним зростанням або адекватною 
винагородою;

 • знання у чистому вигляді потребують доповнення уміннями та навичками. 
Знання у теоретиків, навички у практиків – поєднання цього зустрічається до-
волі рідко;

 • головна перешкода на шляху постійного підвищення кваліфікації – відсутність 
необхідності участі у публічній політиці та електоральній конкуренції.

Обмін знаннями: в межах однієї інституції, на горизонтальному та міжсекторально-
му рівнях. Системи обміну знаннями, за оцінками учасників фокус-груп, як такої не існує. 
Найкраще охарактеризував стан речей один з учасників: «Раніше до нас приїздив спеці-
аліст з підвищення кваліфікації і просто інформував про все, чому його навчали. А нині 
цього немає».

Мотивація до обміну знаннями практично відсутня. На думку учасників фокус-групо-
вих дискусій, відсутня не тільки мотивація до передачі знань від того, хто ними володіє, – 
відсутня також і мотивація до отримання знань, і це є найбільшою проблемою.

Практика залучення до набуття нових знань представників громадських організа-
цій як тренерів відбувається спорадично, від випадку до випадку, і не є частиною системи 
обміну знаннями. Учасники доволі скептично ставляться до досвіду міжнародного обміну 
знаннями:  «Це називається адміністративний туризм. Поїхали, познайомилися з людьми – 
як на мене, оце і є стажування. Чому навчать краще в іншому місці? Я не чув, щоб серйоз-
ний досвід був упроваджений» (Чернігів). Власне кажучи, цей скептицизм викликаний від-
сутністю досвіду впровадження кращих практик та інформації про них, а не сама можли-
вість ознайомлення із зарубіжними практиками врядування.

Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування: існуюча сис-
тема та шляхи її вдосконалення. Від обговорення існуючої системи підвищення кваліфіка-
ції посадових осіб органів місцевого самоврядування учасники фокус-груп ухилялися, на 
відміну від обговорення системи підготовки кадрів для державної служби. Якщо державна 
служба має чітку й упорядковану систему, попри всі її недоліки, то з матеріалів фокус-груп 
важко уявити систему підготовки кадрів для місцевого самоврядування. Учасники вка-
зують, що така система існує, але не можуть чи не хочуть її характеризувати. Усі вислов-
лювання зводяться до того, що система є, навчання відбувається, але одразу ж розповідь 
переходить на обговорення недостатності фінансових ресурсів: «Ми вивчаємо потреби у 
підвищенні кваліфікації,  але так складається, що наприкінці року у нас немає грошей (у 
сільських бюджетах). Ми вже скоротили термін навчання з двох тижнів до одного, однак 
це не вирішує проблеми» (Херсон). Отже, на представників місцевого самоврядування, які 
підвищують кваліфікацію у плановому порядку, лягає певний фінансовий тягар, коли час-
тину витрат вони повинні сплачувати власним коштом. 

Якщо навчання для депутатів місцевого самоврядування бюджетом органів місце-
вого самоврядування не передбачено, відповідно, системи навчання для такої категорії 
представників місцевого самоврядування не існує. Тому таке навчання відбувається вкрай 
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рідко, лише за намагання набути нових знань. Зазвичай це короткотермінові заходи на міс-
цевому рівні, до участі у яких і запрошуються депутати. 

Оплата навчання – можливості і перспективи. Оплата за навчання уже має місце в 
окремих випадках, коли частину витрат представники місцевого самоврядування опла-
чують самостійно. Існує вона у різних формах. Однією з таких форм є навчання за магіс-
терськими програмами у вищих навчальних закладах, часто таке навчання здійснюється 
з ініціативи самих представників місцевого самоврядування. Попри те, що саме навчання 
безкоштовне, все ж воно передбачає часом значні витрати для того, хто бажає навчатися.

Самоосвіта як найпоширеніший спосіб набуття нових знань також потребує певних 
фінансових витрат – переважно це купівля довідників та методичок, спеціальної літератури. 
Пошук платних, хоча вкрай потрібних навчальних програм, учасники фокус-груп не назива-
ли. І цьому є кілька причин. Такі навчальні курси чи програми не можуть бути профінансова-
ні з бюджетів. По-перше, фінансування громадських організацій з бюджету забороняється, 
тому ніхто не хоче доводити, що це була замовлена послуга. По-друге, для залучення будь-
якої організації до навчання необхідне спеціальне оголошення і проходження тендерних 
процедур, що передбачає для сторін значні фінансові витрати, як і витрати часу. Третє, і най-
головніше – повальна дотаційність місцевих бюджетів. Саме відсутність коштів є головною 
проблемою на шляху підвищення кваліфікації представників місцевого самоврядування.

Про випадки оплати навчання представниками місцевого самоврядування як фізич-
ними особами на фокус-групах не вказав жоден з учасників, хоча принципової відмови від 
потенційної можливості такої оплати навчання не було.

Умови впровадження процесів управління знаннями в державному секторі та місце-
вому самоврядуванні. Учасники фокус-груп переважно не уявляють, яким чином повинні 
впроваджуватися процеси управління знаннями, оскільки перед ними ніколи і ніхто не 
ставив подібного завдання, більше того, вони у більшості своїй не чули про існування такої 
проблеми і не знають про приклади реалізації концепції управління знаннями. Відповідно, 
розмови учасників на цю тему є малоінформативні і стосуються переважно збільшення фі-
нансування, вивчення потреб у навчанні, розробки навчальних програм, які б поєднували 
теорію і практику, оскільки, на думку багатьох учасників, існуючі програми страждають 
певним академізмом і відсутністю чогось спільного з реальними проблемами представ-
ників місцевої влади. Найбільшу зацікавленість у цьому сенсі викликають алгоритми дій з 
розв’язання проблем на місцевому рівні, пов’язаних з наданням послуг населенню.

Загалом же переважна більшість учасників фокус-груп погодилася з тим, що існує 
величезний масив корисної інформації, яка невідома представникам місцевих влад, несис-
тематизована, часто недоступна через те, що вони просто не знають, де її шукати та хто є 
носієм чи власником такої інформації. Надання доступу до такої інформації було б корис-
ним для представників місцевого самоврядування.

Водночас деякі учасники були налаштовані доволі скептично щодо впровадження 
управління знаннями, аргументуючи свою позицію таким чином: «...У нас є відповідні зако-
ни, постанови, у яких розписані підходи з управління знаннями, одержання знань держав-
ними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування. Про інші  концепції 
там не йдеться. Є законодавча база, на якій будується навчання» (Харків).

Кількість подібних висловлювань стосовно такого ставлення до запровадження 
управління знаннями не була домінуючою чи навіть скільки-небудь значною, але те, що 
такі думки існують, можливо, навіть частіше, аніж це було задекларовано учасникам фокус-
груп, слід мати на увазі.
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Якими можуть бути основні/необхідні складові системи управління знаннями. Учас-
никам фокус-груп було доволі важко визначитися зі складовими системи управління зна-
ннями з уже названих вище причин. Тому серед них були зазначені такі:

 • система спеціалізованих бібліотек у електронному та/або друкованому вигляді;
 • громадські організації, як такі, що є найбільш сприйнятливими до отримання та 

поширення нових знань;
 • навчальні заклади з підвищення кваліфікації;
 • електронні сторінки державних адміністрацій та органів місцевого самовряду-

вання, за умови, що вони матимуть відповідне наповнення.

Організаційна культура та поведінка, норми та ставлення до діяльності, спрямова-
ної на обмін знаннями в організації / органі місцевого самоврядування. Учасники фокус-груп 
не змогли висловити аргументованої думки щодо цього, але за побічними ознаками, швид-
ше слід говорити про те, що така культура колись існувала, сьогодні ж більшою мірою вона 
втрачена, оскільки обмін знаннями не культивується і не стимулюється. Відповідно, стиму-
ли та винагороди не передбачені і не застосовуються. На причину такого стану уже було 
вказано вище – визначальним фактором кар’єри є не результативність роботи структури 
чи професіоналізм окремого спеціаліста, а належність до тієї чи іншої політичної сили.

Навіть у тих випадках, коли існують елементи системи управління знаннями, ефек-
тивність існування їх нівелюється знову ж таки через партійну систему побудови органів 
влади: «У нас з 2002 р. існує молодіжна школа регіонального державного управління. Там 
навчаються діти, які після четвертого курсу ВНЗ на п’ятий рік до нас приходять. Влітку вони 
проходять стажування. Наприклад, якщо це студент нашого аграрного університету, то він 
проходить стажування в управлінні сільського господарства,  два тижні. Якщо студент до-
бре зарекомендував себе, його ставлять у резерв, хоча він не дієвий. Але про це дітям не 
говорять» (Херсон).

Негативні аспекти, пов’язані з людьми, процесами та технологіями:
 • недостатня забезпеченість комп’ютерною технікою, відсутність доступу до 

Інтернет, низький рівень володіння комп’ютером, особливо працівників старших 
вікових категорій; 

 • відсутність стимулів до професійного зростання – професійне зростання більше 
залежить від кланової та партійної приналежності, аніж від рівня та якості знань;

 • професійні застороги є другорядними і не мають відчутного впливу; 
 • головні канали комунікації – офіційні. Посилання на Інтернет не сприймається як 

серйозне посилання, вимагається додаткова перевірка.

Загальні висновки щодо системи управління знаннями в оцінках учасників фокус-
групових дискусій зводяться до такого:

 • у контексті розуміння концепції управління знаннями за результатами обгово-
рень можна зробити найбільш загальний висновок – знання про існування такої 
концепції серед учасників фокус-груп не існує;

 • ідея модернізації, розширення, покращання існуючої системи підготовки та пе-
репідготовки кадрів є домінуючою у поглядах більшості учасників фокус-груп, 
оскільки практики використання інших систем вони практично не знають;

 • якщо як досвід управління знаннями розглядати досвід існуючої системи підго-
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товки та перепідготовки кадрів, то на перше місце виходить відсутність можли-
востей існуючої системи залучити до участі прийнятну кількість тих, хто потре-
бує підвищення кваліфікації; 

 • найменше можливостей підвищення кваліфікації існуюча державна система на-
дає представникам місцевого самоврядування. Причому, якщо посадові особи 
місцевого самоврядування, хоч і незначною мірою, але все ж охоплені системою 
підвищення кваліфікації, то депутати місцевого самоврядування повністю виклю-
чені з такої системи – вона не передбачає підвищення кваліфікації для депутатів;

 • усі фокус-групи зосереджували увагу на одних і тих самих проблемах – відсут-
ність ефективної системи комунікації між різними сторонами учасників у сфері 
знань. Не сформульовані потреби у знаннях, відсутня інформація про наявні зна-
ння та носіїв цих знань, відсутні ефективні методи передачі знань навіть у тих 
випадках, коли потреби у знаннях сформульовані;

 • учасники фокус-груп солідарні у тому, що відсутня упорядкована система нако-
пичення та зберігання знань, інформації та даних;

 • учасники акцентують увагу на тому, що кар’єрне зростання у системі органів міс-
цевої влади залежить не від рівня знань і умінь, а визначається тим, представ-
ники якої політичної сили приходять до влади. Отже, для кар’єрного зростання 
визначальним чинником є приналежність до певної політичної сили, а не рівень 
кваліфікації;

 • знання у чистому вигляді потребують доповнення уміннями та навичками. 
Знання у теоретиків, навички у практиків, взаємопоєднання зустрічається доволі 
рідко;

 • головна перешкода на шляху постійного підвищення кваліфікації – відсутність 
необхідності участі у публічній політиці та електоральній конкуренції;

 • носії знань і споживачі знань у системі місцевого самоврядування на рівні сіл 
– одні і ті ж люди – сільські голови. Отримання знань відбувається переважно  
шляхом телефонних консультацій з колегами.

Зі сказаного вище слідує, що маємо справу з певними суперечностями: з одного боку, 
освітній рівень працівників місцевої влади є доволі високим, оскільки практично усі вони 
мають вищу освіту, переважна більшість керівників місцевих органів влади характеризу-
ють рівень знань та професійних навичок своїх підлеглих як «достатній», водночас рівень 
комп’ютерної грамотності, використання комп’ютерних технологій у навчанні, самоосвіті, 
комунікації на горизонтальному та вертикальному рівнях влади та організація веб-сторінок 
знаходиться на низькому рівні. Не виключено, що тут ми маємо справу з застарілими під-
ходами до оцінок фахових якостей працівників місцевої влади, коли комп’ютерна грамот-
ність не є обов’язковим атрибутом працівника органу влади чи місцевого самоврядуван-
ня. Така ситуація не може вважатися прийнятною і потребує якнайшвидшого виправлення 
на краще. Частково ця ситуація може бути виправлена на краще самими працівниками 
органів місцевої влади шляхом самонавчання або самостійного навчання на комп’ютерних 
курсах, але можливості значною мірою обмежені, особливо у сільських населених пунк-
тах. Отже, мова повинна йти про організацію системи навчання, підвищення кваліфікації та 
перекваліфікації, особливо для новообраних працівників місцевого самоврядування. Така 
система в Україні існує, отже, спробуємо оцінити ефективність її функціонування стосовно 
системи місцевих органів влади. 
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СИСТЕМА ТА ПРАКТИКА  ПІДВИщЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 
ДЕРжАВНИХ СЛУжБОВЦІВ РАЙОННИХ І 
ОБЛАСНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самовря-
дування в Україні (станом на 1 листопада 2009 р.) здійснюється як у рамках національної 
системи підвищення кваліфікації21, так і неурядового сектору, передусім асоціаціями та 
міжнародними донорськими організаціями (табл. 24):

Таблиця 24
Структура системи підвищення кваліфікації в Україні

Заклади національної системи підвищення 
кваліфікації управлінців

Неурядові інституції, які опікуються 
підвищенням кваліфікації управлінців

Національна академія державного управління при 
Президентові України (НАДУ) – головний заклад 
системи

Асоціація міст України

Регіональні інститути державного управління НАДУ 
в Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові

Навчально-науково-виробничий комплекс «Сучасне 
місто» (розташований у м. Українка)

Школа вищого корпусу державної служби Інститут міста, м. Львів

Академія муніципального управління Асоціація агенцій регіонального розвитку

Центри перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій (Центри ПК) - 23 центри

НДО та їх асоціації

Галузеві заклади післядипломної освіти – 25 закладів Міжнародні донорські організації

До національної системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадо-
вих осіб місцевого самоврядування належать: Національна академія державного управ-
ління при Президентові України та її 4 регіональні інститути; 23 Центри підвищення квалі-
фікації і 35 галузевих закладів післядипломної освіти. Діяльність з підвищення кваліфікації 
цих закладів провадиться за державним замовленням і фінансується з центрального або 
місцевих бюджетів. 

21  Чемерис А. Підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, державних службовців районних і обласних дер-
жавних адміністрацій в Україні. Аналітична довідка // http://despro.org.ua/media/articles/capacity_building_ukr(1).pdf.
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Практика підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Шляхи набуття 
нових знань щодо місцевого самоврядування серед працівників і керівників місцевої вла-
ди за популярністю майже однакові. Найпопулярнішим є передусім шлях самоосвіти – у 
80–85% випадків. Загалом така ситуація не викликає жодних запитань – наш час потре-
бує постійного навчання, і таке постійне навчання переважно може здійснюватися саме за 
рахунок самоосвіти. Але виникає проблема джерела освітніх програм і напрямків освіти. 
Звичайно, найдинамічніше джерело знань – Інтернет. Однак у більшості випадків він зали-
шається недосяжним для працівників влади та місцевого самоврядування з тих чи інших 
причин. Самоосвіта могла б вважатися цілком прийнятною, якби: а) була впевненість у тому, 
що працівники отримують дійсно актуальні знання; б) самоосвіта доповнювалась плано-
вим навчанням у закладах національної системи підвищення кваліфікації. Насправді такої 
впевненості не існує, якщо мати на увазі рівень комп’ютерної освіченості, а планове підви-
щення кваліфікації доступне далеко не усім працівниками місцевої влади. З комп’ютерною 
освіченістю виникає свого роду замкнене коло – низький рівень її перешкоджає підвищен-
ню кваліфікації через самоосвіту, водночас орієнтація на самоосвіту не дозволяє суттєво 
підвищити рівень комп’ютерної освіченості.

