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Рис. 5.16. Система пріоритетів розвитку Старосалтівської ОТГ
Виконання плану розглядається як суспільно і професійно керований процес
для якого створюється сучасна система моніторингу.
5.4. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегії розвитку ОТГ
На території громади функціонує множина господарюючих суб’єктів і
кожен з них оперативно і в постійному режимі здійснює свій виробничий,
обслуговуючий, комерційний процес або всі ці процеси разом. Отже, діяльність
самоорганізована, а розвиток громади в цілому, в широкому його розумінні, має
знаходитись під управлінською опікою апарату ОТГ та під контролем громади.
Це дещо нова справа для громади і вона потребує спеціальних знань, практика
прийняття рішень, механізмів та інструментів управління. Процес входження
окремих громад в ОТГ підходить під розуміння «інтеграційний процес», що
одночасно означає деякі зміни, трансформації, нові умови взаємодії.
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Інтеграційний процес має свій «потенціал позитивів» і розширення
можливостей для ефективних взаємодій, чому сприяє:
‒ масштаб території;
‒ збільшення ресурсної бази;
‒ доступність до різновидів ресурсів;
‒ формування управлінської команди і набуття досвіду управління;
‒ розвиток механізмів самоуправління.
Очікувані наслідки укріплення і розвитку ОТГ мають проявитися в
стабільності і надійності економічної діяльності на об’єднаній території,
мобільності і варіантності у використанні ресурсів на пріоритетні напрямки,
зростанні добробуту громадян і розвитку інфраструктури, соціальній і правовій
захищеності членів громади. Зрозуміло, що очікувані наслідки потребують
відлагоджених дій, системних і програмних. І перша складова цих дій – це
стратегія розвитку ОТГ. Стратегія розвитку забезпечує чотири результати:
‒ бачення і прогнозування перспектив;
‒ набуття персоналом практичного досвіду перспективного планування;
‒ адаптування людей до взаємодій;
‒ зростання самовідповідальності.
Стратегічне мислення і стратегічне планування базуються на освоєнні
нових знань самим апаратом управління ОТГ, оскільки науковці «зі сторони»
гірше знають сам об’єкт стратегічного планування (людей, територію, виробничу
і економічну базу, екологічну складову). Сукупний зміст поняття «стратегія»
включає групу характеристик і особливостей, серед яких: план дій, що інтегрує
головні цілі, розподіл обмежених ресурсів ефективним способом на основі
внутрішньої компетенції, врахування можливих змін у зовнішньому середовищі
встановлення доктрин (правил) взаємодій [192].
На даному етапі еволюції для розуміння сутності стратегії найбільш
підходить

такий

вислів

–

мистецтво

управління

розвитком

в

умовах

нестабільності. Авторське визначення стратегії розвитку в застосуванні до ОТГ –
це економічна доктрина введення і забезпечення прогресивних змін на базі оцінки
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власного потенціалу, планування орієнтирів, вибору програм і механізмів
досягнення цілей та організація діяльності на принципах координації, гнучкості і
відповідальності.
В систему програмних завдань розвитку ОТГ пропонується включити:
‒ розвиток людського капіталу;
‒ зростання економічного потенціалу;
‒ підвищення рівня спроможності (самостійності);
‒ підвищення рівня конкурентоздатності;
‒ програма енергоефективності;
‒ забезпечення високого рівня прав і свобод в рамках взаємодій членів
громади.
Стратегію розвитку ОТГ доцільно поєднувати зі стратегією локальної
адаптації, яка має свої особливості в таких аспектах: залучення більшості людей
до взаємодій, інформування населення, формування активу, проведення тренінгів,
використання чужого досвіду, підтримка точок росту.
Відмітимо

також

свій

погляд

на

відмінності

між

«стратегічним

плануванням» і «стратегію розвитку». Якщо для планування увагу достатньо
сконцентрувати на потенціалі і орієнтирах (бажаних і можливих показниках), то в
стратегії додатково необхідно прописати сценарії і механізми досягнення цілей,
виділити обмежуючі фактори, пріоритети, конкурентні переваги, врахувати
можливі додаткові ресурси.
Цінність якісної стратегії вбачаємо в тому, щоб спрогнозувати збереження
життєздатності ОТГ в умовах непередбачених факторів впливу (інституційні
зміни, конкурентні впливи, конфліктні ситуації та інші). А це означає, що слід
передбачити ресурсні резерви і сценарні варіанти (рис. 5.17).
Як слідує з наведеної на рис. 5.17 концептуальної моделі розробки стратегії
розвитку ОТГ, базовою складовою в такій роботі визначені оцінка власного
потенціалу і ситуації в зовнішньому середовищі. В процесі роботи над стратегією
формується банк даних і здійснюється стратегічне планування. В модель
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включені: стратегія локальних адаптацій, сценарії розвитку і проектування
моніторингу, як інструменту управління процесом розвитку.
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Рис. 5.17. Модель розробки стратегії розвитку ОТГ.
В модель не включені програмні завдання розвитку, оскільки це окрема
робота, що і оформляється як самостійні організаційно-економічні документи
(будівництво житла і об’єктів культурної сфери, генплани розвитку селищ і міст,
проекти екозахисту). Оскільки стратегія розвитку є концептуальним документом,
то під її реалізацією розробляються в пріоритетному порядку цільові програми і
економічні проекти. Прийнято вважати, що керівник і його команда управляють
«соціально-економічним» об’єктом. Але територія, виробничі об’єкти, сфера
послуг і населення – це достатньо складний об’єкт для управління, це «мінідержава» зі своїми особливостями. А тому і підходи до управління таким
об’єктом не зовсім «стандартні» [136, 152, 230].
Чим вимушено управляти керівництво ОТГ? Навіть в узагальненому і
спрощеному виді – це управління цілями, ресурсами, механізмами поточної
діяльності і розвитком. Якщо ми беремо тільки один елемент «ресурси», то і в
цьому випадку об’єкти і процеси управління досить відмінні (рис. 5.18).
Як показано на рис. 5.18 в системі ОТГ ціла множина об’єктів і процесів
управління, при чому їх виокремленість на рисунку, не дає гарантії, що і в
реальності вони існують окремо, самостійно і незалежно.
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Рис. 5.18 – Напрямки і завдання розвитку системи управління в ОТГ.
Як раз навпаки, все це «сімейство» переплетено і взаємопов’язано, а
виділення (обособлення) тільки допомагає більш поглиблено зрозуміти характер,
методи і інструментарій управління, щоб прийняти відповідні рішення і підібрати
максимально ефективні інструменти забезпечення їх виконання.
Ми не включили в схему на рис. 5.18 управління бізнесом, оскільки це не
задача апарату ОТГ, а задача самих керівників бізнесу. Але слід розуміти, що
розвиток бізнесу на території ОТГ, підтримка всіх господарчих структур і сфери
комерційних послуг є не менш важливим завданням ОТГ, ніж вирішення
соціальних проблем населення, оскільки вклад бізнесу домінує в забезпеченні
розвитку рівня достатку населення, інфраструктури території і сфери послуг.
При створенні ОТГ

