
Міністерство освіти і науки України 

Херсонська обласна державна адміністрація 

Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій 

Державний вищий навчальний заклад 

«Херсонський державний аграрний університет» 

Інститут післядипломної освіти та дорадництва ДВНЗ «ХДАУ» 

Громадська організація «Глобальний погляд» 

 

 

 

ЗБІРНИК ТЕЗ 
 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У 

ПРОЦЕСАХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

10 листопада 2017 року 

 

 

 

 

м. Херсон 

 

 



 2 

Оргкомітет конференції 

 

Кирилов Юрій Євгенович – доктор економічних наук, доцент, ректор ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет»; 

Бутрій Дмитро Степанович - в.о. першого заступника голови Херсонської 

обласної державної адміністрації 

Яремко Юрій Іванович – доктор економічних наук, доцент, перший 

проректор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет»; 

Аверчев Олександр Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, 

професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет»; 

Грановська Вікторія Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, декан 

економічного факультету ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет»; 

Потравка Лариса Олександрівна – доктор економічних наук, доцент, в.о. 

завідувача кафедри публічного управління та адміністрування ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет»; 

Білорусов Сергій Георгійович - кандидат технічних наук, доцент, заслужений 

працівник освіти України, директор Херсонського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій 

Абсава Людмила Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, 

голова Громадської організації «Глобальний погляд»; 

Миронов Віктор Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри публічного управління та адміністрування ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет»; 

Ткачук Анна Іллівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

публічного управління та адміністрування ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет». 

 

УДК 35:33.021.8 

 

Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: 

збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

(10 листопада 2017 р.) – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. – 416 с. 

У матеріалах конференції висвітлені передові науково-практичні 

результати досліджень, отримані в галузі публічного управління та 

адміністрування. 

Для студентів, аспірантів, науковців та фахівців. 

 

 
© Колектив авторів, 2017 

                                                                                                                                © ДВНЗ «ХДАУ», 2017 



 3 

 

 

 

Шановні науковці!  

Перш за все, дозвольте висловити подяку всім, хто знайшов час та 

можливість взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних 

реформ»! 

 

Вперше у ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» на 

новоствореній кафедрі публічного управління та адміністрування відбувається 

конференція, спрямована на вирішення актуальних проблем розвитку 

публічного управління та адміністрування, як основи становлення будь-якого 

суспільства.  

Суспільно-політичні події та економічні процеси, що мають місце 

сьогодні в Україні, потребують ретельного дослідження задля винайдення 

напрямів її подальшого розвитку. Серед актуальних і невідкладних проблем у 

побудові демократичної, конкурентоспроможної і єдиної української держави є 

забезпечення її сталого економічного розвитку, прискорення реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади, створення умов 

щодо розвитку територіальних громад та їх об’єднань, забезпечення 

доступності жителів цих громад до якісних адміністративних, соціальних та 

інших послуг тощо. Вирішення цих завдань є можливим лише за умови 

поєднання науково-теоретичних здобутків та практичного досвіду 

представників різних регіонів України, що і є метою проведення конференції. 

Бажаю учасникам конференції натхнення, творчих здобутків, нових ідей 

та їх реалізації, сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю! 

 

 

Ректор 

ДВНЗ «ХДАУ»                                                                                 Юрій Кирилов 
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Шановні колеги й друзі! 

 

Рада вітати учасників першої всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах 

економічних реформ» ДВНЗ «ХДАУ».  

Вважаю, що це чудова нагода для фахівців і науковців обмінятися 

досвідом, новими напрацюваннями, досягненнями, відкриттями, ознайомитися 

із сучасними науковими здобутками у сфері економіки та управління. Даний 

захід – це не лише можливість обговорити актуальні питання розвитку 

механізмів управління в контексті проведення економічних реформ, а й 

долучитися до провідного досвіду іноземних колег. 

Бажаю всім плідної роботи й сподіваюсь, що Ви отримаєте професійне 

задоволення від результатів роботи Конференції.  

 

 

 

 
 

Декан економічного факультету 

ДВНЗ «ХДАУ»                                                                            Вікторія Грановська 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНЬ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

ГРИЦАЄНКО М.І., к.е.н., Таврійській державний агротехнологічний 

університет 

 

Реформа місцевого самоврядування шляхом підвищення участі громадян 

у процесах прийняття місцевих управлінських рішень потребують визначення 

ролі соціального капіталу в активізації об’єднання територіальних громад 

(ОТГ). 