Другим за актуальністю способом підвищення кваліфікації є навчання у Центрах пере-
підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування, а також участь у короткотермінових навчаннях на рівні області (50%).

Навчання у регіональних інститутах Національної академії державного управління 
при Президентові України є способом підвищення кваліфікації приблизно для третини 
представників місцевої влади.  

Магістратури державного управління національних університетів, як засіб отриман-
ня нових знань щодо місцевого самоврядування серед керівників органів влади та міс-
цевого самоврядування є найменш популярним методом підвищення кваліфікації, адже 
лише 1,5% керівників визначили його для себе. Але для працівників цей шлях набуття 
знань посідає третє місце за популярністю, у магістратурі поглиблюють свої знання 14% 
працівників. 

Он-лайн (електронні) курси є більш популярними серед керівників (4,7%), ніж праців-
ників. Вони посідають третє місце за популярністю. Для працівників органів місцевої влади 
та місцевого самоврядування он-лайн (електронні) курси є найменш популярним засобом 
отримання нових знань, ними користується найменша кількість працівників, лише 2,7%. 
Загалом така ситуація з електронними формами навчання не викликає особливих запи-
тань, якщо мати на увазі невміння представників місцевих влад користуватися платформа-
ми електронного навчання.

Усі способи набуття нових знань представників влади та органів місцевого самовря-
дування за популярністю розподілилися доволі рівномірно і серед керівників, і серед пра-
цівників. Різниця лише у відсотках: керівники менше задіяні в заходах набуття нових знань 
ніж працівники. Можливо, це пов’язано з тим, що у керівників початковий рівень знань про 
місцеве самоврядування вищий, і вони менше потребують нових знань ніж працівники, 
можливо, не вважають за потрібне присвячувати свій час таким заходам або просто не 
мають для цього часу. 

Водночас сам перелік способів набуття знань, підвищення кваліфікації та переквалі-
фікації малоінформативний без оцінки періодичності та результативності навчання. Дані 
опитування засвідчили малопривабливу картину у цьому сенсі – практично половина ке-
рівників районних рад, державних районних адміністрацій, сільських голів не змогли дати 
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відповідь на запитання про те, скільки їхніх працівників упродовж останніх п’яти років про-
йшли перепідготовку чи підвищення кваліфікації. 

Найчастіше перепідготовка кадрів здійснюється у Центрах перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування, на це вказали 55% опитаних. Середня кількість представників, що пройшла таку 
підготовку / перепідготовку впродовж останніх п’яти років, становить чотирнадцять осіб, 
тобто приблизно три особи щороку. Якщо взяти до уваги, що середня кількість працівників 
(без урахування допоміжного персоналу), наприклад, у державній районній адміністрації 
становить 50 осіб, то для того, щоб усі працівники пройшли таку підготовку / перепідготов-
ку, потрібно більше 15-ти років. Схожа ситуація і з навчанням у Національній академії дер-
жавного управління при Президентові України та в її регіональних інститутах – 40% опи-
таних вказали на факт навчання у них, загальна кількість тих, хто пройшов там навчання 
упродовж п’яти років, становить тринадцять осіб. Усі інші структури національної системи 
перепідготовки кадрів називалися значно рідше – від 17% у магістратурах, на короткотер-
мінових курсах, семінарах, до 1% у навчально-виробничому комплексі «Сучасне місто» у 
м.Українка. Найчастіше кількість осіб, що пройшла навчання у цих закладах, становить 2–4 
особи упродовж п’яти років. З наведених показників можна зробити однозначний висно-
вок про те, що система підготовки / перепідготовки кадрів для місцевого самоврядування 
має суттєву ваду – вона охоплює надто малу кількість працівників. 

Найбільш результативним респонденти вважають підвищення кваліфікації у Націо-
нальній академії державного управління, яка отримала найвищу оцінку результативності 
навчання – 4,7 бала за п’ятибальною шкалою оцінок, на другому-третьому місці – регіо-
нальні інститути державного управління НАДУ та центри перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
Найменш результативним як засіб підвищення кваліфікації є Навчально-виробничий комп-
лекс «Сучасне місто» у м. Українка. Але так як у ньому навчалась занадто мала кількість осіб, 
оцінка не може бути репрезентативною. Он-лайн (електроннi) курси та   галузеві заклади 
післядипломної освіти також отримали низьку оцінку результативності: 3,4 та 3,7 бала  від-
повідно. Також треба відмітити, що 6,5% представників органів місцевої влади направля-
ли своїх працівників на підвищення кваліфікації до міжнародних донорських організацій, 
таких як ПРООН, ПРИК, «Штум“, USAID, «Наша перспектива» (Польща), «Линк“, «Деспро».  В 
основному це органи місцевої влади АР Крим та Західного регіону. Респонденти доволі ви-
соко оцінили діяльність таких організацій, поставивши оцінку 4,2 бала за результативність 
навчання.

План заходів з підвищення кваліфікації працівників наявний у 77,3 % органів місцевої 
влади, а стаття видатків у місцевому бюджеті  на підготовку і перепідготовку кадрів є лише 
у 57,6% місцевих бюджетів. Ця невідповідність свідчить про те, що майже у 20% органів 
місцевої влади реальні заходи з підвищення кваліфікації здійснені не будуть, відповідно, 
плани виконаними не будуть, оскільки фінансування для здійснення підвищення кваліфі-
кації працівників не передбачене. Найбільша невідповідність між наявністю плану заходів 
та наявністю статті видатків у місцевому бюджеті спостерігається у районних державних 
адміністрацій, де у 30% випадків фінансування підготовки та перепідготовки кадрів бю-
джетом не передбачено. 

Органи місцевої влади використовують різні джерела фінансування підвищення 
кваліфікації своїх працівників. В основному це відбувається  за рахунок  місцевого (47,7%) 
та державного (42,3%) бюджетів. Міжнародні донорські інституції покривають лише 7,2% 
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фінансування навчання. Ще 1,8% фінансування здійснюється з інших джерел, можливо, це 
навчання за власний рахунок.

Але в різних органах місцевої влади ситуація суттєво відрізняється. Районні та сільські 
ради як основне джерело фінансування підвищення кваліфікації своїх працівників викорис-
товують місцеві бюджети, з яких надходить більше 60% коштів на цю діяльність. Фінансуван-
ня з Державного бюджету в районних  радах – це 31% коштів, а в сільських радах – 25,7%. 
Інша ситуація в районних державних адміністраціях. Там більша частина фінансування над-
ходить з Державного бюджету – майже 66%, і лише 25% лягає на місцевий бюджет.  Най-
частіше допомогою недержавних та донорських інституцій користуються районні ради, там 
фінансування підвищення кваліфікації працівників за рахунок цих організацій складає 9%.

Яким же чином формується замовлення на підвищення кваліфікації працівників, і 
чи враховуються при цьому потреби місцевої влади? У середньому на місцях, виходячи з 
потреб місцевої влади, замовлення формується лише на 22,6%; з центру, виходячи з мож-
ливостей Державного бюджету та навчальних інституцій, – 36,4%; більшість – 41,1% форму-
ється на паритетних умовах: частково на місцях, частково з центру.

Найменше потреби місцевої влади враховуються при формуванні замовлення у ра-
йонних радах – лише в 14,9% випадків. А найбільше – в сільських радах, які майже на 34% 
самостійно формують замовлення на підвищення кваліфікації своїх працівників. Водночас 
терміни «найбільше – найменше» тут навряд чи доцільно згадувати, адже, як видно з наве-
дених показників, місцева влада фактично позбавлена можливості самостійно формувати 
замовлення на перепідготовку чи підвищення кваліфікації. 

Загалом, потреба в навчанні існує на всіх рівнях місцевої влади. Найбільшою ця по-
треба є на рівні сільських громад та районів, трохи меншою – на рівні обласних центрів, 
але присутня для усіх рівнів влади. Найбільше потребують навчання керівні кадри та по-
садові особи на всіх рівнях, а в сільських громадах ще й представники органів самооргані-
зації населення та асоціацій громадян.  

Найбільш необхідними навичками для своєї роботи керівники місцевої влади та 
місцевого самоврядування вважають: а) використання Інтернет-ресурсів у державному 
управлінні; б) управління проектами та залучення фінансових ресурсів; в) визначення клю-
чових завдань і моніторинг їх виконання. Вказувалися також і інші навички, котрими ке-
рівники місцевої влади хотіли б оволодіти: усна комунікація, стратегія і тактика ведення 
ділових переговорів, організація власної роботи та управління часом, прийняття управ-
лінських рішень. Навіть простий перелік бажаних навичок демонструє існування значної 
потреби у спеціалізованому навчанні для представників місцевої влади.

Перелік навчальних програм, які керівники місцевого самоврядування та місцевої 
влади вважають на часі для себе особисто та для свої підлеглих, склав досить великий пе-
релік, хоча міра нагальності для них різна. Цей перелік наведено в міру зменшення на-
гальності навчальних курсів від найбільш важливих до менш важливих: земельне законо-
давство; бюджетне законодавство; законодавство про місцеве самоврядування; законо-
давство про мiсцевi органи виконавчої влади; соціальний захист населення; стратегічне 
планування (розробка місцевих планів розвитку та стратегій розвитку районів); фінансове 
планування (підготовка та планування бюджету, збір та адмiнiстрування податків та оплат, 
програмно-цільовий метод формування бюджету); органiзацiя кадрової роботи; опера-
тивне планування (органiзацiя проекту, необхiднi ресурси, моніторинг та оцінювання); по-
водження з твердими побутовими відходами; соціальна мобiлiзацiя (активiзацiя громади, 
участь громадян у місцевому самоврядуванні  / прийнятті рішень);  регламенти та про-
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цедури на рiвнi органів місцевого самоврядування (адмiнiстрування та вдосконалення 
дiловодства); органiзацiя електронного  врядування; утримання та обслуговування систем 
водопостачання; містобудування; використання енергоресурсів; органiзацiя громадських 
слухань / референдумів.

Цікавим є той факт, що за необхідністю (нагальністю) навчальні програми керівники 
місцевої влади та самоврядування  розмістили майже однаково як для себе, так і для своїх 
працівників. Найбільш актуальними для себе та своїх працівників керівники вважають на-
вчальні програми з земельного законодавства, бюджетного законодавства та  законодав-
ства про місцеве самоврядування. Якщо земельне та бюджетне законодавство вони вва-
жають більш актуальним для себе, то законодавство про місцеве самоврядування – більш 
актуальним для своїх працівників. Можна зробити висновок, що програми, які пов’язані  з 
наданням послуг та оптимізацією роботи місцевого органу влади, менше цікавлять керів-
ників, вони вважають, що в цих питаннях мають більше орієнтуватися їхні підлеглі. Водно-
час програми зі стратегічного та фінансового планування посідають 6 – 7 місце у переліку 
пріоритетів керівників, та 7 – 6 відповідно для працівників. 

Ні для кого не є секретом, що актуалізована та систематизована інформація є то-
варом, товаром також є навички і знання. Відповідно, набуття знань користувачами від 
носіїв потребує певних витрат, перш за все фінансових. Лише 3% опитаних вважають, що 
підвищення кваліфікації / перекваліфікація нічого не повинні коштувати і здійснюватися 
безоплатно, тобто виключно за рахунок Державного бюджету. Дослідники запропонува-
ли учасникам дослідження оцінити вартість інтенсивного триденного навчального курсу у 
викладі висококваліфікованих спеціалістів і отримали такі результати в середньому серед 
усіх опитаних:

 • Мінімальна вартість       50 грн;
 • Середня вартість       895 грн;
 • Максимальна вартість      15 000 грн;
 • Сума, яка зустрічається у відповідях найчастіше   300 грн

Залежно від статусу респондентів відповіді  значно відрізнялись.
Голови державних районних адміністрацій:
 • Мінімальна вартість       50 грн;
 • Середня вартість        1 066 грн;
 • Максимальна вартість      15 000 грн;
 • Сума, яка зустрічається у відповідях найчастіше   1 000 грн

Голови районних рад:
 • Мінімальна вартість       50 грн;
 • Середня вартість       740 грн;
 • Максимальна вартість      3 500 грн;
 • Сума, яка зустрічається у відповідях найчастіше   300 грн

Сільські голови:
 • Мінімальна вартість       100 грн;
 • Середня вартість      798 грн;
 • Максимальна вартість      5 000 грн;
 • Сума, яка зустрічається у відповідях найчастіше   300 грн
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Хоча розуміння того, що навчання коштує грошей, практично оволоділо масами, ви-
словлюють готовність самостійно оплатити певний навчальних курс не усі керівники міс-
цевої влади, але водночас слід визнати, що кількість їх доволі велика. В середньому опла-
тити навчання за власний рахунок з курсів, які їм найбільш цікаві, готові 28,7% керівників 
органів місцевої влади, а саме:

 • Сільські (селищні) голови    33,5%;
 • Голови районних рад     32,5%;
 • Голови районних державних адміністрацій  21,4%;
 • У середньому     28,7%.

Отже, найбільш зацікавленими у своєму навчанні, навіть якщо це навчання буде по-
требувати особистих коштів, виявились сільські голови, а найменш – голови районних 
державних адміністрацій. Можливо це пов’язано з тим що в районних адміністраціях вище 
оцінюють вартість цього навчання і не готові витратити такі кошти. Ці ж показники готов-
ності слід також оцінювати як потребу у знаннях, причому потребу нагальну.

Не секрет, що одним із ключових рівнів у системі територіального управління є рі-
вень муніципального чи місцевого управління, пов’язаний як з ефективною організацією 
життєдіяльності населених пунктів, так і з процесом децентралізації державного управлін-
ня. Якість управлінської роботи на цьому рівні є визначальною умовою для розвитку всієї 
країни, оскільки вона забезпечує включення максимальної кількості ресурсів і їх найбільш 
раціональне використання22. 

У цьому сенсі постає питання про ефективну організацію системи управління з точ-
ки зору не тільки відповідності кваліфікації працівників органів місцевого самоврядуван-
ня вимогам сьогодення, а й постійного підвищення кваліфікації у відповідності з новими 
вимогами сьогодення та викликами, що повсякчас постають перед суспільством. Отже, у 
цьому контексті слід говорити про нагальну необхідність постійного навчання, але навчан-
ня, по-перше, систематичного, по-друге – актуалізованого. 

Актуалізоване навчання означає, що нові знання та носії знань повинні бути підготов-
лені ще до того моменту, коли споживачі цих знань сформулюють потребу у них. Тобто, сис-
тема надання знань повинна значною мірою мати проактивний характер, а не так як це при-
йнято в Україні зараз, коли переважно мова йде про реактивний характер реакції на потребу 
у знаннях. Таким чином, слід говорити про перехід до запровадження системи управління 
знаннями, коли б знання пропонувалися одразу, навіть до виникнення широкої потреби у 
них, коли б знання виступали рушійною силою розвитку громад та територій. Окремим за-
вданням для експертів було визначення категорій представників місцевого самоврядуван-
ня, які, на їхню думку, потребують навчання та підвищення кваліфікації насамперед.