вирішується ряд важливих завдань економічного,

організаційного і управлінського напрямку, а також кадрові і фінансові питання.
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Разом з тим, не знімається необхідність подальшого поглибленого аналізу свого
потенціалу, зовнішнього

середовища і контактів з ним, розмежування

компетенцій з різними іншими структурами влади. Логіко-структурна модель
таких відношень і завдань наведена на рис. 5.19.
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Рис. 5.19. Логіко-структурна модель розвитку ОТГ.
В моделі розвитку ОТГ, що представлена на рис. 5.19, визначено дві головні
лінії забезпечення процесу розвитку: аналітична і проектна. Щодо аналітичного
забезпечення, то в завдання організації такої роботи має бути включений механізм
постійної (щорічної) оцінки власного потенціалу (ресурсів і ситуаційних
особливостей), оцінки стану і тенденцій в зовнішньому середовищі (зміни в
законодавстві, ділові контакти, конкуренція, міграційні процеси). Інша складова
аналізу – розрахунок потреб в інвестиціях. Це також постійна робота, з
уточненням цінових коливань, пріоритетів, прогнозів інфляції та інше. В
інвестиційній політиці, звісно, опора здійснюється на власні кошти, але вагому
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долю можуть складати і залучені фінансові та науково-технічні ресурси. Важливо,
мінімізуючи ризики, притримуватись балансу між цими складовими.
Проектна частина стратегії розвитку ОТГ, базується на виділенні
орієнтирів, пріоритетів, точок росту. Визначаються лінії і зони розмежування
компетенцій між владними структурами, уточняються програми і механізми
державної та міжнародної підтримки.
В самому механізмі управління розвитком увага концентрується на
інноваційно-інвестиційній

політиці

та

модернізації

практики

управління,

включаючи освоєння інструментарію і технологій управління проектами.
В проектну частину стратегії розвитку доцільно включати окремими
розробками такі питання як:
– земельні питання (приналежність, якість землі, переоформлення договорів
оренди, рекультивація);
– молодіжна політика (освіта, закріплення молоді на своїй території, робочі
місця, житлове забезпечення, культура і спорт, малий і середній бізнес);
– будівництво нових промислових об’єктів та закладів сфери послуг;
– внутрішній туризм і розвиток туристичної індустрії;
–

розвиток

інноваційних

технологій

(альтернативна

енергетика,

комп’ютерний сервіс, котеджне будівництво, створення в регіонах філій відомих
(рейтингових) фірм та інше).
Запропонована логіка постановки і вирішення завдань стратегії розвитку
ОТГ є достатньо нового для цих територіальних утворень, що потребує від них
налагодження контактів з науковим сектором регіону.
Проектування, як головний інструмент інжинірингу, ставить завдання
визначення ресурсів на проект. Ресурсний підхід і ресурсний потенціал слід також
розуміти і розглядати в розширеному змісті (рис. 5.20). На рис. 5.20 показано, що
ресурсний підхід потребує концентрації уваги управлінців на складових
потенціалу (їх виділено шість), на моделюванні сценаріїв розвитку, оцінюванні
коефіцієнтів корисного ефекту від використання наявних ресурсів. Якщо
визначається нестача деяких видів ресурсів, то пропонується їх залучення з
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розрахунком обсягу потреб під конкретні сценарії розвитку і прогнозуванням
індивідуальної

ефективності

кожного

з

ресурсів.

