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здійснення публічних замовлень, надання дотацій на ремонти нерухомості 
тощо);

12) визначення способу реалізації програми в сфері просторового плану-
вання ґміни шляхом змін у дотичних документах (студіум умов та напрямів 
просторового загосподарювання, місцевий план просторового розвитку);

13) графічний додаток щодо основних напрямів функціонально-просто-
рових змін у зоні ревіталізації, складений із дотримання установлених вимог.

Отже, програма ревіталізації ґміни є документом стратегічного харак-
теру, на основі якої планується і реалізовується процес відновлення 
здеградованої території. Чітке законодавче врегулювання питань, пов’язаних 
з її розробленням, забезпечує сприятливе середовище для широкого застосу-
вання цього інструменту міської політики в Польщі. Вищевикладене сприяє 
виконанню програмних функцій: діагностичної (визначення соціальних, еко-
номічних, просторово-функціональних, екологічних кризових явищ та їхніх 
причин), концептуальної (формування політики ревіталізації ґміни, встанов-
люючи візію, цілі, напрями діяльності, проєкти), координуючої (узгодження 
правових, фінансових, інвестиційних та інших інструментів, за допомогою 
яких досягатимуться цілі ревіталізації). 

Література:
1. Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.).

2. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2015 r., poz. 1777.
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доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Таврійського державного агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного, кандидат економічних наук, доцент

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК БАЗОВА УМОВА ВИКОРИСТАННЯ 
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Реформа адміністративно-територіального устрою, «… яка відбува-
ється в Україні, і яка спрямована на надання територіальним громадам 
більшої фінансової незалежності, а також на ефективніше використання 
ресурсів, в тому числі енергетичних» [1, c. 43], вимагає розробки адекват-
ного організаційно-економічного механізму використання відповідного 
людського капіталу – знань, вмінь, навичок і здібностей людини, головними 
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властивостями яких є здатність створювати додаткову вартість та примножу-
вати національне багатство.

В залежності від завдань дослідження людський капітал розглядається 
на нано-, мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях. Внаслідок того, що «… тери-
торіальна громада – це складна ієрархічна соціально-політико-економічна 
система, яку слід розглядати як сукупність взаємопов’язаних, взаємодію-
чих рис спільноти, яка об’єднана за територіальною ознакою та є частиною 
соціуму, первинним суб’єктом місцевого самоврядування, а також носієм 
спільних економічних інтересів» [2, c. 117], людський капітал територіальної 
громади доцільно розглядати як продуктивні характеристики її населення, 
що використовуються в економічній діяльності.

Поняття людського капіталу нерозривно зв’язано з інтелектуальним 
капіталом, який об’єднує наукові, професійні та загальні знання населення. 
Вважаємо, що «можливості для ефективного використання інтелектуального 
капіталу, а в окремих випадках й компенсації відсутності його складових, 
надає соціальний капітал» [3, c. 129].

Соціальний капітал пропонуємо визначати як «… сукупність здатних 
приносити дохід зв’язків та соціально-економічних відносин, які виникають 
у певній соціальній мережі на основі існуючих норм та довіри» [6, c. 430]. 
На рис. 1 наведено взаємодію між людським, інтелектуальним та соціальним 
капіталами.

Для визначення ролі соціального капіталу в соціально-економічному 
розвитку території використано метод аналізу ієрархій (рис. 2). За розрахун-
ками найбільший вплив на розвиток території оказують фактори «Охорона 
здоров’я» (глобальний вектор пріоритетів 0,2619), «Природне середовище, 
умови життя» (глобальний вектор пріоритетів 0,1655) та «Соціальний капі-
тал» (глобальний вектор пріоритетів 0,1301) [5].
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В умовах реформи адміністративно-територіального устрою «… набу-
ває актуальності методика оцінювання соціально-економічної ефективності 
функціонування як окремих територіальних громад, так і ОТГ у контексті 
реалізації важливих соціально-політичних функцій відповідно до повно-
важень власних органів місцевого самоврядування» [4, c. 72]. Вважаємо, 
що залучення населення до відповідної оцінки сприятиме росту довіри, 
згуртованості в суспільстві, що позитивно позначиться на соціальній струк-
турі громади, накопиченні людського капіталу, ефективному використанні 
суспільних ресурсів. Перспективами подальших досліджень є розробка 
механізму розвитку соціального капіталу територіальних громад як драйве-
рів використання людського капіталу.

Література:
1. Грицаєнко М.І. Вплив соціального капіталу громади на «зелене» зростання 

країни. Зелена економіка та низьковуглецевий розвиток: міжнародний 
та національний вимір: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Київ, 4 
грудня 2020 р. Київ : Державна екологічна академія післядипломної освіти 
та управління, 2020. С. 43-46.

2. Грицаєнко М.І. Місце соціального капіталу у формуванні та об’єднанні 
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4. Грицаєнко М.І. Соціальний капітал територіальних громад та їх об’єднань. 

Modern Economics. 2017. №4. С. 63-74. 
5. Грицаєнко М.І. Соціальний капітал у розвитку територій. Перспективи 

розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 19-20 листопада 
2020 р. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. С. 127-130. 

6. Hrytsaienko M., Hrytsaienko H., Andrieieva L. and Boltianska L. The Role 
of Social Capital in Development of Agricultural Entrepreneurship. Modern 
Development Paths of Agricultural Production. 2019. pp. 427-440.

Гусяк Марія Павлівна,
аспірантка кафедри теорії держави і права 

Національної академії внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ СТАТУТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
В УНІТАРНИХ ТА ФЕДЕРАТИВНИХ ДЕРЖАВАХ

Еволюційний розвиток правових систем сучасних держав демонструє 
тенденції їх багатоманітності, врахування національних традицій, правової 
культури та інших чинників. Безумовно, потребують належного вивчення 
джерела правового регулювання у різні історичні періоди, у державах з різ-
ною формою державного устрою, джерела права у правових системах країн 
англо-американської, романо-германської та інших правових сімей.

З-поміж значної кількості відомих джерел права, видається, що статути 
відзначаються міжгалузевою і багатоаспектною соціально-правовою при-
родою, поширені у галузях публічного і приватного права, у міжнародному 
праві, національному і наднаціональному праві, в унітарних і федеративних 
державах тощо. Попри це, дане джерело права не відзначається уніфікованим 
визначенням, чіткими критеріями до їх типологізації, класифікації, їх сутнісних 
характеристик.

Тому нами запропоновано у зв’язку з цим поняття статуту у широкому 
значенні – як специфічне джерело права у різних правових сім’ях і правових сис-
темах, правовий акт, що приймається спеціально уповноваженими суб’єктами 
у встановленому національним законодавством або міжнародним правом 
порядку, з метою регулювання насамперед внутрішньо-організаційних та 
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