Експерти надали оцінки про те, які цільові групи на місцевому рівні, на їх погляд, 
перш за все потребують навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. 
Як виявилося, є дві цільові групи, котрі потребують навчання перш за все, оскільки саме їх 
обрала переважна більшість експертів, – це депутати місцевого самоврядування та керів-
ники місцевого самоврядування. За абсолютними показниками до них наближається інша 

22  Князєв В.М. Інтелектуальний ресурс місцевого та регіонального розвитку // Інноваційні механізми місцевого та регіонального роз-
витку: За матеріалами VIII Всеукр. муніцип.слухань «Ресурси місцевого і регіонального розвитку: національний та міжнародний аспекти», 
м. Судак, АРК, 29 лип. – 2 серп. 2002 р.. / Наук.ред. М.Пухтинський, В.І.Борденюк, В.М.Князєв, В.І.Луговий, Ю.П.Шаров та ін.; Фонд сприяння 
місц.самоврядуванню України. – К., 2003. – С. 320 – 323.
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цільова група – посадові особи місцевого самоврядування. Таким чином, експертами ви-
знається існування потреби у навчанні представників місцевого самоврядування перш за 
все. Для решти цільових груп у складі працівників адміністрацій, представників об’єднань 
громадян  необхідність навчання експертами визначається як дещо нижча. Загалом це і 
зрозуміло, оскільки для персоналу державних адміністрацій існує національна система 
підготовки кадрів. Ця система хоча і має недоліки, про що мова йтиме далі, все ж дозволяє 
певною мірою задовольнити потребу державних службовців у знаннях.

З даних дослідження випливає, що найчастіше переймаються підвищенням квалі-
фікації практично усіх категорій представників місцевої влади посадові особи та науковці, 
менше – депутати місцевого самоврядування. Загалом депутати місцевого самоврядуван-
ня виявилися тією категорією експертів, які мінімально декларували необхідність навчання 
для практично усіх категорій представників місцевої влади. Цікаво, що депутати місцевого 
самоврядування вважають зайвим навчання такої категорії представників місцевої влади, 
як депутати місцевого самоврядування, що, на наш погляд, абсолютно нелогічно. Причин 
такого ставлення до набуття нових знань може бути багато – від самовпевненості у власній 
кваліфікації до визнання незначних можливостей у діяльності депутатів місцевої ради, коли 
від рівня їх кваліфікації прийняття тих чи інших рішень практично не залежить. Так буває 
у випадках, коли рішення приймаються без урахування позиції місцевого самоврядування.

Домінуючою оцінкою усіх інших експертів є визнання необхідності підвищення ква-
ліфікації депутатами місцевих рад. Розбіжності в оцінках експертів стосуються лише кате-
горій самих депутатів. Але найчастіше експерти вважають необхідним підвищення кваліфі-
кації для «усіх депутатів місцевих рад в обов’язковому порядку» та «новообраних депутатів 
місцевих рад».

Іншою показовою тенденцією, що слідує з даних дослідження, є те, що чим «нижчим» є 
рівень органу місцевого самоврядування, тим більш необхідним є підвищення кваліфікації. 
Відповідно, найчастіше потребу у навчанні експерти відзначають для депутатів сільських 
рад. Доволі високою потребу у навчанні експерти визначили і для депутатів обласних рад. 
Можливо, це викликано високою «ціною» помилкового рішення. Рішення депутатів облас-
них рад стосуються значних територій та кількості суб’єктів впливу, отже відповідальність 
за прийняті рішення є також значною.

Помічники депутатів не є представниками органів місцевого самоврядування, але 
опосередковано вони також здійснюють вплив на рішення органів місцевого самовряду-
вання, і вплив цей є доволі важливими, оскільки кожен п’ятий експерт вважає за необхідне 
підвищення кваліфікації. Більше того, виходячи з кількості експертів, що вважають за необ-
хідне навчання помічників депутатів, цей вплив має часто негативний характер. 

Оцінювали потребу у навчанні експерти і для державних службовців як представ-
ників органів місцевої влади незалежно від їх категорії, давалися лише загальні оцінки 
потреб. Виявилося, що державні службовці, незважаючи на існуючу систему підготовки 
та перепідготовки державних службовців, також мають необхідність у навчанні. Якщо ця 
необхідність і є трохи нижчою, ніж для представників місцевого самоврядування, про кар-
динальні відмінності стверджувати не можна.

Той факт, що визнання необхідним навчання для депутатів здійснюють самі депута-
ти та представники місцевого самоврядування, загалом є позитивним моментом – все ж 
таки можна говорити про усвідомлення того факту, що наявних знань депутатам вистачає 
не завжди. Звісно, для того щоб визнати такий стан речей, необхідна певна мужність, і те, 
що депутати мають таку мужність, слід визнати позитивним моментом. У випадку запрова-
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дження такого роду навчальних програм від депутатів слід очікувати сприяння усім захо-
дам, спрямованим на підвищення рівня знань у представників місцевого самоврядування. 
Найчастіше не вважають потрібним навчання та підвищення кваліфікації депутатів місце-
вого самоврядування представники державних адміністрацій.

Найбільшим радикалізмом стосовно усіх депутатів місцевих рад відзначаються пред-
ставники громадських організацій та персонал державних адміністрацій – саме експерти з 
цих когорт максимальною мірою обстоюють обов’язкове навчання усіх без виключення ка-
тегорій депутатів місцевого самоврядування. Науковці у цьому сенсі відзначилися певною 
поміркованістю, адже, на їхню думку, підвищення кваліфікації потребують новообрані де-
путати місцевих рад. Не виключено, що науковці у цьому сенсі керуються звичайним здо-
ровим прагматизмом, адже з урахуванням кількості депутатів місцевого самоврядування 
в Україні організувати подібні навчання є справою проблематичною.

Експерти визначали також законодавчу забезпеченість місцевого самоврядування 
у сфері навчання на трьох рівнях – на рівні законів України, нормативних документів мі-
ністерств та відомств і на рівні розпоряджень органів влади обласного рівня як такого, чиї 
розпорядження обов’язкові до виконання органами влади районного рівня. Організація 
підготовки кадрів для місцевого самоврядування ґрунтується на системі законодавчих та 
розпорядчих заходів, включаючи фінансове забезпечення процесу навчання. У таблиці 25 
наведено експертні оцінки законодавчої забезпеченості.

Таблиця 25
Оцінки законодавчої забезпеченості місцевого самоврядування у сфері 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
місцевого самоврядування

Рівень Оцінка

На рівні законів України 1,96

На рівні нормативних документів Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств 2,05

На рівні розпоряджень органів влади обласного рівня 2,07

Оцінки у таблиці 25 наведені у вигляді середніх оцінок за шкалою, де: 1 – низький рі-
вень забезпеченості; 2 – посередній рівень; 3 – високий рівень. У даному випадку оцінка «2» 
означатиме задовільний рівень забезпеченості і є своєрідним маркером, оскільки усі оцінки 
нижче двійки будуть свідчити про недостатню забезпеченість, і чим ближче така оцінка на-
ближатиметься до оцінки «1», тим більшою мірою це свідчитиме про недостатню законодавчу 
забезпеченість. Відповідно, перевищення оцінок над двійкою свідчитиме про більш високий 
рівень забезпеченості. В ідеальному варіанті, коли б експерти визначили законодавчу забез-
печеність як таку, якій притаманний високий рівень законодавчої забезпеченості, оцінка її 
повинна була б характеризуватися як «3» або суттєво наближатися до неї, перевищивши по-
казник «2,5». Як слідує з даних таблиці, таких оцінок немає і усі вони наближені до оцінки «2». 
Найнижчу оцінку отримав рівень законодавчого забезпечення місцевого самоврядування у 
сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого 
самоврядування на рівні законів України. Відставання від оцінок інших рівнів доволі незна-
чне, але якщо інші рівні показують перевищення оцінки «2», то стосовно законів України таке 
перевищення відсутнє. Самі по собі оцінки не є високими, і той факт, що найнижчі оцінки 
отримала «забезпеченість на рівні законів», викликає певне занепокоєння, оскільки все-таки 
визначним фактором повинна виступати саме законодавча база.
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Які ж оцінки законодавчої забезпеченості місцевого самоврядування у сфері підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самовря-
дування дають різні категорії експертів? Зрозуміло, що оскільки середні оцінки наближа-
ються до «2», то водночас це може означати що або існує висока поляризація оцінок, або 
переважна більшість експертів проявила одностайність і кількість оцінок про посередній 
рівень є домінуючою. Нашому дослідженню притаманне поєднання обох вказаних вище 
варіантів. Наприклад, оцінюючи рівень законодавчої забезпеченості місцевого самовря-
дування у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
місцевого самоврядування на рівні законів України, більше половини експертів оцінили 
його як «посередній». Водночас решта експертів представили полярні оцінки – «низький 
рівень забезпеченості» та «високий рівень забезпеченості» з незначним переважанням не-
гативних оцінок. Залежно від категорій експертів оцінки розподілися таким чином:

 • найчастіше рівень законодавчої забезпеченості місцевого самоврядування у 
сфері підготовки кадрів для місцевого самоврядування визначали як «посеред-
ній» посадові особи місцевого самоврядування та керівники і персонал місцевих 
адміністрацій;

 • «низький рівень забезпеченості» притаманний перш за все оцінкам науковців;
 • оцінили рівень забезпеченості як високий найчастіше представники об’єднань 

громадян (що надають послуги на місцевому рівні – обслуговуючі кооперативи, 
ОСББ, органи самоорганізації населення).

Окрім оцінок законодавчої забезпеченості місцевого самоврядування у сфері підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самовря-
дування, важливим моментом є оцінка організаційних можливостей органів місцевого са-
моврядування у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів місцевого самоврядування, оскільки лише поєднання цих факторів може створити 
сприятливе середовище для організації ефективного навчання. У таблиці 26 наведено оцін-
ки за трибальною шкалою, принцип побудови якої описаний вище. Дані у таблиці наведено 
у порядку зменшення організаційних можливостей – від найбільших до найменших.

Таблиця 26
Оцінки організаційних можливостей органів місцевого самоврядування у сфері 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
місцевого самоврядування

Напрямок Оцінка

З визначення кількості працівників, що потребують підвищення кваліфікації 2,16

З визначення категорій працівників, що потребують підвищення кваліфікації 2,15

З визначення навчальних курсів 2,15

Спрямування конкретної особи на навчання до конкретного навчального закладу 2,13

Спрямування конкретної особи  на навчання за конкретним навчальним курсом 2,06

З визначення навчальних програм 2,03

Спрямування конкретної особи  на навчання за конкретною навчальною програмою 2,01

Примітка: У таблиці оцінки наведено у вигляді середніх за шкалою, де: 1 – низький рівень забезпеченості; 2 – 
посередній рівень; 3 – високий рівень.
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Як засвідчують дані таблиці, експерти загалом вище оцінюють організаційні можли-
вості органів місцевого самоврядування у сфері підготовки кадрів, аніж законодавче та 
нормативне забезпечення цієї ж підготовки. Про це свідчить факт відсутності оцінок мен-
ше «2» за усіма показниками. Водночас про домінуючі оцінки «високого рівня забезпече-
ності», про який би свідчили оцінки у 2,5 бала та більше, говорити не доводиться.

Найвищі оцінки отримали організаційні можливості стосовно визначення потреб у на-
вчанні, найнижчі – оцінки можливості задоволення цих потреб. Тобто, у органів місцевого 
самоврядування значно більше організаційних можливостей визначити, скільки працівників 
і чому саме потрібно навчити, аніж власне спрямувати їх на навчання за визначеними напрям-
ками. Загалом такі оцінки зрозумілі, оскільки реалізація різних можливостей потребує різного 
обсягу фінансування. Цікавим видається той факт, що найчастіше високо оцінювали організа-
ційні можливості органів місцевого самоврядування представники саме місцевого самовряду-
вання, водночас найчастіше низькі оцінки отримували організаційні можливості від переваж-
но двох категорій експертів – представників громадських організацій та науковців.

Підсумовуючи, варто відзначити наявність існування широкого поля можливостей 
для покращання як законодавчого, так і організаційного забезпечення навчання та підви-
щення кваліфікації для представників місцевого самоврядування.

Визначення політики у сфері підготовки та перепідготовки кадрів знаходиться у ком-
петенції багатьох структур законодавчої та виконавчої гілок влади. Для того, щоб оцінити, 
хто та якою мірою визначає цю політику, звернемося до даних таблиці 27.

Таблиця 27
Інституції, що визначають політику підготовки та перепідготовки кадрів у 

системі місцевого самоврядування, % опитаних експертів
Інституція Для представ-

ників місцевого 
самоврядування 
обласного рівня

Для представ-
ників місцевого 

самоврядування 
районного рівня

Для представ-
ників місцевого 

самоврядування 
міст та СМТ

Для представ-
ників місцевого 

самоврядування 
сільського рівня

Верховна Рада 
України

21 8 7 6

Кабінет Міністрів 
України

21 9 7 6

Адміністрація Пре-
зидента України

6 5 4 4

Головне управління 
державної служби 
України

43 35 30 22

Міністерство освіти, 
молоді та спорту

9 4 6 4

Профільні міністер-
ства 

5 4 3 3

Міністерства та 
відомства у межах 
своєї компетенції

13 4 5 4

Обласна рада 58 43 28 40
Районна рада 4 47 25 51
Міська рада 3 3 38 7

Примітка: Сума кількості відповідей у кожному стовпчику більше 100, оскільки експерти могли обрати кілька 
відповідей.
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З даних таблиці  слідує, що серед оцінених експертами інституцій існують такі, вплив 
яких є опосередкованим, і такі, які здійснюють безпосередній вплив. До інституцій, що здій-
снюють опосередкований вплив, слід віднести передусім Верховну Раду України та Кабінет 
Міністрів України. За оцінками експертів, вони визначають політику у сфері підготовки та 
перепідготовки кадрів практично лише на місцеве самоврядування обласного рівня. 

Водночас саме обласна рада максимально визначає політику підготовки та перепід-
готовки кадрів у місцевому самоврядуванні усіх рівнів. Показники визначення політики у 
цьому сенсі, що зіставні з показниками обласних рад, експерти визначили тільки для однієї 
інституції – Головного управління державної служби України23.

Другим показовим моментом даних таблиці є те, що найчастіше політику щодо під-
готовки та перепідготовки кадрів певного рівня місцевого самоврядування визначає сам 
орган місцевого самоврядування. Це стосується усіх рівнів, окрім рівня сільської ради, по-
літику для сільської ради визначає районна рада.

Вплив Адміністрації Президента на політику підготовки кадрів визначався експерта-
ми як  мінімальний, незалежно від рівня органів місцевого самоврядування. Водночас мож-
на прогнозувати, що з часом ситуація буде змінюватися в цілому у бік збільшення впливу 
Адміністрації Президента на визначення політики у сфері місцевого самоврядування, а не 
тільки політики у сфері підготовки та перепідготовки кадрів.

Перелічені вище характеристики та оцінки є дуже важливими, однак їх важливість 
визначається насамперед фінансовою спроможністю органів влади різного рівня щодо 
фінансування навчання та підвищення кваліфікації. Якими б не були законодавча та орга-
нізаційна забезпеченість місцевого самоврядування у сфері підготовки кадрів, без адек-
ватного фінансування така забезпеченість буде лише потенційною. Правда, і фінансова 
спроможність без законодавчого та організаційного забезпечення матиме як наслідок не-
ефективне витрачання ресурсів, отже усі ці складові слід розглядати у комплексі, як різні 
сторони одного й того ж процесу. Питанням фінансування сфери підготовки кадрів при-
свячені дані таблиць 28 та 29.