Оскільки

стандартних

нормативів і рішень бракує, то територіальні структури самостійно їх визначають
шляхом оцінок і прогнозів. Однак це не знижує роль державного контролю
діяльності громад і їх управлінського апарату.
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Рис. 5.20. Ресурсний підхід і ресурсний потенціал
Новим для ОТГ є і можливість їх включення в кластерні форми
горизонтальної інтеграції. Створення кластерів в регіонах, на наш погляд, має і
перспективи, і реальність в умовах місцевого самоврядування, оскільки в
кластерній методології сконцентровані досить вагомі позитиви забезпечення
розвитку, а саме:
• є лідер

– ініціатор, ядро, що зацікавлене і має ресурсну можливість

інтегрувати навколо себе бізнес-структури (у т. ч. малий бізнес), інфраструктуру
території, довіру населення;
• в процесі створення кластерів в районах області зацікавлені і спроможні
прийняти активну участь професіонали системи райдержадміністрацій, свої
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основні функції передають створюваним ОТГ, а тому їх «енергія, знання та
досвід» вивільняються для нових завдань;
• в кластерних моделях набирають пріоритет інтеграційні, корпоративні
принципи взаємодій, зміцнюється система зв’язків «міста з селом», адаптується
до нових умов система управління в кластері.
«Як бачимо, визначальним в кластері є прямі зв’язки (як формальні, так і
неформальні),

що

формуються

для

спільної

діяльності

з

виробництва

конкурентоспроможного продукту – окремий учасник кластера без співпраці з
іншими не може налагодити ефективне виробництво» [142]. В цій цитаті
концентрується увага на «ефективному виробництві». Маємо підкреслити, що
ринкова економіка, становлення якої ми відчуваємо в країні все більше, вирівнює
проблеми виробництва з проблемами маркетингу, збуту, комерції, а в більшості
ситуацій робить останні пріоритетними. Для України надзвичайно цінно йти по
шляху кластеризації, використовуючи світовий досвід створення і діяльності
кластерів, враховуючи національні особливості, умови і можливості окремих
територій. Є у нас і свій вражаючий досвід, наприклад, гірсько-туристичний
кластер «Буковель» [142]. В сьогоденні кластерні організаційні форми мають
зацікавити управлінську систему об’єднаних територіальних громад. ОТГ здатні
створити кластери в галузі туризму, харчової і переробної промисловості,
розробки і експлуатації місцевих мінеральних родовищ, освіти і оздоровлення.
Для

Харківської

області

рекомендується

розробити

«Стратегію

кластеризації», як модель точок зростання на основах державної регіональної
політики.
Відмітимо також, що в кластерних організаційних механізмах імпульс
розвитку надає ефект «синергії та масштабу» і, що ці нові інтегровані структури
доцільні в самих різних сферах діяльності, в т. ч. і в сфері «соціального
обслуговування території» [166]. Там же стверджується, що «серед учасників
кластерів – підприємницькі, банківські, управлінські та інші структури й
інституції, місцеві громади, громадські організації, навіть вуличні та домові
комітети [166].
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З цих положень розвитку кластеризації в регіонах України визначаються
такі невідкладні завдання:
• місцеве самоврядування потребує включення в свої програми розвитку
кластерних моделей організації бізнесу і соціального захисту;
• успіх розвитку економіки і територій залежить від триєдиного союзу в
справі демократизації і місцевого самоврядування: державної політики, активного
включення науки в цей процес, ініціативи на містах, зокрема самих ОТГ;
• створення нормативної правової бази у сфері кластерного розвитку
економіки і сфери послуг;
• створення

цілісної

системи

навчання

та

професійної

підготовки

керівників і спеціалістів з питань кластерного розвитку територій.
В об’єднаннях кластерного типу до мінімуму зведено інститут комерційних
посередників, а реалізацію здійснюють самоврядні структури. Управління
діяльністю здійснює Рада учасників, а основну організаційну діяльність –
регіональний науковий центр у співпраці з управліннями агропромислового
комплексу. Такого типу інноваційні кластери доцільно формувати у процесі
реформування місцевого самоврядування та державних інститутів аграрної науки
і освіти.
Для реалізації кластерного підходу до інтегрування структур сучасного
типу в дослідженні запропонована модель формування необхідних умов для
створення і розвитку двох взаємопов’язаних процесів: об’єднання територіальних
громад і створення систем кластерної організації. Визначимо таку конструкцію
як модель «шість І» і надамо її графічну інтерпретацію (рис. 5.21).
В моделі «шість І» особливу увагу ми звертаємо на ініціативах і інтересах,
що підкреслює пріоритетну роль людського фактору в розвитку економічних
систем. На першому місті (І1) розміщуємо інституційну складову, оскільки
розвиток має здійснюватися в рамках законодавства та «правил гри».
Серед шести умов особливе місце займають інтеграційні принципи,
установки та процеси. Їх особливість в тому, що вони побудовані на балансових
відношеннях, обґрунтованих пропорціях і оптимізації ресурсів, інтересів,
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компетенцій та повноважень. Зараз ми на цих умовах формуємо ОТГ як
адміністративне об’єднання, кластери – як інтегровані об’єднання, інформаційні
мережеві системи. Але важливо не «передозувати» ні свободи суб’єктів, ні
надвисокі концентрації центрів влади і власності. Однозначного рішення в цьому
аспекті не існує, а є раціональний рівень змін і відношень, а також позитивів та
негативів, що і примушує новаторів та реформаторів на кожному етапі розвитку і
в кожному конкретному випадку визначати оптимальні співвідношення в
параметрах соціально-економічної системи та в механізмах управління такими
системами.