Система адміністративно-територіального устрою багатьох країн Європи 

базується на принципі субсидіарності – розподілі повноважень між рівнями 

управління, коли кожен вищестоящий рівень влади є допоміжним 

(субсидіарним) по відношенню до нижчого і вирішує тільки ті завдання, з 

якими він може впоратися найбільш ефективним чином. Серед найбільш 

розповсюджених завдань територіальних громад – опікування початковою 

освітою, соціальний захист населення, регулювання послуг ЖКГ, розвиток 

культури та спорту, планування територіального розвитку, громадський 

транспорт тощо. Такий підхід до управління сприяє зростанню рівня довіри 

населення до органів державної влади та місцевого самоврядування, надає 

територіальним громадам більшої фінансової незалежності і дозволяє 

ефективніше використовувати місцеві ресурси для стимулювання економічного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Об’єднання територіальних громад надає можливість отримати фінансову 

самодостатність, брати участь у проектах міжнародної технічної допомоги 

ОТГ, використовувати кошти на розвиток власної території, зробити 

інвентаризацію земель, об’єктів соціальної сфери, податкових надходжень, 

оптимізувати існуючі та отримати нові послуги тощо. В Україні на початок 

2017 р. створено 413 ОТГ. Найбільша кількість ОТГ зосереджена у 

Тернопільській, Дніпропетровській та Житомирській областях (відповідно 36, 

34 та 32 ОТГ), найменша – у Кіровоградській та Донецькій (по 7 ОТГ 

відповідно), Харківській та Закарпатській (по 5 ОТГ відповідно), Луганській (4 



 46 

ОТГ) та Київській (2 ОТГ) областях. Гальмування процесів реформування 

адміністративно-територіального устрою обумовлені недостатньою 

компетентністю ініціаторів співробітництва територіальних громад, невмінням 

врахувати інтереси іншої сторони, низькою фінансовою спроможністю окремих 

територіальних громад, побоюваннями місцевої влади втратити контроль над 

муніципальними об’єктами, відсутністю підтримки з боку районних та 

обласних органів виконавчої влади тощо. 

Територіальна громада – це складна ієрархічна соціально-політико-

економічна система, яку слід розглядати як сукупність взаємопов’язаних, 

взаємодіючих рис спільноти, яка об’єднана за територіальною ознакою, та є 

частиною соціуму, первинним суб’єктом місцевого самоврядування, а також 

носієм спільних економічних інтересів. Взаємовідносини всередині окремої 

територіальної громади згуртовують її суб’єктів завдяки спільним інтересам і 

підтримують неформальні контакти з метою отримання взаємної вигоди й 

допомоги. Таким чином формується соціальний капітал територіальної громади 

– сукупність здатних приносити дохід зв’язків та соціально-економічних 

відносин, які виникають у певній соціальній мережі на основі існуючих норм та 

довіри. 

Визначення місця соціального капіталу в становленні та розвитку 

територіальних громад та ОТГ потребує усвідомлення, що останні є 

зосередженням економічних, соціальних, культурних та політичних інтересів 

його населення. Встановлені у суспільстві способи взаємовідносин, які тісно 

пов’язані з морально-етичними та культурними нормами та цінностями, 

безпосередньо впливають на соціально-політичне становище та визначають 

економічний розвиток регіону. Саме на інституційному контексті соціального 

капіталу наголошують В. Пехов [2], В. Рябокінь [1], О. Шпикуляк [1, 2] та інші 

дослідники. Вважаємо, що вплив соціального капіталу на розвиток 

територіальної громади та ОТГ визначається через задоволення потреб 

населення громади у соціальних послугах, вдосконалення соціальної структури 

громади, сприяння накопиченню людського потенціалу регіону, підвищення 
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ефективності використання суспільних ресурсів, суспільне визнання у регіоні 

досягнень територіальної громади та ОТГ. 

Реалізація важливих соціально-політичних функцій територіальних 

громад та ОТГ потребує оцінювання соціально-економічної ефективності їх 

функціонування відповідно до повноважень власних органів місцевого 

самоврядування. Пропонуємо застосування інтегрованого оцінювання на основі 

методу експертних оцінок, для чого необхідно сформувати групу експертів, які 

мають бути визнаними фахівцями у даній сфері, повинні мати широкий 

кругозір, ерудицію, бачити перспективи. Але для всебічної підтримки 

населення територіальної громади необхідно, щоб експерти мали 

незаплямовану репутацію та безумовний авторитет. Вважаємо, що всебічне 

залучення населення до оцінки діяльності територіальної громади та/або ОТГ 

буде сприяти росту довіри та згуртованості між членами спільноти, її довіри до 

органів місцевого самоврядування, слугувати основою для створення та 

впровадження у життя нових, більш адекватних норм і цінностей, тобто – 

позитивно впливати на формування та використання соціального капіталу, 

який, в свою чергу, буде активізувати процеси створення та функціонування 

територіальних громад та їх об’єднань.  
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