Таблиця 28
Джерела, з яких здійснюється фінансування підготовки та перепідготовки кадрів 

для місцевого самоврядування, % опитаних експертів
Джерело фінансу-

вання
Для представ-

ників місцевого 
самоврядування 
обласного рівня

Для представ-
ників місцевого 

самоврядування 
районного рівня

Для представ-
ників місцевого 

самоврядування 
міст та СМТ

Для представ-
ників місцевого 

самоврядування 
сільського рівня

Державний бюджет 38 29 29 27
Обласний бюджет 75 30 28 27
Районний бюджет 4 63 18 17
Міський бюджет 6 8 57 12
Бюджет сільської 
ради

2 3 2 50

Кошти донорів 7 7 6 6
Інше 8 7 7 6

Примітка: Сума відповідей у кожному стовпчику більше 100, оскільки експерти могли обрати кілька відповідей.

23  Таку назву ця інституція мала на момент проведення дослідження.
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За визначенням більшості експертів, найчастіше фінансування підготовки кадрів для 
місцевого самоврядування на рівні області здійснюється з бюджету області, на рівні райо-
ну – з бюджету районів і так далі. Тобто, підготовку кадрів органи місцевого самоврядуван-
ня здійснюють зазвичай за кошт власних бюджетів, що загалом є логічним, якщо не брати 
до уваги хронічну дотаційніть бюджетів на рівні громад та районів. На думку експертів, з 
Державного бюджету фінансування доволі рівномірно розподіляється між органами міс-
цевого самоврядування, якщо не брати до уваги рівень областей, де участь Державного 
бюджету визнається трохи більшою.

Кошти донорів серед джерел підготовки кадрів не займають помітного місця, але й 
незначними їх назвати не можна, оскільки відзначила їх доволі значна кількість експертів. 
Також слід зазначити, що серед донорів відсутня орієнтація на представників місцевого 
самоврядування певного рівня, оскільки розподіл відповідей експертів показує рівномір-
не розподілення коштів донорів серед органів місцевого самоврядування різного рівня.

До категорії «Інше» експерти віднесли фінансування за рахунок громадських орга-
нізацій, бізнесових асоціацій та Пенсійного фонду України, кошти якого не відносяться до 
Державного бюджету. Беручи до уваги розподіл відповідей експертів на питання про дже-
рела фінансування підготовки та підвищення кваліфікації, слід розглянути питання про те, 
чи має місцеве самоврядування фінансову спроможність для впровадження власної полі-
тики підготовки та перепідготовки кадрів? Відповідь на це запитання у Таблиці 29.

Таблиця 29
Оцінки фінансових можливостей місцевого самоврядування щодо 

впровадження власної політики підготовки та перепідготовки кадрів, 
% опитаних експертів

Оцінка можливостей На обласному 
рівні

На районному 
рівні

На рівні міст та 
СМТ

На рівні сіль-
ських рад

Такi можливостi вiдсутнi 5 16 23 35

Дуже обмеженi 
можливостi

24 36 36 46

У певних випадках має, у 
певних – нi

30 33 30 14

Має значнi можливостi 22 9 7 2

Впроваджує власну 
полiтику

19 5 3 3

Бальна оцінка 3,26 2,50 2,30 1,91

Примітка: Бальна оцінка розрахована за п’ятибальною шкалою, де: 1 – такі можливості відсутні; 2 – дуже 
обмежені можливості; 3 – у певних випадках має, у певних – ні; 4 – має значні можливості; 5 – впроваджує 

власну політику.

Отже, фінансові можливості для впровадження власної політики має виключно 
місцеве самоврядування на рівні областей – саме стосовно них експерти найчастіше 
обирали варіант відповідей «впроваджує власну політику» або «має значні можливості 
для впровадження такої політики». Але навіть у цьому випадку експерти не говорять 
про такі можливості як домінуючі, оскільки навіть кількість експертів, які визначили 
можливості впровадження власної політики у повному обсязі або частково, не досягає 
показника у 50%. 
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Стосовно місцевого самоврядування на районному рівні та рівні громад, то  домі-
нуючою є оцінка, що визначає фінансові можливості як «дуже обмежені». Зрозуміло, фі-
нансові можливості є найбільш обмеженими на рівні місцевого самоврядування сільських 
громад через загальний незадовільний стан бюджетів сільських рад.

Це ж саме засвідчують і бальні оцінки фінансових можливостей на різних рівнях са-
моврядування. Єдиний рівень самоврядування, що отримав бал трохи вище 3, – це рівень 
обласних рад, але навіть і у цьому випадку бальна оцінка не наближається до показника 
3,5 бала, що свідчило б про певну міру, хоч і недостатню, фінансової самостійності. Бальні 
оцінки органів місцевого самоврядування районного, міського та сільського рівнів свід-
чать про обмежені можливості, більше того, показники для рівня сільських громад вказу-
ють на відсутність фінансових можливостей щодо  впровадження власної політики підго-
товки та перепідготовки кадрів. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок про те, що:
 • за визначенням експертів, потреба у навчанні та отриманні нових знань є досить 

актуальною. Цільові групи, які потребують навчання, – це передусім депутати 
місцевого самоврядування, керівники місцевого самоврядування та посадові 
особи місцевого самоврядування; 

 • найчастіше обстоюють підвищення кваліфікації практично для усіх катего-
рій представників місцевої влади посадові особи та науковці, рідше – де-
путати місцевого самоврядування. Загалом депутати місцевого самовряду-
вання виявилися тією категорією експертів, які мінімальною мірою декла-
рували необхідність навчання практично для усіх категорій представників 
місцевої влади;

 • чим «нижчий» рівень органу місцевого самоврядування, тим більш нагальною 
визнається необхідність підвищення кваліфікації. Відповідно, найчастіше потре-
бу у навчанні експерти визначають для депутатів сільських рад;

 • державні службовці, незважаючи на існуючу систему підготовки та перепідго-
товки державних службовців, також мають необхідність у навчанні, і ця необхід-
ність визнається також доволі високою;

 • низьку оцінку отримав рівень законодавчого забезпечення місцевого самовря-
дування у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівни-
ків органів місцевого самоврядування на рівні законів України;

 • експерти загалом вище оцінюють організаційні можливості органів місцевого 
самоврядування у сфері підготовки кадрів, аніж законодавче та нормативне за-
безпечення цієї ж підготовки;

 • у органів місцевого самоврядування значно більше організаційних можливостей 
визначити, скільки працівників і чому саме потрібно навчити, аніж власне спря-
мувати їх на навчання за визначеними напрямками;

 • найчастіше фінансування підготовки кадрів для місцевого самоврядування на рів-
ні області здійснюється з бюджету області, на рівні району – з бюджету районів;

 • кошти донорів серед джерел підготовки кадрів не займають помітного місця, але 
й незначними їх назвати не можна, оскільки визначила їх доволі значна кількість 
експертів. Серед донорів відсутня орієнтація на представників місцевого само-
врядування певного рівня, оскільки розподіл відповідей експертів показує рів-
номірне розподілення коштів донорів серед органів місцевого самоврядування 
різного рівня;
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 • фінансові можливості для впровадження власної політики має виключно місце-
ве самоврядування на рівні областей, але навіть у цьому випадку експерти не 
говорять про такі можливості як домінуючі. Стосовно місцевого самоврядування 
на районному рівні та рівні громад, домінуючою є оцінка, що визначає фінансові 
можливості як «дуже обмежені».
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА 
РЕФОРМА, РЕФОРМА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ: РОЛЬ І МІСЦЕ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

Необхідність реформи місцевого самоврядування є загальноприйнятою, але це ж 
саме не можна однозначно стверджувати стосовно адміністративно-територіальної ре-
форми, особливо територіальної. Щодо існуючого на сьогодні територіального устрою, то 
значна частина і населення, і посадових осіб нижчого рівня (районів та окремих поселень) 
хотіли б залишити все без змін.

Практично у кожній фокус-групі серед учасників 1–2 особи схилялися до «силового» 
проведення адміністративно-територіальної реформи, коли влада вольовим рішенням ви-
значила б нові форми та способи організації територій. Як аргумент вони наводили при-
клади подібних реформ у Грузії та Польщі, коли населення було фактично поставлене пе-
ред фактом здійснення адміністративно-територіальної реформи.

Аргументували свою позицію прихильники такого методу проведення реформ тим, 
що надто багато інтересів різних соціальних груп входять у суперечність з ідеєю адміні-
стративно-територіальної реформи і узгодити їх буде практично неможливо, до того ж, 
навіть спроба їх узгодження займе надто багато часу.

Прихильники більш м’якого варіанта впровадження реформи сходяться на тому, що 
їм невідомі чітко артикульовані владою підходи до власне адміністративно-територіально-
го устрою. Необхідність адміністративно-територіальної реформи активно декларується, 
але її принципи широкого розуміння не набули. 

Попит на реформи. Учасники фокус-груп так і не змогли назвати переваг, які отри-
має місцева влада або жителі громад у разі проведення адміністративно-територіальної 
реформи, водночас чи не усі вони могли навести приклади негативних наслідків від про-
ведення необхідних реформ у минулому. Складається враження, що єдина структура, за-
цікавлена у проведенні адміністративно територіальної реформи, – вищі органи влади і 
управління в країні. Один з учасників висловився таким чином: «У суспільстві зараз немає 
запиту, щоб якась реформа здійснювалась у повному її обсязі. Більшість громадян не розу-
міють тих преваг, які будуть для них за результатами цієї реформи» (Київ).

Ставлення учасників до можливості проведення реформ у місцевому самовряду-
ванні та адміністративно-територіальної реформи, а можливо, окремо адміністративної і 
окремо територіальної слід характеризувати як невизначеність, а у деяких випадках – як 
розгубленість, оскільки влада не дає чіткого роз’яснення, які ж реформи вона проводити-
ме, у якому порядку. Найголовніше, що для учасників невідома ідеологія реформ – що буде 
наслідком їх проведення – децентралізація місцевого самоврядування чи подальша де-
централізація управління, у якій місцевому самоврядуванню залишиться роль декорації.

Противники реформ. Учасники не визначилися з тим, хто ж є противником реформ, 
оскільки не може бути противників того, чого ніхто не знає. Оскільки відсутня інформація 
про концепцію реформи, то й противники її не піддаються визначенню. 

Реформи і передача знань. Сказане вище певною мірою стосується і відповідей на за-
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питання про реформи та передачу знань – ніхто не знає, які знання потрібні, і, відповідно, 
кому і від кого їх передавати. 

Інституційна, організаційна та фінансова спроможність і забезпеченість місцевого 
самоврядування, особливо на рівні громад, визначається як дуже низька або практично 
відсутня. Це спричинено загальним низьким рівнем власних надходжень до бюджету міс-
цевих громад.

Отже, слід зазначити, що:
 • існує значний попит на інформацію про адміністративно-територіальну рефор-

му, сама ж інформація – відсутня;
 • ставлення до адміністративно-територіальної реформи упереджене. На рівні 

населення це викликано побоюваннями щодо погіршення доступу до послуг, 
оскільки позитивні наслідки є дуже проблематичними. На рівні місцевої влади 
упередженість викликана можливими утисками корпоративних інтересів;

 • носії знань і споживачі знань у системі місцевого самоврядування на рівні сіл 
– одні і ті ж люди – сільські голови. Отримання знань – шляхом телефонних кон-
сультацій з колегами

Наявний обсяг інформації та знань з питань децентралізації та місцевого самовря-
дування.  Існують різні рівні споживачів інформації з питань децентралізації та місцевого 
самоврядування, відповідно, їм притаманний різний рівень поінформованості. На рівні 
експертного середовища та учасників фокус-груп цей рівень є доволі значним, чого не 
можна сказати про рівень жителів громад, а часто і керівників рівня місцевої влади. Що 
стосується населення, то один з учасників висловився таким чином: «…Люди плутають 
мера з губернатором і не знають, хто з них що робить. Вони не розуміють, які рішення  
ухвалюють депутати міськради, які рішення ухвалює мер, які депутати районної ради й 
депутати обласної ради. Кожен із нас – учасник місцевого самоврядування, тому кожному 
з нас потрібно одержувати ці знання. Одні люди виконують функції представницькі, а інші 
формують органи місцевого самоврядування. Якщо людина іде голосувати й не знає, за що 
вона голосує, вона не може сформувати нормальний орган місцевого самоврядування. І 
все. Тому кожен із нас зацікавлений у підвищенні своїх знань»(Херсон). Звісно, якщо орієн-
тувався на рівень жителів громад, то мова йде про необхідність простого інформування 
щодо елементарних принципів функціонування місцевого самоврядування. До речі, сам 
учасник, процитований вище, використовує терміни, що не відображені чинним законо-
давством, – в Україні немає ні «мерів», ні «губернаторів», а є сільські та міські голови і голо-
ви обласних державних адміністрацій.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Рівень кваліфікації працівників місцевого самоврядування та органів влади 
районного рівня:

 • за чисельним складом найбільше працівників зайняті в районних державних ад-
міністраціях – у середньому 50 осіб, а найменше в сільських радах – у середньо-
му 11 осіб;

 • рівень освіти працівників в органах місцевої влади є досить високий: найвищий 
він у персоналу районних рад – 90 % з них мають вищу освіту. В сільських радах 
вищу освіту мають 52% працівників ;

 • серед усіх опитаних 34,8% повною мірою задоволені рівнем компетенції та фа-
ховим досвідом своїх працівників, ще 58,3% задоволені більшістю своїх праців-
ників. Найвищі оцінки своїм працівникам надали респонденти, що представляли 
районні ради, серед них лише 1,5 % вказували на недостатній фаховий рівень 
своїх працівників. А от серед представників районних адміністрацій невдоволені 
професійним рівнем своїх працівників кожен десятий.