Механізму
децентралізації
влади
Кластерні
форми
економічної
діяльності

Державної
Людський
політики Ф-1
Ф-2

Необхідні умови

Створення і розвиток

ОТГ

Інституційна
ск а о а
Ініціатива

І1

Інформатизація

І3

Інтеграційний
процес

І4

Інвестиції

І5

Інтерес

І6

Територіальний Інвестиційний
Ф-3
Ф-4
Фактори впливу

Стратегія

І2
Розвиток

Параметри
контролю

Ресурсний
Ф-5

Конкурентний
Ф-6

Рис. 5.21 Модель «шість І»

5.5. Наукове забезпечення стратегії укрупнення районів області
В процесі розбудови нової моделі організаційно-територіального устрою є і
складності, і «білі плями», тобто невизначені і недосліджені питання забезпечення
розвитку, серед яких: дублювання функцій між ОТГ і райдержадміністраціями,
недосконалість нормативних положень правової бази, неякісне оцінювання
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потенціалу району (площа, межі, кількість населення), розмежування компетенцій
по ієрархії адміністративної системи та інше. Проблемним є і розбаланс між
функціонуючими ОТГ і іншими структурами влади. Одну з цих проблем і має
вирішити створення формату нових укрупнених районів.
В цьому аспекті виносимо на розгляд наукової спільноті результати
проведеного дослідження, в якому виходимо з аксіоматичного положення такого
змісту: територія країни для цілей ефективного управління має відповідати
оновленому адміністративно-територіального поділу на принципах:
‒ пропорційності економічного потенціалу (рівні можливості);
‒ просторової відокремленості адміністративних (управлінських) одиниць
(АО);
‒ рівному для АО функціональному доступу до центральних органів влади;
‒ спроможність

керівництву

країни

управляти

всією

територією,

населенням і економікою через місцеві органи самоврядування.
В центрі нашого дослідницького завдання – укрупнення районів, що
базується на декількох процесах:
перший – двоєдиний процес «об’єднання = розмежування» територій,
ресурсів, компетенцій, що по суті можна визначити як «нове районування»
другий – процес організації нових зв’язків, переформатування функцій і
укріплення адміністративної складової в управлінні, що спрощено можна назвати
«нове адміністрування»
третій – процес створення умов для проходження трансформаційного
періоду, мінімізації втрат і виникнення конфліктних ситуацій – «мінімізація
соціальної напруги».
В частині інформаційного забезпечення практики інтеграції районних
територій існуючої просторової організації влади в рамках області пропонуємо
таку систему показників оцінювання потенціалу територій (рис. 5.22).
Нова система районів визначається такими характеристиками:
‒ керованість і надійність,
‒ достатній потенціал для економічного розвитку,
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‒ результативність (досягнення цілей).
Вихідним положенням для забезпечення розвитку областей , районів, ОТГ
виступає концепція збалансованості, в її широкому розумінні (виробництва з
ресурсами, державного впливу з самоуправлінням, адміністрування з ринком,
якості послуг та товарів з витратами на забезпечення відповідної якості). У
вузькому

значенні

«збалансованість

критеріїв

(показників)

просторової

організації» слід розглядати як оптимізацію розміру територій, чисельності
населення, фінансової самозабезпеченності, пропорцій міської і сільської
забудови, міграційних процесів, комплексу факторів інноваційності територій.
Нове районування
Критерії (показники)
Організаційноуправлінської
перебудови

Соціальноекономічного
розвитку

Розвитку інфраструктури,
екобезпеки, інноваційного
потенціалу

- площа території

- життєвий рівень населення

- система ЖКГ

- розміщення

- ВРП

- дороги і транспорт

- відстані

- чисельність населення

-торгова сфера

-компетенції

- структура суб’єктів
господарювання

- туризм і рекреація

- система ОТГ
- внутрішня зв’язність
- рівень інформатизації

- МСБ
- енергоспоживання
- енергозбереження
- спеціалізація

- охорона і здоров’я
- екобезпека
- водний фонд
- перспективні виробництва

-земельний фонд
- надра

Рис. 5.22 – Показники оцінювання території при укрупненні районів
Створюючи новий формат і нову структуру укрупнених районів приймемо
за базу такі основні аксіоми:
1. Кожен регіон (сьогоднішня територіальна одиниця = район) має свій
особливо економічний простір і вимір, в який, окрім економічного потенціалу,
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входить соціально-демографічний, екологічний, інституційний, інноваційний,
урбанізаційний. І як наслідок – слід враховувати фактор просторової спеціалізації
територіальних одиниць.
2. Територія (район) має історично встановлені зв’язки в економічному
просторі зовні, які доцільно зберегти по максимуму. І як наслідок – існуючий
район приходить в укрупнену структуру зі своєю системою стійких зв’язків.
3. Інноваційна аксіома – в нових умовах ефект стійкого розвитку можливий
тільки за умов активації підприємництва на своїй території щодо впровадження
інновацій

в

широкому

спектрі

знанієвої

економіки

(інформатизація,

кластеризація, новітні технології, організаційно-економічні інновації та інше). І як
наслідок – інноватика безальтернативна.
4. Залог успіху перебудови і розвитку – довіра до влади в усіх її
структурних ланках.
Коротко

підсумувати

прийняту

аксіоматику

можна

таким

чином:

«специфіка + зв’язки + інновації + довіра до влади».
В дослідженні приділено увагу концепції «збалансованого» розвитку.
Параметри збалансованого розвитку показано на рис. 5.23.
З наведеного рис. 5.23 слідує, що збалансований розвиток в використанні до
будь-якого процесу можна структурувати на взаємопов’язані блоки: ресурси,
механізми, технології, компетенції управління. Балансова система є гнучкою і
потребує

своєї

технології

та

постійного

внесення

коректив.

Оцінка

результативності «збалансування» процесу розвитку нових районів здійснюється
в параметрах зростання економіки, життєвого рівня, інноваційної активності і
зниження конфліктності і напруги в соціумі.
В реформаційних процесах закономірно виникають певні періоди, коли
трансформації мають бути проведені в стислі строки, щоб пусковий момент
інноваційних змін здійснив ефективний імпульс розвитку ситуації, об’єкту чи
явищу.
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Рис. 5.23. Модель забезпечення збалансованого розвитку нових районів.
Зараз в структурі областей України по 19–27 районів, розгалужений і
багаточисельний апарат органів управління (райдержадміністрації, районні ради
та створені ними окремі структури), дублювання компетенцій і функцій з
об’єднаними територіальними громадами. Система районного керування потребує
значних бюджетних витрат, а разом з тим не забезпечує ефективного управління в
діяльності підприємств і установ на районних територіях не вносить необхідний
вклад у вирішення завдань стратегічного розвитку. Отже, «на порядок денний»
вийшла проблема укрупнення територій районного рівня, підсилення їх
спроможності та зміни завдань, функцій і методів управління.
З цього приводу наведено думку директора Інституту стратегічних
досліджень А. Єрмолаєва: «По состоянию на сейчас уже очевидно, что особенно
после трагических событий, связанных с аннексией Крыма, конфликтом на
Донбассе, необходимы вынужденные региональные изменения». Цією цитатою
підкреслюємо, що процес регіональних змін є дійсно вимушеним і його лише
треба ввести в механізм планової реалізації. З іншого боку, укрупнення районів
має ціллю зберегти вплив державного управління на самоуправлінські структури
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базового рівня – об’єднані територіальні громади (ОТГ), на їх спроможність
ефективно використовувати на місцях економічні, промислові та трудові ресурси.
Таким чином, в цьому процесі найбільш гостре і суттєве питання
забезпечити баланс між «державним регулюванням» розвитку територій і
«самоуправлінням» на цих територіях, оскільки «перезавантаження влади є
природним явищем, як реакція на виклики, що виникають на політичному и
соціальному рівні» [171].
Особливістю даного

етапу реформи

адміністративно-територіального

устрою (АТУ) і укріплення місцевого самоуправління є «стислість часу» на
введення змін: ОТГ вже створені реально і діють на значній території всіх
областей, законодавство та зміни до конституції лише в стадії підготовки і
розгляду, тобто значно відстає за часом, компетенції та функції нових районів, не
розроблені, а в Верховну раду вже шість областей направили свої законопроекти
щодо меж і характеристик районних новоутворень.
В такому разі виникло реальне ситуаційне протиріччя між практикою
введення змін і науковою та правовою обґрунтованістю нових моделей і
конфігурацій районів. З загальнонаукових положень пропонуємо акцентувати
увагу на концепції збалансованого розвитку, що характерно для систем типу
«життєвий організм». Отже, новий район – це не сумарна величина показників,
включених в нього територій, посилень і об’єктів виробничої сфери та
інфраструктури, а система нової якості з синергетичними можливостями,
нерозкритим потенціалом, новими функціями і зв’язками в ієрархічній моделі
управлінського підпорядкування: більшість «старих» функцій, прав і обов’язків
переходить на базовий рівень.
Не менш важливо задіяти двосторонній вплив (держави і органів місцевої
влади) на підвищення в регіонах інвестиційної активності. «Інвестиційна
активність – не мета, а засіб досягнення економічних результатів. Політика
державного стимулювання інвестицій має змінитися на стратегію інвестиційного і
інноваційного менеджменту, маркетингу і банкінгу. Сфера інвестицій потребує не
тільки адміністративних, а й ринкових стимулів» [150, с. 118].
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На даний час залишаються не визначеними як по суті, так і на
законодавчому рівні компетенції і функції на рівні новоутворених регіонів, що
робить сам процес районувння достатньо ризиковим, а запропоновані схеми
нових районів можуть визначитись соціально несприйнятним або економічно
неефективними.
Пропонуємо свою версію щодо управлінської сфери і компетенцій нового
району:
- нагляд і регулювання на своєму рівні основ державної регіональної
політики, реформ і державних програм;
- технічний нагляд за будівництвом інженерних споруд і комплексів
державного забезпечення;
- компетенції в сфері ядерної і радіаційної безпеки;
- держконтроль і гірничопромисловий контроль;
- моніторинг державної політики і контролю в правовому полі щодо
відповідності рішень всіх гілок місцевої влади нормам законодавства;
- виконання державних функцій в сфері використання і збереження
водоресурсів і гідросистем, завдань метеослужби, заповідників і історичних
пам’яток, лісоресурсної бази;
- розробка і реалізація стратегічних планів інноваційного розвитку району.
Цей неповний перелік компетенцій і напрямків управлінської діяльності
адміністрації нових районів потребує ще досконалого обговорення і уточнення,
але вже зараз є показовим, що пропонуються суттєві зміни у розподілі сфер
впливу на регіональному рівні і що в районах нового формату утворюється
складний і багатогранний комплекс робіт, які своїми силами вони неспроможні
виконати. А, відтак, нові райони вимушені будуть створювати свої робочі (не
адміністративні) структури на місцях, в центрах «старих» районів. Це можуть
бути аналітичні центри, інформаційні вузли, консультаційні пункти, проектні
організації та інше.
Запровадження змін в державному управлінні на регіональному рівні у
варіанті укрупнення районів є стратегічною управлінською задачею і необхідно
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враховувати, що такі трансформації і суттєві зміни завжди відбуваються по
механізму розв’язання наявних протиріч (суперечностей, конфліктів). Цей
феномен не потребує доведень, оскільки і життєва практика і наукова методологія
пізнання як еволюційних, так і революційних (біфуркаційних) процесів і ситуацій
рушійну роль протиріч розвитку вже безапеляційно і багатократно довела.
Для нашої моделі укрупненого району така система протиріч визначена на
рис. 5.24.
Характерними особливостями протиріч можна визначити: специфіку
учасників, умови їх існування і боротьби, характер взаємодій сторін. Саме
взаємодії змінюють об’єкт, а тому в таких об’єктах як регіональне утворення, де
стан і перспективу формує людський фактор, весь комплекс протиріч створюється
людьми; розв’язується людьми за допомогою управлінських засобів, методів,
інструментів; підпорядкований інтересам людей, а точніше – балансу інтересів в
ієрархії влади та громад.
На моделі показано, що можна виділити 5 угрупувань протиріч, які мають
місце