Рівень комп’ютеризації робочих місць в органах місцевої влади:
 • усі робочі місця комп’ютеризовані лише у 30% органів місцевої влади. У решти 

органів місцевої влади комп’ютерами забезпечена лише частина працівників; 
 • найнижчий рівень комп’ютеризації в усіх органах місцевої влади – на Півдні, а 

найвищий – у Центральному регіоні України та в АР Крим; 
 • серед органів місцевої влади найгірше забезпечені комп’ютерами сільські ради, 

а найкраще – районні ради, виключенням є АР Крим та Західний регіон, там най-
краще забезпечені комп’ютерами районні державні адміністрації;

 • показники рівня доступу до мережі Інтернет у районних радах та адміністраціях 
складають 77% та 70% відповідно;

 • відсутність доступу до мережі Інтернет притаманна виключно сільським радам. 
Якщо серед районних рад на відсутність доступу до Інтернет вказали 2% респонден-
тів, серед районних адміністрацій – 0,9%, то серед сільських – 58% сільських голів; 

 • серед структур, що брали участь у дослідженнях, Інтернет-сторінку мають лише 
43,5%. Найактивніші користувачі – районні адміністрації – 56%; районні ради – 
35%. Серед районних рад Інтернет-сторінкою користуються на Заході, Півночі та 
Центрі – приблизно 50%. В інших регіонах цей показник значно нижчий. Для сіль-
ських рад це завдання на майбутнє, оскільки про наявність її заявили лише 9% 
сільських голів. Загалом ще 15% опитаних вказали на організацію такої сторінки 
впродовж наступного року;

 • рівень комп’ютерної грамотності своїх працівників найвище оцінили керівники 
районних державних адміністрацій, за усіма показниками він наближається до 
оцінки «кваліфікований користувач» і лише в користуванні платформами дистан-
ційного навчання – до оцінки «посередній рівень знань». У середньому ж оцін-
ка знижується залежно від ускладнення виконуваної за допомогою комп’ютера 
операції. Користування платформами дистанційного навчання поки що не осво-
їли в жодному з органів місцевої влади.
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Оцінка потреби у знаннях та у підвищенні кваліфікації для представників 
структур влади районного рівня та місцевого самоврядування:

 • основний спосіб набуття нових знань щодо місцевого самоврядування серед пра-
цівників та керівників місцевої влади – самоосвіта. Найменш поширений спосіб на-
буття нових знань серед керівників – навчання у магістратурах державного управ-
ління національних університетів, а серед працівників – он-лайн-навчання;

 • найчастіше підвищення кваліфікації здійснюється у центрах перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого са-
моврядування. В середньому за 5 років у таких центрах здійснюють навчання в 
середньому 14 осіб в одному органі місцевої влади. Це означає, що щорічно три 
представники установи підвищують кваліфікацію. З урахуванням середньої чи-
сельності установ це означає, що навчання / перепідготовка  працівника за збе-
реження існуючої системи здійснюватиметься один раз на 10 років. Навчання за 
сприяння міжнародних донорських організацій в основному проходять праців-
ники органів місцевої влади АР Крим та Заходу;

 • оцінюючи результативність навчання, респонденти назвали загалом 13 інститу-
цій, що здійснюють підготовку та перепідготовку кадрів для місцевої влади. 10 з 
них отримали оцінку результативності більше четвірки за п’ятибальною систе-
мою, що означає «добре». З них дві інституції отримали оцінку більше 4,5 бала, 
тобто таку, що тяжіє до оцінки «дуже добре». Це Академія муніципального управ-
ління та Національна академія державного управляння (НАДУ), ефективність на-
вчання у якій респонденти оцінили найвище; 

 • план заходів з підвищення кваліфікації працівників мають у середньому в 77% 
органів місцевої влади, а стаття видатків у місцевому бюджеті на підготовку і пе-
репідготовку кадрів наявна у 58% місцевих бюджетів, що є свідченням невідпо-
відності планів реальним можливостям;

 • головне джерело фінансування підготовки кадрів для районних адміністрацій – 
Державний бюджет, для сільських і районних рад – місцевий бюджет. Обмежені 
можливості місцевих бюджетів призводять до обмеження можливостей у сфері 
підготовки кадрів;

 • формування замовлення на підготовку кадрів здійснюється переважно з центру, 
і лише сільські ради майже на 34% самостійно формують замовлення на підви-
щення кваліфікації своїх працівників;

 • найнижчі оцінки рівня знань отримали фахівці на рівні сільських громад, осо-
бливо з правових та економічних знань. Рівень правових та економічних знань 
відстає від інших показників у фахівців на всіх рівнях; 

 • досить високо респонденти оцінили загальний рівень освіти та навички органі-
заційної роботи. Найвищі оцінки рівня знань отримали фахівці на рівні обласних 
центрів;

 • найбільш необхідними для виконання своїх професійних завдань респонденти 
вважають навички усної комунікації, стратегії, тактики ведення ділових перего-
ворів та навички підготовки, головування та участі у нарадах;

 • найбільш затребувані програми навчання, як для керівників, так і працівників, є 
навчання з питань земельного та бюджетного законодавства. Водночас програ-
ми із стратегічного та фінансового планування посідають шосте-сьоме місця у 
переліку пріоритетів. Програми, які пов’язані  з наданням послуг та оптимізацією 
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роботи місцевого органу влади, менше цікавлять керівників: вони вважають, що 
в цих питаннях мають більше орієнтуватися їх підлеглі, ніж вони самі;

 • керівники готові оплатити навчання своїх працівників з програм земельного та 
бюджетного законодавства, а серед програм, які пов’язані з наданням послуг, 
вони обрали «поводження з твердими побутовими відходами»;

 • респонденти визнають, що навчання має свою ціну – вартість триденного курсу 
навчання вони оцінюють у середньому у 900 гривень; 

 • готові оплатити собі навчання за власний рахунок з курсів, які їм найбільш по-
трібні, в середньому 28,7% респондентів, в основному це сільські голови, а рідше 
– голови районних державних адміністрацій;

 • за визначенням експертів, потреба у навчанні та отриманні нових знань є досить 
актуальною. Цільові групи, які потребують навчання, перш за все – це депутати 
місцевого самоврядування, керівники місцевого самоврядування та посадові 
особи місцевого самоврядування; 

 • найчастіше обстоюють підвищення кваліфікації для практично усіх категорій 
представників місцевої влади посадові особи та науковці, рідше – депутати міс-
цевого самоврядування. Загалом, депутати місцевого самоврядування виявили-
ся тією категорією експертів, яка мінімально декларувала необхідність навчання 
для практично усіх категорій представників місцевої влади;

 • чим «нижчий» рівень органу місцевого самоврядування, тим більш нагальною 
визнається необхідність підвищення кваліфікації. Відповідно, найчастіше потре-
бу у навчанні експерти відзначають для депутатів сільських рад;

 • державні службовці, незважаючи на існуючу систему підготовки та перепідго-
товки державних службовців, також мають потребу у навчанні;

 • низьку оцінку отримав рівень законодавчої забезпеченості місцевого самовря-
дування у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівни-
ків органів місцевого самоврядування на рівні законів України;

 • експерти загалом вище оцінюють організаційні можливості органів місцевого са-
моврядування у сфері підготовки кадрів, аніж законодавче та нормативне забез-
печення цієї підготовки. Тобто, орган місцевого самоврядування частіше може 
лише визначити потребу у навчанні, а задовольнити цю потребу  може не завжди;

 • органи місцевого самоврядування мають значно більше організаційних можли-
востей визначити, скільки працівників і чому саме потрібно навчити, аніж власне 
направити їх на навчання за визначеними напрямками;

 • найчастіше фінансування підготовки кадрів для місцевого самоврядування на рів-
ні області здійснюється з бюджету області, на рівні району – з бюджету районів;

 • кошти донорів серед джерел підготовки кадрів не займають помітного місця, але 
й незначними їх, за даними експертів, назвати не можна. Серед донорів відсутня 
орієнтація на представників місцевого самоврядування певного рівня, оскільки 
відповіді експертів засвідчують рівномірний розподіл коштів донорів серед ор-
ганів місцевого самоврядування різного рівня;

 • фінансові можливості для впровадження власної політики має виключно місцеве 
самоврядування на рівні областей, але навіть у цьому випадку експерти не гово-
рять про такі можливості як домінуючі. Стосовно місцевого самоврядування на 
районному рівні та рівні громад, то домінуючою є оцінка, що визначає фінансові 
можливості як «дуже обмежені».
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 Джерела отримання інформації з питань надання децентралізованих по-
слуг та децентралізації місцевого самоврядування

 • основним джерелом отримання інформації з питань надання децентралізованих 
послуг та децентралізації місцевого самоврядування для керівників органів міс-
цевої влади є офіційні джерела – на це вказали майже100% експертів. Але більше 
половини респондентів користуються й іншими джерелами, зокрема, отриму-
ють інформацію з матеріалів друкованих ЗМІ (70%), від колег по роботі (44%), з 
матеріалів Інтернету (46%) та телебачення (47%);

 • серед спеціалізованих джерел з питань децентралізації надання послуг та децен-
тралізації місцевого самоврядування найбільш відомі та активно використову-
вані є Інтернет-сторінки. А от що таке ресурсні центри – не знають майже 35% 
респондентів, і, відповідно, вони є джерелом інформації у найменшій кількості 
випадків.

 • співпраця органів місцевого самоврядування зі структурами громадянського 
суспільства має спорадичний, несистемний характер і відбувається переважно 
у тих випадках, коли це вигідно власне органам місцевого самоврядування. Ця 
співпраця зосереджена переважно у сфері надання соціальних послуг та органі-
зації і проведення громадських слухань;

 • домінуючим є позитивне ставлення до децентралізації місцевого самоврядуван-
ня, 70% експертів вбачають майбутнє місцевого самоврядування за децентралі-
зацією;

 • певне занепокоєння викликає наявність доволі значної кількості експертів, які 
не визначилися зі своїм ставленням до децентралізації, – 14%, 16% експертів не-
гативно оцінюють саму можливість децентралізації і вважають, що потрібна цен-
тралізація усіх наявних ресурсів в одних руках;

 • найчастіше перешкодою на шляху створення об’єднань громадян, і, відповідно, 
децентралізації місцевого самоврядування, є відсутність знань у потенційних іні-
ціаторів об’єднань. Так вважають 42% експертів. До цього додається відсутність 
знань про позитивний досвід успішних практик з децентралізації, на що вказали 
33% експертів;

 • 35% експертів акцентують увагу на відсутності системного законодавства у сфе-
рі децентралізації;

 • головною проблемою на даний час експерти вважають відсутність як знань у 
реальних та потенційних ініціаторів процесу децентралізації, так і знань щодо 
успішних практик.

Управління знаннями (УЗ):
 • переважна більшість учасників дослідження (65%) не ознайомлена з концепцією 

УЗ, 19% опитаних частково ознайомлені, і лише 16% повідомили, що ознайомлені 
з концепцією та поняттям УЗ через  професійну діяльність;

 • покращання якості надання послуг (56%) та підвищення ефективності роботи 
органів місцевого самоврядування (52%) були визначені основними причинами, 
що можуть спонукати до реалізації ініціатив з УЗ, тоді як подолання негативних 
наслідків швидкої плинності кадрів (20%) та покращання доступу до інформації/
систематизованих баз даних (19%) отримали найнижчу пріоритетність;

 • водночас для переважної кількості учасників дослідження зрозуміло, що тради-
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ційні методи зберігання та поширення інформації та знань стають малопродук-
тивними через величезний обсяг різноманітної, часом протилежної за змістом 
інформації;

 • є розуміння того, що сучасні вміння накопичувати знання, передавати їх та удо-
сконалювати можуть стати визначальним фактором успіху усієї системи органів 
місцевого самоврядування; 

 • серед усіх категорій експертів найчастіше йшлося про важливість доступу до 
інформації серед науковців, керівників та персоналу державних адміністрацій. 
Представники ж місцевого самоврядування – це експерти, які мінімально кон-
центрувалися на проблемі доступу до інформації;

 • у експертному середовищі відсутня одностайність щодо принципів побудови сис-
теми УЗ. Існуюча система підготовки та перепідготовки кадрів не визнається без-
заперечно такою, яка могла б взяти на себе функцію УЗ. Незважаючи на те, що біль-
шість експертів (69%) виступають прихильниками розширення чи адаптації існу-
ючої системи, немало експертів є прихильниками створення нової системи (31%);

 • ідеальною формою накопичення, збереження та поширення інформації експер-
ти вважають спеціальні ресурсні центри. Так вважають 97%. Більшість експертів 
–прихильників створення ресурсних центрів вбачають існування ресурсних цен-
трів у вигляді спеціальних Інтернет-ресурсів (62%), менша частина, але також зна-
чна за своєю кількістю – у вигляді установ (38%);

 • ідея модернізації, розширення, покращання існуючої системи підготовки та пе-
репідготовки кадрів є домінуючою у поглядах більшості учасників дослідження, 
оскільки практики використання інших систем вони практично не знають;

 • якщо як досвід УЗ розглядати досвід існуючої системи підготовки та перепід-
готовки кадрів, то на перше місце виходить власне відсутність можливостей іс-
нуючої системи залучити до участі прийнятну кількість тих, хто потребує підви-
щення кваліфікації. До того ж, найменше можливостей підвищення кваліфікації 
існуюча державна система надає саме представникам місцевого самоврядуван-
ня. Причому, якщо посадові особи місцевого самоврядування, хоч і незначною 
мірою, але все ж охоплені системою підвищення кваліфікації, то депутати місце-
вого самоврядування повністю виключені з такої системи – вона не передбачає 
підвищення кваліфікації для депутатів;

 • в усіх фокус-групах наголошували на одній і тій же проблемі – відсутність ефек-
тивної системи комунікації між різними сторонами учасників у сфері знань. Не 
сформульовані потреби у знаннях, відсутня інформація про наявні знання та но-
сіїв цих знань, невизначені ефективні методи передачі знань навіть у тих випад-
ках, коли потреби у знаннях сформульовані;

 • учасники фокус-груп солідарні у тому, що відсутня упорядкована система нако-
пичення та зберігання знань, інформації та даних;

 • на необхідності запровадження системи електронного урядування, яка надасть 
можливість оперативно отримувати знання та інформацію, здійснювати поточне 
планування, акцентувалося у кожній з фокус-груп;

 • учасники наголошували на тому, що кар’єрне зростання в системі органів місцевої 
влади залежить не від рівня знань і умінь, а визначається тим, представники якої 
політичної сили приходять до влади. Отже, для кар’єрного зростання визначаль-
ним чинником є належність до певної політичної сили, а не рівень кваліфікації;
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 • знання у чистому вигляді потребують доповнення уміннями та навичками. Досі іс-
нує модель, за якої знання – у теоретиків, навички – у практиків. Взаємопоєднання 
зустрічається доволі рідко;

 • головна перешкода на шляху постійного підвищення кваліфікації – відсутність 
необхідності участі у публічній політиці та електоральній конкуренції;

 • відсутність мотивації до обміну знаннями: на сьогодні відсутні будь-які заохочен-
ня для тих, хто займається поширенням знань. Крім того, в рамках поточної ро-
боти такі можливості також відсутні, незважаючи на те, що така передача знань 
потребує часу та зусиль; 

 • немає доступу до інформації про кращі практики врядування. Учасники вважа-
ють, що є величезний масив корисної інформації, яка – несистематизована, часто 
недоступна через те, що невідомо, де шукати інформацію та хто є її носієм;

 • деякі учасники були налаштовані доволі скептично щодо впровадження УЗ у 
зв’язку з відсутністю відповідного законодавчого забезпечення;

 • носії знань і споживачі знань у системі місцевого самоврядування на рівні сіл 
– одні і ті ж люди – сільські голови. Отримання знань на цьому рівні сьогодні від-
бувається шляхом телефонних консультацій з колегами;

Перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні з точки 
зору різних категорій учасників дослідження:

 • Необхідність реформи місцевого самоврядування є загальноприйнятою, але це 
ж саме не можна однозначно стверджувати стосовно адміністративно-територі-
альної реформи, особливо територіальної. Фактично, значна частина і населен-
ня, і посадових осіб нижчого рівня (районів та окремих поселень) виступає за 
збереження існуючого територіального устрою;

 • практично у кожній фокус-групі були присутні учасники (кількість їх невелика), 
які схилялися до «силового» проведення адміністративно-територіальної рефор-
ми, яке передбачає вольове рішення щодо визначення нових форм та способів 
організації територій. Як аргументи вони наводили приклади подібних реформ 
у Грузії та Польщі, коли населення було фактично поставлене перед фактом здій-
снення адміністративно-територіальної реформи.