в

«вихідних

умовах»,

балансі

«соціальних

норм

і

економічних

можливостей», в якості життя населення в регіоні. Протиріччя привертають увагу
дослідників і в самих механізмах та інструментах організації і розвитку системи
управління. Складність задачі визначення і врахування протиріч в створенні
нових адміністративно-територіальних форм полягає в тому, що всі вони діють
разом. Тому наукове завдання вирішення такої проблеми (впливу множини
протиріч на розвиток району) полягає в тому, щоб:
-

з

високою

вірогідністю

спрогнозувати

(визначити)

«невидиму»

оптимальну траєкторію розвитку;
- визначити адекватну часу і ресурсам систему збалансованих заходів
наближення до спрогнозованої лінії оптимального розвитку;
- поглиблено розглянути кожний окремий фактор впливу на розвиток
(локалізоване протиріччя) і всю їх систему в цілому.
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Рис. 5.24. Система протиріч у формуванні нових районів як структур АТУ.
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Це наукове завдання можна віднести до «вищої категорії складності» і в
нашому дослідженні воно представлено лише деякими фрагментами, один з яких
– структура потенціалу АТО (району) (рис. 5.25).
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Рис. 5.25. Структура потенціалу АТО (району).
На рис. 5.25 представлено 15 складових потенціалу. На перше місце ми
ставимо трудовий потенціал, бо це одночасно і людськи ресурси, і рушійна сила
змін, і споживчий сектор району. Отже людина з її потребами, інтересами і
можливостями є першоосновою районування території. «Людина є носієм
людського потенціалу, вирішальною компонентою національного багатства,
найважливішим стратегічним ресурсом кожної держави» [94, с. 44]. Усі інші
складові потенціалу – в розпорядженні людини (НТП, надра, промисловість, інші
галузі виробництва, інфраструктури і сфера послуг). Теоретично всі складові рівні
між собою як об’єкт дослідження, але кожна з них має свою специфіку і відіграє
свою роль в функціонуванні району як одиниці АТУ і як сили впливу на його
розвиток. Новим в нашому підході до перебудови управління на регіональному
рівні є:
1. Система протиріч в її розширеному і згрупованому масштабі.
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2. Система показників оцінки району як нової структури, що складається з
двох блоків: а показники, якими можна характеризувати обидві сторони кожного
протиріччя; б) показники, що визначають окремі характеристики кожної
складової потенціалу (таких складових 15).
3. Формування і вибір показників щодо забезпечення:
- реструктуризації старих районів в нові адміністративно-територіальні
одиниці;
-

формування

потенціалу

кожного

нового

району

на

принципах

забезпечення рівних стартових умов;
- визначення найбільш гострих проблем для кожного району;
- визначення ресурсної бази для розвитку району і умов її ефективного
використання.
4. В центрі уваги реформи (перебудови) в нашому підході визначаються дві
рівноправні позиції:
• право і можливості впливу держави на соціально-економічний розвиток
всіх структур