 • Аргументували свою позицію прихильники такого методу проведення реформ 
тим, що надто багато інтересів різних соціальних груп входять у суперечності з 
ідеєю адміністративно-територіальної реформи, і узгодити їх буде практично не-
можливо;

 • прихильники більш м’якого варіанта впровадження реформи єдині в тому, 
що їм невідомі підходи до власне адміністративно-територіального устрою. 
Необхідність адміністративно-територіальної реформи активно декларується, 
але принципи її залишаються невідомими; 

 • учасники дослідження так і не могли назвати переваг, які отримає місцева влада 
або жителі громад у разі проведення адміністративно-територіальної реформи, 
водночас майже усі могли навести приклади негативних наслідків від проведен-
ня реформи. Складається враження, що єдина структура, яка зацікавлена у про-
веденні адміністративно-територіальної реформи, – вищі органи влади і управ-
ління в країні; 

 • ставлення учасників до можливості проведення реформ у місцевому самовря-
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дуванні та адміністративно-територіальної реформи, а можливо, окремо адмі-
ністративної і окремо територіальної, слід характеризувати як невизначеність, 
а у певних випадках – як розгубленість, оскільки влада чітко не розкриває, які 
ж реформи вона проводитиме, у якому порядку. Учасникам невідома ідеологія 
реформ – що буде їх наслідком – децентралізація місцевого самоврядування чи 
подальша децентралізація управління, коли місцевому самоврядуванню зали-
шиться роль декорації;

 • учасники не визначилися з тим, хто ж є противником реформ, оскільки відсутня ін-
формація про концепцію реформи, то й противники її не піддаються визначенню; 

 • про реформи та передачу знань респонденти не визначилися, які знання потріб-
ні, і, відповідно, кому і від кого їх передавати;

 • існує значний попит на інформацію щодо адміністративно-територіальної ре-
форми, сама ж інформація – відсутня;

 • ставлення до адміністративно-територіальної реформи упереджене. На рівні 
населення це викликано побоюваннями щодо погіршення доступу до послуг, 
оскільки позитивні наслідки є досить проблематичними. На рівні місцевої влади 
упередженість викликана можливими утисками корпоративних інтересів.
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ДОДАТОК 1.  
ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОНТЕНТ-АНАЛІТИЧНОГО 
ДОСЛІДжЕННЯ

1. Номер бланка.
2. Назва ЗМІ.
3. Тип ЗМІ.
4. Територіальна локалізація ЗМІ.
5. Домінуючий характер інформаційного повідомлення.
6. Оцінка назви інформаційного повідомлення.
7. Оцінка знаку анотації інформаційного повідомлення.
8. Жанр інформаційного повідомлення.
9. Автор інформаційного повідомлення.
10. Комунікативна спрямованість назви інформаційного матеріалу.
11. Комунікативна спрямованість змісту інформаційного матеріалу.
12. Інтенції автора інформаційного матеріалу.
13. Інтенції героїв інформаційного матеріалу.
14. Інтенції теми та проблеми інформаційного матеріалу.
15. Структура дискурсу щодо територіально-адміністративної реформи у структурі 

інформаційного повідомлення.
16. Структура дискурсу щодо реформування  органів місцевого самоврядування у 

структурі інформаційного повідомлення.
17. Міра аргументованості інформаційного матеріалу щодо територіально-адміні-

стративної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування.
18. Міра конкретності інформаційного матеріалу щодо територіально-адміністра-

тивної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування.
19. Міра емоційності інформаційного матеріалу щодо територіально-адміністратив-

ної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування.
20. Характер хронологічних акцентів інформаційного матеріалу щодо територіально-

адміністративної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування.
21. Міра гомогенності інформаційного матеріалу щодо територіально-адміністра-

тивної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування.
22. Рольова орієнтація автора інформаційного матеріалу щодо територіально-адмі-

ністративної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування.
23. Діалогова орієнтація інформаційного матеріалу щодо територіально-адміністра-

тивної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування.
24. Оперативність інформаційного повідомлення щодо територіально-адміністра-

тивної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування.
25. Характер модальності інформаційного матеріалу щодо територіально-адміні-

стративної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування.
26. Ступінь конкретності інформації щодо територіально-адміністративної реформи 

та реформування  органів місцевого самоврядування.
27. Операціоналізація теми щодо територіально-адміністративної реформи та ре-

формування  органів місцевого самоврядування.

13-Book-Гончарук РЕФОРМИ З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.indd   133 09.07.13   16:31



ДОДАТКИ

134 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ:
СОЦІОЛОГІЧНИЙ 
ПОГЛЯД

28. Ступінь конструктивності інформаційного матеріалу щодо територіально-адміні-
стративної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування.

29. Локалізація тематики територіально-адміністративної реформи та реформуван-
ня  органів місцевого самоврядування в матеріалах ЗМІ.

30. Проблеми здійснення територіально-адміністративної реформи та реформуван-
ня  органів місцевого самоврядування в матеріалах ЗМІ.

31. Контексти територіально-адміністративної реформи та реформування  органів 
місцевого самоврядування в матеріалах ЗМІ.

32. Оцінка в інформаційному повідомленні територіально-адміністративної рефор-
ми та реформування  органів місцевого самоврядування (як мети).

33. Оцінка в інформаційному повідомленні щодо територіально-адміністративної 
реформи та реформування  органів місцевого самоврядування (як результату).

34. Рівень процесів територіально-адміністративної реформи та реформування  ор-
ганів місцевого самоврядування.

35. Основні предмети повноважень реформування  органів місцевого самовряду-
вання.

36. Регіональний рівень стратегічних цілей територіально-адміністративної реформи.
37. Національний рівень стратегічних цілей територіально-адміністративної реформи.
38. Згадування про успіхи у контексті територіально-адміністративної реформи та 

реформування  органів місцевого самоврядування.
39. Згадування про процеси, що репрезентують практику реформування відносин 

між центром та регіонами у матеріалах ЗМІ.
40. Згадування про стратегію територіально-адміністративної реформи та реформу-

вання  органів місцевого самоврядування у матеріалах ЗМІ (явне та латентне).
41. Згадування про ціннісні аспекти територіально-адміністративної реформи та ре-

формування  органів місцевого самоврядування в матеріалах ЗМІ.
42. Конкретизація «агентів»  проблемно-тематичного дискурсу щодо територіально-

адміністративної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування 
в матеріалах ЗМІ.

43. Згадування причин, що стримують територіально-адміністративну реформу та 
реформування  органів місцевого самоврядування в матеріалах ЗМІ.

44. Згадування про досягнення територіально-адміністративної реформи та рефор-
мування  органів місцевого самоврядування в Україні у матеріалах ЗМІ.

45. Згадування про переваги територіально-адміністративної реформи та реформу-
вання  органів місцевого самоврядування у матеріалах ЗМІ.

46. Згадування про негативні моменти реалізації територіально-адміністративної 
реформи та реформування  органів місцевого самоврядування у матеріалах ЗМІ.

47. Ідентифікація чинників, що впливають на реалізацію територіально-адміністра-
тивної реформи та реформування  органів місцевого самоврядування в державі, 
у матеріалах ЗМІ.

48. Характер аргументаційної бази проблемно-тематичного дискурсу у матеріалах ЗМІ.
49. Діапазон пропозицій лідерів думок щодо територіально-адміністративної ре-

форми та реформування  органів місцевого самоврядування.
50. Згадування про територіально-адміністративну реформу та реформування  ор-

ганів місцевого самоврядування в інших країнах у матеріалах ЗМІ.
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ДОДАТОК 2.  
АНКЕТА ОПИТУВАННЯ жИТЕЛІВ ГРОМАД

Інформація про голову домогосподарства

1. Стать:
1. Чоловіча   2. Жіноча

2. Ваш вік: ____________ повних років

3. Ваша освіта: 
1. Вища (у т.ч. незакінчена вища)
2. Повна загальна середня (тобто загальна середня освіта) 
3. Базова загальна середня (тобто неповна середня)
4. Початкова загальна освіта

4. Соціальна категорія: (відмітьте дві відповіді, якщо респондент член організації 
на базі громади)

1. Керівники (вкажіть організацію, установу) 
_____________________________ 

2. Фахівці, службовці 
3. Підприємці
4. Робітники державних та недержавних підприємств  
5. Непрацюючі
6. Член організації на базі громади
7. Інші категорії (вкажіть) ______________________

5. Ви проживаєте:
1.  В окремому будинку
2. У багатоквартирному будинку 
3. У багатоповерховому будинку

6. Скільки осіб проживає у помешканні разом з Вами
1. Усього_____________  2. З них дітей до 18 років ________

7. Укажіть, будь ласка, сукупний дохід Вашої сім’ї та дохід на одного члена 
Вашої сім’ї за останній місяць (складіть всі грошові та майнові надходження, ви-
ражені у грошах, усіх членів сім’ї. Отриману суму поділіть на кількість членів сім’ї)

1.  Сукупний дохід сім’ї _________ грн за місяць
2. Дохід на члена сім’ї __________ грн у місяць

Вкажіть, будь-ласка, структуру витрат Вашого домогосподарства (за минулий 
місяць у відсотках до загальної суми витрат)
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Стаття витрат %

8. Продукти харчування

9. Непродовольчі товари

10. Квартплата

11. Вода

12. Опалення

13. Електроенергія

14. Газ

15. Послуги зв’язку (стаціонарний тел., мобільні телефони, Інтернет)

16. Лікування, відпочинок та оздоровлення

17. Усі інші витрати

Усього = 100%

18. Наскільки важливою проблемою особисто для Вас (Вашого домогосподар-
ства) є проблема водопостачання:

1.  Для мене та оточуючих такої проблеми не існує.
2. Для мене такої проблеми не існує, але вона існує для оточуючих.
3. Така проблема існує, але вона не є найголовнішою у моєму житті та житті моїх 

односельців.
4. Така проблема існує і є однією з найголовніших для мене та громади.
5. Це головна проблема для мене та жителів нашої громади.

19. Чи маєте Ви у квартирі (будинку) (відмітьте усе, що маєте):
1. Централізоване водопостачання холодної води.
2. Централізоване водопостачання гарячої води.
3. Централізоване водовідведення (каналізацію).
4. Централізоване газопостачання.
5. Центральне опалення.
6. Ванну або душ.
7. Санвузол.
8. Стаціонарний телефон.
9. Інтернет.

Якщо Ви не маєте централізованого водопостачання, то яким чином здійсню-
ється водопостачання (укажіть):

(Якщо респондент має централізоване водопостачання, він переходить до запитан-
ня 21.)

20. щоденне постачання холодної води (укажіть усі можливі відповіді):
1.  З колонки на вулиці.
2. З криниці у власному подвір’ї.
3. З криниці у сусідів (односельців).
4. Воду завозять водовозами  централізовано.
5. Воду завозять водовозами у приватному поряду.
6. Інше (вкажіть)__________________________________________________
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21. Хто саме надає Вам послуги з водопостачання (вкажіть усі можливі відповіді):
1.  Державне або комунальне підприємство з водопостачання.
2. Приватне підприємство з водопостачання.
3. Приватний підприємець.
4. Приватні особи у неформальному порядку.
5. Кооператив.
6. Ніхто не надає послуг з водопостачання.
7. Інше (вкажіть)____________________________________________________

22. Чи доводилося Вам коли-небудь скаржитися на якість послуг водопоста-
чання:

1.  Так.    2. Це робили інші члени нашого домогосподарства.  3. Ні – перехід до за-
питання 27.

23. Якщо ТАК, то як часто Ви скаржитеся?
1.  Це було тільки одного разу.
2. Кілька разів на рік.
3. Кілька разів на місяць.

24. На що саме Ви скаржилися?
1.  На відсутність води.
2. На нераціональне використання води.
3. На якість води.
4. На ціну (тариф).
5. Інше (вкажіть) ____________________________________________________

25. Кому була адресована Ваша скарга (вкажіть усі можливі відповіді):
1.  Сільському голові / сільській раді.
2. Обслуговуючій організації.
3. Районній владі.
4. Управлінню у справі захисту прав споживачів.
5. Міліції.
6. Інше (вкажіть) _____________________________________________________

26. Якою була реакція на Вашу скаргу:
1.  Недоліки були виправлені одразу.
2. Недоліки були виправлені з часом.
3. Звернення було безрезультатним.
4. Інше (вкажіть) _____________________________________________________

Оцініть, будь ласка, якість послуг, що Вам їх надає обслуговуюча організація чи при-
ватна особа за п’ятибальною шкалою, де: 5 – Відмінно; 4 – Добре;  3 – Посередньо; 
2 – Погано; 1 – Дуже погано. 

Обведіть у стовпчику відповідну цифру у кожному рядку, якщо послуга надається. 
Якщо послуга не надається, відмітка не ставиться.
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Складові Оцінка
27 Холодне водопостачання 1   2   3   4   5
28 Гаряче водопостачання 1   2   3   4   5
29 Водовідведення 1   2   3   4   5
30 Обслуговування комунікацій:

водопровідних 1   2   3   4   5
31 каналізаційних 1   2   3   4   5

Охарактеризуйте періодичність послуг, що Вам їх надає обслуговуюча організація 
чи приватна особа, за п’ятибальною шкалою, де: 5 – Постійно та безперебійно; 4 
– Практично постійно, з незначними перебоями; 3 – З перебоями; 2 – З суттєвими 
перебоями; 1 – Послуга існує тільки на папері. 

Обведіть у стовпчику відповідну цифру у кожному рядку, якщо послуга надається. 
Якщо послуга не надається, відмітка не ставиться.

Складові Оцінка
32. Холодне водопостачання 1   2   3   4   5
33. Гаряче водопостачання 1   2   3   4   5
34. Водовідведення 1   2   3   4   5
35. Обслуговування комунікацій

водопровідних 1   2   3   4   5
36. каналізаційних 1   2   3   4   5

Оцініть, будь ласка, вартість послуг, що Вам їх надає обслуговуюча організація, за 
п’ятибальною шкалою, де: 5 – Ціна є значно вищою вартості послуг; 4 – Ціна є трохи 
вищою вартості послуг; 3 – Ціна відповідає якості та кількості послуг; 2 – Ціна є тро-
хи нижчою вартості послуг; 1 – Ціна є значно нижчою  кількості та якості послуг.

Обведіть у стовпчику відповідну цифру у кожному рядку, якщо послуга надається 
або повинна надаватися. Якщо послуга не надається, відмітка не ставиться.

Складові Оцінка

37. Холодне водопостачання 1   2   3   4   5
38. Гаряче водопостачання 1   2   3   4   5
39. Водовідведення 1   2   3   4   5
40. Обслуговування комунікацій

водопровідних 1   2   3   4   5
41 каналізаційних 1   2   3   4   5

З якою періодичністю Ви сплачуєте за послуги, що Вам їх надає (повинна надавати) 
обслуговуюча організація, за п’ятибальною шкалою, де: 5 – Щомісяця; 4 – Прак-
тично завжди щомісяця, але не завжди вдається; 3 – Раз на кілька місяців; 2 – Раз 
на рік; 1 – Раз на кілька років.

Обведіть у стовпчику відповідну цифру у кожному рядку, якщо послуга надається 
або повинна надаватися. Якщо послуга не передбачена, відмітка не ставиться.

Складові Оцінка
42. Холодне водопостачання 1   2   3   4   5
43. Гаряче водопостачання 1   2   3   4   5
44. Водовідведення 1   2   3   4   5
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Чи маєте Ви борги на даний момент за наведеними в таблиці складовими? 
Дайте відповідь за шкалою, де: 1 – Борг відсутній, існує навіть певна переплата; 
2 – Борг відсутній; 3 – Існує незначний борг; 4 – Існує певний, доволі значний, борг; 
5 – Існує значний борг, що може стати причиною припинення надання послуги.

Обведіть у стовпчику відповідну цифру у кожному рядку, якщо послуга надається 
або повинна надаватися. Якщо послуга не передбачена, відмітка не ставиться.

Складові Оцінка
45. Холодне водопостачання 1   2   3   4   5
46. Гаряче водопостачання 1   2   3   4   5
47. Водовідведення 1   2   3   4   5

48. Яку кількість води (в середньому) споживає Ваше домогосподарство впро-
довж одного дня (літрів):

1.  Для фізіологічних потреб (приготування їжі, миття посуду, прання, гігієнічні по-
треби) __________________________________________________________

2. Для потреб функціонування господарства (полив, утримання худоби тощо) __________
3. У середньому за місяць упродовж року (з урахуванням сезонності) __________

49. Як зміниться використання води, якщо у Вашому будинку буде налагодже-
не якісне постачання води:

1.  Збільшиться.
2. Зменшиться.
3. Важко відповісти.

50. Як зміниться для Вашого домогосподарства ціна води, якщо у Вашому бу-
динку (вулиці, населеному пункті) буде налагоджене якісне постачання 
води:

1.  Збільшиться.
2. Зменшиться.
3. Важко відповісти.

51. Якщо Ви особисто є членом організації на базі Вашої громади або якщо 
вважаєте, що добре обізнані з її діяльністю, то вкажіть, на якому етапі вона 
перебуває з точки зору реалізації проекту:

1.  Готуємось розпочати проект.
2. Розробляємо проектно-кошторисну документацію.
3. Будуємо, реконструюємо, ремонтуємо систему водопостачання.
4. Уводимо об’єкт в експлуатацію.
5. Вирішуємо питання утримання та обслуговування.
6. Завершили проект повністю.

Як би Ви охарактеризували стан об’єктів соціальної сфери та сфери послуг на 
території Вашого населеного пункту, за п’ятибальною шкалою, де: 5 – Відмінно; 
4 – Добре;  3 – Посередньо; 2 – Погано; 1 – Дуже погано. Якщо об’єкта немає, то від-
мітка не ставиться.
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Об’єкт Оцінка

52. Клуб 1   2   3   4   5

53. Бібліотека 1   2   3   4   5

54. Дитячий садок 1   2   3   4   5

55. Школа 1   2   3   4   5

56. ФАП чи дільнична лікарня 1   2   3   4   5

57. Аптека 1   2   3   4   5

58. Водогін 1   2   3   4   5

59. Побутові послуги 1   2   3   4   5

60. Інше (укажіть) 1   2   3   4   5

61. Чи відомі Вам законодавчі норми стосовно організації (реформування) 
структур для обслуговування сфери послуг на території населеного пункту:

1. Так.  2. Так, але неповною мірою.  3. Ні.

62. Чи ознайомлені Ви з правами та обов’язками органів місцевого самовря-
дування стосовно організації структур для обслуговування соціальної 
сфери та сфери послуг на території населеного пункту:

1. Так.  2. Так, але неповною мірою.  3. Ні.

63. Як би Ви оцінили існуюче законодавство стосовно прав та обов’язків міс-
цевого самоврядування щодо організації соціального життя територіаль-
них громад:

1.  Як таке, що сприяє розвитку громад.
2. Важко сказати, сприяє чи ні.
3. Як таке, що гальмує розвиток громад.

64. Від кого має (може) надходити ініціатива щодо створення нової або пере-
хід на обслуговування від існуючої до іншої організації або створення но-
вої для обслуговування об’єктів соціальної сфери (одна відповідь):

1. Від окремих громадян. 6. Від політичних партій.
2. Від громадських неформальних лідерів. 7. Від народних депутатів різного рівня.
3. Від ініціативних груп громадян. 8. Від органів місцевої влади.
4. Від громадських організацій. 9. Від органів виконавчої влади.
5. Від інвесторів. 10. Інше (укажіть)

65. Чи є за місцем Вашого проживання громадяни (структури), спроможні 
вирішити питання створення нової (удосконалення вже існуючої) органі-
зації та забезпечення її успішного функціонування: 

1. Так, є.
2. Немає, але їх легко знайти.
3. Немає, тому що їх треба навчати.
4. Інше (укажіть) ______________________
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66. Чи маєте намір Ви особисто здійснити якісь дії для створення нової орга-
нізації, яка надавала б  Вам послуги з обслуговування об’єктів соціальної 
сфери? (Укажіть усі можливі варіанти):

1.  Виступлю ініціатором створення нової структури для надання послуг.
2. Візьму участь в організаційних заходах зі створення такої нової структури, якщо 

знайдуться ініціатори її створення.
3. Надам посильну матеріальну (фінансову) допомогу у створенні такої організації.
4. Буду працювати у такій новій організації на громадських засадах.
5. Буду працювати у такій новій організації на умовах оплати моєї праці.
6. Як будуть діяти мої сусіди, так і я.
7.  Ваш варіант (укажіть) _______________________________________________
8. Ні, подібних намірів я не маю.

67. Якщо для організації якісного обслуговування об’єктів соціальної сфери 
або реформування існуючої системи обслуговування потрібно буде вне-
сти фінанси, якою буде сума, що її Ваше домогосподарство зможе внести 
(у грн): ______________

68. Чи існує у Вашому населеному пункті система збору і вивезення твердих 
побутових відходів:

1.  Так, існує на постійній основі.  2.  Ні, не існує – перехід до питання 70.

69. Якщо система збору твердих побутових відходів існує, то чи сплачуєте Ви 
за цю послугу:

1.  Так, платна. 2. Ні, послуга безкоштовна для жителів громади.

70. Якщо послуга платна, то якою є її ціна за рік – укажіть приблизно __________ 
грн

71. Як би Ви оцінили якість послуги зі збору та вивезення твердих побутових 
відходів: (Завершити опитування респондентів, які мають цю послугу):

1. Погано.  2. Посередньо.   3. Добре.

72. Якщо послуги не існує, то чи хотіли б Ви її мати у майбутньому:
1. Так.  2. Не знаю.    3. Ні.

73. Якщо послуга потрібна, то чи згодні Ви за неї платити:
1. Так.  2. Ні.

74. Якщо ТАК, то яка суму Ви згодні заплати за цю послугу – укажіть 
_____________ грн
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ДОДАТОК 3.  
АНКЕТА ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ТА ДЕПУТАТІВ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. ОБЛАСТЬ ___________________

2. РАЙОН _____________________

3. Населений пункт 
1.  Місто ___________________
2. СМТ ___________________
3. Село _______________

4. Вік _________ років

5. Стать: 1. Чол. 2. Жін.

6. Освіта
1.  Вища 
2. Середня спеціальна
3. Середня

7. Статус
1.  Голова (заступник) районної ради
2. Голова (заступник) РДА
3. Сільський (селищний) голова
4. Депутат районної ради
5. Голова комісії районної ради
6. Начальник управління (відділу, служби) РДА

8. Скільки осіб працює в очолюваній Вами структурі? Укажіть: ____________ 
осіб

(без допоміжного та обслуговуючого персоналу).

9. Яким є рівень освіти працівників очолюваної Вами структури (укажіть при-
близно у відсотках. Сума повинна становити 100%):

1.  Вища    _______ %.
2. Середня спеціальна  _______ %.
3. Середня   _______ %.

10. Як би Ви оцінили рівень професійних знань та навичок співробітників Ва-
шої структури:

1.  Достатній фаховий досвід та компетенція.
2. Достатній фаховий досвід та компетенція у більшості працівників, незначна час-
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тина потребує підвищення кваліфікації.
3. Достатній фаховий досвід та компетенція є у меншості працівників, більшість по-

требують підвищення кваліфікації.
4. Інше (укажіть) _________________________________________________

11. Який відсоток робочих місць працівників Вашої структури 
комп’ютеризовано (укажіть приблизно у %).

12. Чи мають ці комп’ютери доступ до мережі Інтернет:
1.  Так, усі.
2. Так, більшість.
3. Так, меншість.
4. Ні, доступу до Інтернету немає.

13. Чи має очолювана Вами структура власну Інтернет-сторінку:
1.  Так, має.
2. Ні, але матиме найближчим часом.
3. Ні, не має.

Чи уміють працівники Вашої структури користуватися (дайте відповідь за 
п’ятибальною шкалою, де 1 – Переважно не вміють; 2 – Уміють виконувати еле-
ментарні операції; 3 – Мають посередній рівень умінь; 4 – Кваліфіковані корис-
тувачі; 5 – Висококваліфіковані користувачі):

Назва Оцінка

14. Комп’ютером 1  2  3  4  5

15. Інтернет-пошуком 1  2  3  4  5

16. Електронною поштою 1  2  3  4  5

17. Електронними базами даних 1  2  3  4  5

18. Платформами електронного навчання (дистанційне навчання) 1  2  3  4  5

19. Яким чином працівники Вашої структури набувають нових знань щодо 
місцевого самоврядування (усі можливі варіанти відповідей):

1.  Шляхом самоосвіти.
2. Через участь у короткотермінових навчаннях на рівні районів.
3. Через участь у короткотермінових навчаннях на рівні області.
4. У галузевих закладах післядипломної освіти.
5. У Центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування.
6. В Академії муніципального управління.
7.  У регіональних інститутах державного управляння НАДУ.
8. У Національній академії державного управління.
9.  Он-лайн (електронні) курси.
10. У магістратурах державного управління національних університетів.
11. Інше (укажіть) _______________________________________________
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20. Яким чином Ви особисто набуваєте нових знань щодо місцевого самовря-
дування (усі можливі відповіді):

1.  Шляхом самоосвіти.
2. Через участь у короткотермінових навчаннях на рівні районів.
3. Через участь у короткотермінових навчаннях на рівні області.
4. У галузевих закладах післядипломної освіти.
5. У Центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування.
6. В Академії муніципального управління.
7.  У регіональних інститутах державного управління НАДУ.
8. У Національній академії державного управління.
9.  Он-лайн (електронні) курси.
10. У магістратурах державного управління національних університетів.
11. Інше (укажіть) _______________________________________________

21. Чи є в очолюваній Вами структурі план заходів з підвищення кваліфікації 
працівників:

1.  Так.
2. Ні.
3. Не знаю.

Скільки працівників очолюваної Вами структури впродовж останніх п’яти ро-
ків підвищать (чи уже підвищили) кваліфікацію на спеціальних навчальних 
заходах (укажіть, де саме вони здійснювали навчання та оцініть, за можливості, 
результативність за п’ятибальною шкалою, де: 1 – Навчання не надало практич-
них результатів; 5 – Навчання значно посилило фаховий рівень):

Місце навчання Кількість, 
осіб

Результатив-
ність навчання

22. Національна академія державного управління при Президентові 
України (НАДУ)

1  2  3  4  5

23. Регіональні інститути державного управління НАДУ 1  2  3  4  5

24. Школа вищого корпусу державної служби 1  2  3  4  5

25. Академія муніципального управління 1  2  3  4  5

26. Центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування

1  2  3  4  5

27. Галузеві заклади післядипломної освіти 1  2  3  4  5

28. Асоціація міст України 1  2  3  4  5

29. Навчально-виробничий комплекс «Сучасне місто» у м. Українка 1  2  3  4  5

30. Інститут міста м. Львів 1  2  3  4  5

31. Асоціація агенцій регіонального розвитку 1  2  3  4  5

32. Інші структури (вкажіть, які саме) 1  2  3  4  5

33. 1. 1  2  3  4  5

34. 2. 1  2  3  4  5
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35. 3. 1  2  3  4  5

36. Он-лайн (електронні) курси

37. Міжнародні донорські організації (вкажіть, які саме): 1  2  3  4  5

1. 1  2  3  4  5

2. 1  2  3  4  5

3. 1  2  3  4  5

38. НДО та їх асоціації (вкажіть, які саме): 1  2  3  4  5

1. 1  2  3  4  5

2. 1  2  3  4  5

3. 1  2  3  4  5

39. Яким чином зазвичай фінансується підвищення кваліфікації працівників 
Вашої структури (усі можливі відповіді):

1.  З Державного бюджету.
2. З місцевого бюджету.
3. Перепідготовка здійснюється за рахунок недержавних інституцій (донорів, спон-

сорів, недержавних організацій).
4. Інше (укажіть) __________________________________________________

40. Чи мають місцеві бюджети у місцевості, де Ви працюєте, статтю видатків 
на підготовку і перепідготовку кадрів:

1. Так.  2. Ні.   3. Не знаю.  4. Інше (укажіть) 
_________________________

Як би Ви оцінили рівень професійних знань та кваліфікації представників 
органів місцевого самоврядування та державного управління (оцініть за 
п’ятибальною шкалою, де: 1 – дуже низький; 2 – низький, адекватними даними 
володіють одиниці; 3 – важко визначити, низький чи високий; 4 – доволі високий; 
5 – виключно високий):

Показник На рівні сіль-
ських громад

На рівні районних 
центрів

На рівні облас-
них центрів

41. Загальний рівень освіти 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

42. Рівень правових знань 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

43. Рівень економічних знань 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

44. Навички організаційної роботи 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

45. Здатність до стратегічного плану-
вання

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

46. Яким чином формується замовлення на підвищення кваліфікації:
1.  Формується з центру, виходячи з можливостей бюджету та навчальних інституцій.
2. Формується на місцях, виходячи з потреб місцевої влади.
3. Частково на місцях, частково з центру.
4. Інше (укажіть) _____________________________________

Продовження таблиці
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Як би Ви оцінили потребу у навчанні (отриманні нових знань, підвищенні 
кваліфікації, перепідготовці) (оцініть за п’ятибальною шкалою, де: 1 – потреба 
відсутня; 5 – потреба надзвичайно нагальна):

Категорії На рівні сільських 
громад

На рівні районних 
центрів

На рівні обласних 
центрів

47. Керівних кадрів 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5
48. Посадових осіб 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5
49. Депутатів 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5
50. Помічників депутатів 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5
51. Представників органів самоорга-

нізації населення
1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5

52. Інше (укажіть)
____________________

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5

Які навчальні програми Ви вважаєте найбільш нагальними для себе особисто 
та представників Вашої структури (оберіть із запропонованого списку макси-
мум п’ять програм, поставивши відмітку у відповідному рядку):

Назва навчальної програми Для себе особисто Для 
співробітників

53. Законодавство про місцеве самоврядування 
54. Законодавство про місцеві органи виконавчої влади
55. Земельне законодавство
56. Бюджетне законодавство 
57. Соціальний захист населення
58. Містобудування 
59. ЖКГ
60. Соціальна мобілізація (активізація громади, участь 

громадян у місцевому самоврядуванні/прийнятті 
рішень)

61. Організація електронного  врядування
62. Стратегічне планування (розробка місцевих планів 

розвитку та стратегій розвитку районів)
63. Оперативне планування (організація проекту, необ-

хідні ресурси, моніторинг та оцінювання)
64. Фінансове планування (підготовка та планування 

бюджету, збір та адміністрування податків та оплат, 
програмно-цільовий метод формування бюджету)

65. Регламенти та процедури на рівні ОМС (адміністру-
вання та вдосконалення діловодства)

66. Утримання та обслуговування систем водопостачання 
67. Поводження з твердими побутовими відходами
68. Використання енергоресурсів
69. Організація кадрової роботи
70. Організація громадських слухань/референдумів
71. Ваш варіант (укажіть)
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72. Як Ви вважаєте, скільки може коштувати інтенсивний триденний на-
вчальний курс з визначених Вами особисто у попередньому запитанні, 
за умови, що читати його будуть висококваліфіковані спеціалісти (укажіть 
приблизно, за одну особу за один курс ____________________ гривень).

73. Якби у Вас з’явилася можливість пройти курс навчання з обраних Вами 
курсів, то чи погодилися б Ви оплатити таке навчання за власний рахунок:

1. Так.   2. Ні.   3. Важко відповісти.