адміністративно-просторової організації країни згідно концепції

регіональної політики;
• право і можливість людини, громади і в цілому громадського суспільства
самостійно, з урахуванням своїх інтересів, вирішувати завдання господарчої
діяльності і розвитку своїх територій в рамках визначених компетенцій згідно
законодавства щодо місцевого самоуправління.
Одним із завдань нових районів є стратегічна функція підтримки
субурбанізації, як процесу, який направлений на комплексну забудову приміської
території та перенесення у сільську місцевість міського способу життя.
Субурбанізаційна стратегія в моделі укрупнення районів не відпрацьована, вона
ще потребує своєї розробки, але вже в постановочному плані можна визначити
деякі її характеристики і особливості.
Перше – ця стратегія для нових районів є першочерговою, оскільки на ній
визначаються суміжні конкретні завдання, зокрема по налагодженню контактів
нової влади з суб’єктами самоуправління на новій території. І, скоріш, контакти
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не політичні чи контрольні, а ділові, виробничі, в яких територія зацікавлена.
Влади і громади з більшою зацікавленістю зроблять кроки назустріч з обох
сторін.
Друге – перенесення міського устрою і способу життя «забудовником»
охоплює безпосередньо житло і житлову інфраструктуру, виробничі комплекси
(робочі місця), практику планування і організації будівництва, культуру інженерії.
Все це реально зближує місто з селом.
В дослідженні розроблена принципова схема – модель управління процесом
субурбанізації, яка визначає основи його розуміння як певної технології (рис.
5.26).
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Рис. 5.26. Управління процесом субурбанізації.
На рис. 5.26 визначено, що в практичній площині для результативного
включення нових районних органів влади в урбанізаційну діяльність має бути
підготовчий етап: визначення причин і факторів впливу на ситуацію, обсягів,
ресурсів, механізмів виконання замовлень. Все це ‒ нові знання і практика, що в
районних центрах частково є в наявності, їх слід тільки розвинути. В наявності є
також і зацікавленість обох сторін. Розвиток урбанізації в пригородах і сільській
місцевості чинить вплив і на саме місто, змінюючи в структурі видів його
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діяльності пропорції на користь функцій просторової аналітики, виконання
інженерно-проектних робіт, замовлення будівельних матеріалів, організаційних
програм. Створені в районах ОТГ, що вирішують задачі свого розвитку, мають і
ресурси, і потреби в урбанізаційних програмах. Вони також готові виконувати
роль замовника всього комплексу урбанізаційних робіт (об’єкти ЖКГ, школи,
стадіони, переробні виробничі комплекси, дороги, логістичні центри та інше).
Виконуючи замовлення громад, новий районний центр сам отримує імпульс
розвитку: отже маємо і зворотний ефект – райони та громади розвивають і сам
обласний центр. Розвиток території забезпечує занятість для міського сектору
проектування будівництва, інжинірингу та управління, спрацьовують інтегративні
фактори процесу урбанізації. На території створюються об’єкти альтернативної
енергетики, розташовуються там полігони ТПВ та виробничі комплекси
переробки відходів. Таким чином, урбанізаційна політика центру по відношенню
до його периферійної території вигідна самому цьому центру: зменшується
безробіття, покращується стан санітарії, активізується інноваційна і ринкова
компонента відношень «місто – село», вирішуються завдання державної
регіональної політики.
Субурбанізаційний процес дає, дещо зовнішньо непомітний, але досить
ефективний, результат, який проявляється з часом і має пріоритетне стратегічне
значення для розвитку країни в цілому: він підсилює цілісність, зв’язність,
системність адміністративно-просторової одиниці – області, а разом з тим –
покращує рівень її керованості, оскільки примножує кількість прямих і зворотних
зв’язків в цілому. На наш погляд, приріст рівня субурбанізації в області на 5–10%
рівнозначний такому ж зростанню ВРП.
Але це лише футуристичне бачення, яке дає орієнтири та впевненість, що
новий крок реформи є доцільним і його слід зробити. Головне – це визначити нові
райони таким чином, щоб вони були економічно спроможні, здатні на ефективний
саморозвиток, інноваційно активні і вирішували свою місію – забезпечували
вагомий і зростаючий вклад в розвиток області і національної економіки,
прискореними темпами підвищували рівень життя населення на своїх територіях.
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А для цього новоутворені регіони (райони) мають бути, одночасно, і
самоуправляємими, і підпорядковані державному адміністративному впливу.
Визначення балансу між «самостійністю і державним впливом» і є найбільш
складним завданням науково-практичної роботи.
Можна і в цій сфері балансу здійснювати науковий пошук, але реальні
результати покаже тільки практика. А практика сьогодення показує, що в Україні
вже 7 областей виконали розрахунки і оцінки різних моделей інтеграції існуючих
районів.
Виконаємо для Харківської області прогностичні оцінки кількості нових
районів (замість 27 існуючих зараз), що мають бути організовані в найближчій
перспективі (2019 – 2020 рр.).
Прогнозування побудуємо на таких критеріях:
1. Просторового розміщення центрів впливу державної влади на території
області. Критерій забезпечує збереження ролі державної політики та виділених
територій, враховуючи перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) і збереження прямих контактів нагляду апарата за територією
(логістика, керованість, мобільність, інжиніринг, проекти управління).
2. Доступності органів державного управління для населення. Береться до
уваги відстань, дорога, транспорт, час на подолання відстані, завантаженість
управлінців районного апарату влади.
3. Потужності

економічно-ресурсного

потенціалу

для

забезпечення

фінансової спроможності території, для забезпечення діяльності і розвитку
(наявність

природних

спеціалізації,

ресурсів,

здатність

виробничої

самоуправління

бази,

характер

бюджетним

економічної
процесом;

конкурентоспроможність).
4. Критерій кластерної зв’язності об’єктів території (зв’язки, кооперація,
взаємодії,

орієнтація

конфліктності).

на

інновації,

інституційна

культура,

мінімізація

384

5. Мінімізація

управлінських

витрат

з

держбюджету

на

діяльність

районного апарату управління (критерій орієнтує на економію витрат на
управління при підвищенні якості управління на території в цілому).
6. Укріплення позицій об’єднаних територіальних громад як суб’єктів
самоуправління і саморозвитку (не втручання в діяльність ОТГ, а підтримка
заходів державної регуляторної політики).
7. Субурбанізаційної політики та забезпечення ідеології формування
моделей майбутнього соціуму на довгострокову перспективу.
Як бачимо, в нашому підході більш виділяється управлінська складова, ніж
чисто економічна, а також оцінюється соціум території з позицій концепції
самодостатності в розвитку.
Експертна таблиця оцінки Харківської області за цими критеріями
представлена.
№

1

2

3

4

5

6

7

z

оцінка

9

7

8

8

3

4

4
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Прийнявши однакову вагомість кожного фактору в загальній оцінці маємо
середнє значення кількості районів 43:7=6,14. Отже реальна кількість нових
районів для Харківщини знаходиться в межах: min – 5, max – 7. В діапазоні 5 – 7
мають бути запропоновані і варіанти районування за різними принциповими
моделями, яких ми пропонуємо чотири.
Перша модель: мозаїчна.
Друга: мозаїчна з укрупненим центральним регіоном.
Третя: радіально-мозаїчна з укрупненим центральним районом.
Четверта: вертикальна зі зміщеним центральним районом.
Варіанти представлені на рис. 5.27.
За базовими характеристикам (площа землі, обсяги господарчої діяльності,
чисельність населення, фінансова самозабезпеченість, наявність інфраструктури)
намічені райони можуть «на рівних» бути самостійними адміністративнотериторіальними структурами, тісно пов’язаними з обласним центром.
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Запропоновані моделі варіантів районування Харківської області не мають
чітких економічних обґрунтувань, оскільки «територіальне адміністрування» і
«економіка» прямого зв’язку між собою в ринковій економіці не мають: усі
механізми взаємодії та забезпечення економічного зростання формуються з
центру (державна політика) і на місцях (первинний рівень виробництва та
обміну), а проміжні ланки – райони – це лише блоки – ретранслятори,
організатори, коректори у цілісній управлінській системі.
Відмітимо також, що побудова управлінської ієрархії не має базуватися на
виключно економічних розрахунках. Тому, доцільно мати множину варіантів
районування, а вибір конкретного з них для реалізації на практиці здійснювати на
політико-соціальному рівні, обговорюючи з фахівцями та з зацікавленими
сторонами (ОТГ, РДА, місцеві лідери бізнесу, ХОДА, Обласна рада).
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І – 7 районів
ІІ – 6 районів