Які навчальні курси для працівників Вашої структури з наведених нижче Ви 
готові оплатити (за рахунок бюджету структури чи з інших джерел) (обе-
ріть одну відповідь у кожному рядку, де: 1 – Так; 2 – Важко відповісти; 3 – Ні):

Назва навчальної програми Оцінка

74. Законодавство про місцеве самоврядування 

75. Законодавство про місцеві органи виконавчої влади

76. Земельне законодавство

77. Бюджетне законодавство 

78. Соціальний захист населення

79. Містобудування 

80. ЖКГ

81. Соціальна мобілізація (активізація громади, участь громадян у місцевому самовряду-
ванні/прийнятті рішень)

82. Організація електронного  врядування

83. Стратегічне планування (розробка місцевих планів розвитку та стратегій розвитку 
районів)

84. Оперативне планування (організація проекту, необхідні ресурси, моніторинг та оціню-
вання)

85. Фінансове планування (підготовка та планування бюджету, збір та адміністрування 
податків та оплат, програмно-цільовий метод формування бюджету)

86. Регламенти та процедури на рівні ОМС (адміністрування та вдосконалення діловод-
ства)

87. Утримання та обслуговування систем водопостачання 

88. Поводження з твердими побутовими відходами

89. Використання енергоресурсів

90. Організація кадрової роботи

100. Організація громадських слухань/референдумів

101. Ваш варіант (укажіть)

Які навички Ви вважаєте необхідними для виконання Ваших професійних 
завдань (дайте відповідь за трибальною шкалою, де: 1 – Такі навички не є необ-
хідними і без них можна обійтися; 2 – Я володію такими навичками частково і 
хотів би підвищити свої вміння; 3 – Я володію такими навичками повною мірою і 
успішно використовую їх):
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Навички Оцінка

102. Усна комунікація, стратегія і тактика ведення ділових переговорів 1  2  3

103. Підготовка і написання звітів та інших документів 1  2  3

104. Підготовка, головування та участь у нарадах 1  2  3

105. Постановка цілей і моніторинг їх виконання 1  2  3

106. Використання інтернет-ресурсів у державному управлінні 1  2  3

107. Управління проектами та залучення фінансових ресурсів 1  2  3

108. Організація власної роботи та управління часом 1  2  3

109. Прийняття управлінських рішень 1  2  3

110. Звідки Ви зазвичай отримуєте інформацію з питань місцевого самовря-
дування, децентралізації, врядуваня тощо:

1.  З офіційних джерел (матеріали ВР, КМУ, СП України).
2. З матеріалів телебачення.
3. З матеріалів друкованих ЗМІ.
4. Від колег по роботі.
5. З матеріалів Інтернету.
6. Інше (укажіть) ___________________________________

Чи відомі Вам спеціалізовані джерела з питань місцевого самоврядування, 
децентралізації врядуваня тощо (дайте відповідь за шкалою: 1 – Ні, не відомі; 
2 – Так, відомі, але я ними не користуюсь; 3 – Так, відомі, і я активно користуюся 
наявною там інформацією):

111. Ресурсні центри 1  2  3

112. Інтернет-сторінки 1  2  3

113. Інтернет-форуми 1  2  3
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ДОДАТОК 4.  
АНКЕТА ЕКСПЕРТА

1. Область _______________________________
2. Місто     _______________________________
3. Посада   _______________________________
4. Вік         _______________________________
5. Стать     _______________________________
6. Науковий ступінь 1. Так.  2. Ні.
7. Сфера діяльності ________________________________________________

_________

8. Які цільові групи на місцевому рівні, на Ваш погляд, насамперед потребу-
ють навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації:

1.  Керівники місцевого самоврядування.
2. Депутати місцевого самоврядування.
3. Посадові особи місцевого самоврядування.
4. Керівники державних адміністрацій.
5. Персонал державних адміністрацій.
6. Персонал громадських організацій.
7.  Представники об’єднань громадян (що надають послуги на місцевому рівні – об-

слуговуючі кооперативи, ОСББ, органи самоорганізації населення).
8. Інше (укажіть) ____________________________________________.

Як Ви оцінюєте законодавчу забезпеченість місцевого самоврядування у сфе-
рі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ор-
ганів місцевого самоврядування (дайте відповідь за трибальною шкалою, де: 
1 – Низький рівень забезпеченості; 2 – Посередній рівень; 3 – Високий рівень):

Рівень Оцінка

9. На рівні законів України 1 2 3

10. На рівні нормативних документів Кабінету Міністрів, міністерств та відомств 1 2 3

11. На рівні розпоряджень органів влади обласного рівня 1 2 3

Як Ви оцінюєте організаційні можливості органів місцевого самоврядування у 
сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів місцевого самоврядування (дайте відповідь за трибальною шкалою, 
де: 1 – Низький рівень забезпеченості; 2 – Посередній рівень; 3 – Високий рівень):

Напрямок Оцінка

12. З визначення кількості працівників, що потребують підвищення кваліфікації 1 2 3

13. З визначення категорій працівників, що потребують підвищення кваліфікації 1 2 3

14. З визначення навчальних курсів 1 2 3

15. З визначення навчальних програм 1 2 3
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16. Спрямування конкретної особи на навчання до конкретного навчального закладу 1 2 3

17. Спрямування конкретної особи  на навчання за конкретним навчальним курсом 1 2 3

18. Спрямування конкретної особи  на навчання за конкретною навчальною програ-
мою

1 2 3

19. Хто визначає політику підготовки та перепідготовки кадрів у системі міс-
цевого самоврядування (дайте відповідь у кожному рядку, відмітивши номер 
(або кілька номерів) відповідної інституції для відповідного рівня):

1. Верховна Рада України;
2. Кабінет Міністрів України;
3. Адміністрація Президента України;
4. Головне управління державної служби України;
5. Міністерство освіти, молоді та спорту України;
6. Профільні міністерства;
7. Міністерства та відомства у межах своєї компетенції;
8. Обласна рада;
9. Районна рада;
10. Міська рада;
11. Інше (укажіть) _____________________________________________.

Рівень Інституція

20. Для представників місцевого самоврядування обласного рівня 1  2  3  4  5  6  7 8 9 10 11

21. Для представників місцевого самоврядування районного рівня 1  2  3  4  5  6  7  8 9 10  11

22. Для представників місцевого самоврядування міст та СМТ 1  2  3  4  5  6  7  8 9 10  11

23. Для представників місцевого самоврядування сільського рівня 1  2  3  4  5  6  7  8 9 10  11

З яких джерел здійснюється фінансування підготовки та перепідготовки ка-
дрів для місцевого самоврядування (дайте відповідь у кожному рядку, відмі-
тивши номер (або кілька номерів) відповідного джерела фінансування):

1. Державний бюджет;
2. обласний бюджет;
3. районний бюджет;
4. міський бюджет;
5. бюджет сільської ради;
6. кошти донорів;
7. інше (укажіть) ______________________________.

Рівень Джерело

24. Для представників місцевого самоврядування обласного рівня 1  2  3  4  5  6  7

25. Для представників місцевого самоврядування районного рівня 1  2  3  4  5  6  7

26. Для представників місцевого самоврядування міст та СМТ 1  2  3  4  5  6  7

27. Для представників місцевого самоврядування сільського рівня 1  2  3  4  5  6  7

Продовження таблиці
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Чи має місцеве самоврядування фінансову можливість впровадження влас-
ної політики підготовки та перепідготовки кадрів (дайте відповідь за 
п’ятибальною шкалою, де: 1 – Такі можливості відсутні; 2 – Дуже обмежені мож-
ливості; 3 – У певних випадках має, у певних – ні; 4 – Має значні можливості; 5 – 
Впроваджує власну політику):

Рівень Оцінка

28. На обласному рівні 1  2  3  4  5  

29. На районному рівні 1  2  3  4  5  

30. На рівні міст та СМТ 1  2  3  4  5 

31. Ні рівні сільських рад 1  2  3  4  5  

32. Як Ви вважаєте, які категорії представників місцевого самоврядування 
потребують підвищення кваліфікації перш за все (оберіть не більше трьох 
відповідей):

1.  Усі депутати місцевих рад в обов’язковому порядку потребують спеціалізовано-
го навчання.

2. Новообрані депутати місцевих рад, незалежно від рівня органу місцевого само-
врядування.

3. Депутати сільських рад.
4. Депутати районних рад.
5. Депутати міських рад.
6. Депутати обласних рад.
7.  Помічники депутатів.
8. Державні службовці на рівні села, СМТ, міста, області (розбити за окремими 

пунктами).
9.  Інше (укажіть) ________________________________________________.

Як би Ви оцінили міру співпраці громадянського суспільства та органів міс-
цевого самоврядування у різних сферах (дайте відповідь за п’ятибальною 
шкалою, де 1 – Співпраця відсутня; 2 – Існують спорадичні випадки співпраці; 3 
– Співпраця існує тоді, коли органи місцевого самоврядування вбачають у цьому 
свою вигоду; 4 – Співпраця наявна у більшості випадків; 5 – Існують партнерські 
стосунки між органами місцевого самоврядування та громадськими організаці-
ями):

Сфера співпраці Оцінка

33. Соціальна мобілізація (активізація громади, участь громадян у місцевому самовря-
дуванні/прийнятті рішень)

1  2  3  4  5  

34. Організація електронного  врядування 1  2  3  4  5  

35. Стратегічне планування (розробка місцевих планів розвитку та стратегій розвитку 
районів, міст, сіл)

1  2  3  4  5 

36. Оперативне планування (організація проекту, необхідні ресурси, моніторинг та 
оцінювання)

1  2  3  4  5  

37. Фінансовий моніторинг 1  2  3  4  5  

38. Утримання та обслуговування систем водопостачання 1  2  3  4  5  
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39. Поводження з твердими побутовими відходами 1  2  3  4  5 

40. Використання енергоресурсів 1  2  3  4  5  

41. Організація громадських слухань/референдумів 1  2  3  4  5  

42. Надання соціальних послуг 1  2  3  4  5  

43. Інше (укажіть) 1  2  3  4  5 

44. Як Ви ставитеся до передачі органами місцевого самоврядування части-
ни функцій та повноважень громадському сектору/об’єднанням громадян 
(наприклад ОСББ, ОСН, обслуговуючі кооперативи):

1. Позитивно, за децентралізацією майбутнє.
2. Негативно, потрібна централізація усіх наявних ресурсів в одному органі.
3. Не визначився.
4. Інше (укажіть) ____________________________________________________.

45.  Яким чином повинні бути створені громадські сектори об’єднання грома-
дян:

1.  Через місцеву ініціативу.
2. Через директивне створення таких об’єднань.
3. Шляхом спеціального навчання потенційних керівників таких об’єднань.
4. Інше (укажіть) ___________________________________________.
5. Створення таких об’єднань не потрібне взагалі.

46. що заважає нині створювати громадські сектори об’єднання та передава-
ти їм частину повноважень:

1.  Відсутність об’єднань у більшості населених пунктів.
2. Відсутність ініціаторів створення об’єднань.
3. Відсутність знань у потенційних ініціаторів об’єднань.
4. Небажання органів місцевого самоврядування ділитися частиною повноважень.
5. Відсутність системного законодавства з питань діяльності громадських органі-

зацій.
6. Відсутність знань про позитивний досвід успішних практик з децентралізації.
7.  Відсутність необхідності у існуванні таких об’єднань.
8. Інше (укажіть) _______________________________________________.

47. Чи ознайомлені Ви з концепцією управління знаннями (УЗ) та прикладами/
ініціативами із впровадження системи управління знаннями на рівні міс-
цевого самоврядування в Україні:

1.  Ні
2 . Частково (уточнити, що саме).
3.  Так (уточнити, що саме).

48. Які з перелічених нижче причин реалізації ініціатив у сфері УЗ Ви вважає-
те найбільш доречними для впровадження системи УЗ на рівні місцевого 
самоврядування в Україні:

1. Підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування.

Продовження таблиці
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2. Покращання якості надання послуг.
3. Покращання знань та навичок посадових осіб та державних службовців.
4. Подолання негативних наслідків швидкої плинності кадрів.
5. Пришвидшення інноваційних процесів.
6. Покращання доступу до інформації/систематизованих баз даних.
7. Посилення механізмів для обміну знаннями у секторі місцевого самоврядування.
8. Покращання горизонтальної співпраці.

49. Якою повинна бути національна система управління знаннями на рівні міс-
цевого самоврядування:

1.  Для такої задачі може бути адаптована існуюча система підготовки та перепід-
готовки кадрів для місцевого самоврядування.

2. Існуюча система підготовки та перепідготовки кадрів повинна бути розширена 
шляхом урахування процесів управління знаннями.

3. Потрібно створювати нову систему для впровадження системи управління зна-
ннями.

4. Потрібно будувати загалом нову систему підготовки та перепідготовки кадрів, 
оскільки існуюча не відповідає вимогам сьогодення.

50. Яким чином дані про успішні проекти, кращі практики, досвід врядування 
у сфері децентралізації та місцевого самоврядування повинні накопичу-
ватися, зберігатися, поширюватися:

1.  Через існування спеціальних ресурсних центрів у вигляді установ.
2. Через існування спеціальних ресурсних центрів у вигляді Інтернет-ресурсу.
3. Інше (вкажіть) _________________________________________________.

У який спосіб відбувається обмін професійною інформацією на рівні місцево-
го самоврядування (дайте відповідь за п’ятибальною шкалою, де: 1 – Такі мож-
ливості відсутні; 2 – Один раз на рік; 3 – Кілька разів на рік; 4 – Щомісяця;  
5 – Постійно):

Спосіб обміну Періодичність

51. Наради 1  2  3  4  5  

52. Конференції 1  2  3  4  5  

53. Навчальні семінари 1  2  3  4  5 

54. Телефон/відео конференції 1  2  3  4  5  

55. Тематичні групи 1  2  3  4  5  

56. Електронна пошта 1  2  3  4  5  

57. Бази даних 1  2  3  4  5 

58. Відеоматеріали 1  2  3  4  5  

59. Факс 1  2  3  4  5  

60. Телефон 1  2  3  4  5  

61. Особисте спілкування 1  2  3  4  5 

62. Інше (вкажіть) 1  2  3  4  5  
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ДОДАТОК 5.  
ГАЙД ДЛЯ ФОКУС-ГРУПИ

План обговорення
Дослідження попиту на знання та існуючих практик задоволення цього попи-

ту у системі органів місцевої влади

Основна частина
Управління знаннями в державному секторі та місцевому самоврядуванні
1.  Розуміння концепції УЗ (управління знаннями).
2. Український досвід УЗ: ступінь поширення, проблеми.
3. Форми та методи УЗ.
4. Що відбувається сьогодніі та які існують бар’єри для обміну та поширення знань.
5. У чому можливий прогрес.
6. Які організації чи установи можуть бути провідниками концепції УЗ у державно-

му секторі та місцевому самоврядуванні.
7.  Застосування УЗ у наданні послуг та виробленні політики держслужбовцями та 

посадовими особами ОМС.

Адміністративно-територіальна реформа, реформа місцевого самовряду-
вання: роль і місце системи управління знаннями

1.  Як  суспільство оцінює існуючий на сьогодні адміністративно-територіальний 
устрій та систему місцевого самоврядування.

2. Попит на реформи – хто їх ініціює, хто формулює потребу.
3. Противники реформ – хто і чому.
4. Реформи і передача знань.
5. Спроможність та забезпеченість (інституційна, організаційна та фінансова) місце-

вого самоврядування у сфері управління знаннями.
6. Шлях від носія знань до споживача у системі місцевого самоврядування.
7.  Організації громадянського суспільства та їх роль у розвитку системи УЗ.

Роль УЗ у посиленні місцевого самоврядування та децентралізації влади
1. Наявний обсяг інформації та знань з питань децентралізації та місцевого самовря-

дування.
2. Обмін знаннями: в межах однієї інституції, на горизонтальному та міжсектораль-

ному рівнях.
3. Підвищення кваліфікації посадових осіб ОМС: існуюча система та шляхи її вдо-

сконалення.
4. Оплата за знання – можливості і перспективи.
5.  Умови впровадження процесів УЗ в державному секторі та місцевому самоврядуванні.
6. Система УЗ – хто потребує, хто буде основним користувачем.
7.  Які послуги має надавати система УЗ для державного сектору та місцевого само-

врядування.
8. Якими можуть бути основні/необхідні складові системи УЗ.
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Аспекти, пов’язані з людьми, процесами та технологіями
1.  Організаційна культура та поведінка, норми та ставлення до діяльності, спрямо-

ваної на обмін знаннями в організації.
2. Стимули та нагороди.
3. Особистісне ставлення.
4. Ймовірні професійні застороги.
5. Які технології сприятимуть поведінці, спрямованій на обмін знаннями.
6. Які комунікаційні канали працюють сьогодні та які потрібно розвивати.
7.  Теоретичні знання та їх втілення на практиці.
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13-Book-Гончарук РЕФОРМИ З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.indd   156 09.07.13   16:31



ДЛЯ НОТАТОК
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