ІІІ – 6 районів

ІV – 5 районів

Рис. 5.27. Версії нового районування Харківщини
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Висновки до п’ятого розділу
В розділі запропоновані конкретні заходи удосконалення роботи головних
учасників регіонального розвитку на місцевому рівні, зокрема на обласній
території, що структурована на райони та створені ОТГ. Доведено, що в нових
умовах реформаційного процесу обласні державні адміністрації залишаються
активним і впливовим координатором регіонального розвитку зі змінними
функціями.
З розгляду взаємовідносин між учасниками регіонального розвитку, одним з
яких є ХОДА, визначились три ключові «складності та нечіткості»: складність
самого реформаційного процесу; виникнення нових управлінських суб’єктів
(ОТГ) з власними функціями, ресурсами і повноваженнями; неготовність
учасників до змін «правил гри». Доведено, що ці три «ключові» складності
проявляються в часі і в просторі разом, і їх не достатньо розглядати кожну
окремо, а необхідно разом, у взаємодії.
Дослідження показують, що зараз Центральні органи влади не готові дати в
регіони чіткі установки та орієнтири, а регіони, разом з ОТГ, не достатньо
підготовлені взяти на себе всю відповідальність за самоуправління і розвиток. У
такій ситуації надію слід покладати на наукову методологію і проектну практику
перебудови. Базуючись на цьому положенні в дослідженні представлені
структурні схеми-моделі організації взаємодій між учасниками шляхом аналізу
динаміки змін на даних розвитку (2016-2018 рр.), визначені тенденції розвитку,
фактори впливу, слабкі сторони і пріоритети. Розроблені рекомендації для
головних учасників процесу регіонального розвитку. Із завдань розвитку в сфері
впливу ОДА рекомендовано сконцентрувати увагу на таких об’єктах і процесах.
Перше – приток, залучення, поновлення ресурсів. Кожен регіон, район,
об’єкт господарювання має забезпечити себе усіма необхідними ресурсами –
знаннями

(приток

фахівців),

фінансами

(приток,

залучення)

інвестицій,

матеріально-технічними ресурсами (машини, устаткування, будівлі, транспорт).
Отже «приток, поповнення, залучення» як ідея життєзабезпечення.
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Друге – ефективне використання усіх ресурсів (трудових, енергетичних,
матеріальних, земельних, фінансових та інше). Для цього – вміла організація
виробничого і комерційного процесу, зв’язків і взаємодій, баланс вигоди і витрат,
економія

і

раціоналізм.

Боротьба

з

невиправданими

витратами

і

безгосподарністю.
Третє – включення в конкурентну боротьбу і не стільки з окремим агентоманалогом, скільки у широкому ринковому просторі, розуміючи конкуренцію у
широкому змісті: за ресурси, за таланти, за новації, за ринкові ніші.
Запропоновано розширити спектр завдань аналітичної роботи, а результати
такої аналітики використовувати в проектуванні розвитку. В завдання організації
аналітичної роботи має бути включений механізм постійної (щорічної) оцінки
власного потенціалу (ресурсів і ситуаційних особливостей), оцінки стану і
тенденцій в зовнішньому середовищі (зміни в законодавстві, ділові контакти,
конкуренція, міграційні процеси). Інша складова аналізу - розрахунок потреб в
інвестиціях, з уточненням цінових коливань, пріоритетів, прогнозів інфляції та
інше. В інвестиційній політиці опора здійснюється на власні кошти, але вагому
долю можуть складати і залучені фінансові та науково-технічні ресурси. Важливо,
мінімізуючи ризики, притримуватись балансу між цими складовими.
Проектна частина стратегії розвитку ОТГ базується на виділенні орієнтирів,
пріоритетів, точок росту. Визначаються лінії і зони розмежування компетенцій
між управлінськими структурами, уточняються програми і механізми державної
та міжнародної підтримки. В самому механізмі управління розвитком зусилля
рекомендується
модернізації

концентрувати

систем

на

управління,

інноваційно-інвестиційній
включаючи

освоєння

політиці

інструментарію

та
і

технологій управління проектами та використання ГІС-технологій.
В проектну частину стратегії розвитку запропоновано включати окремими
розробками такі напрямки: земельні питання (приналежність, якість землі,
переоформлення договорів оренди, рекультивація); молодіжна політика (освіта,
закріплення молоді на своїй території, робочі місця, житлове забезпечення,
культура і спорт, малий і середній бізнес); будівництво нових промислових
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об’єктів

та

закладів

(альтернативна

сфери

енергетика,

послуг;

розвиток

комп’ютерний

сервіс,

інноваційних
котеджне

технологій
будівництво,

створення в регіонах філій відомих (рейтингових) фірм та інше).
Аналітика, планування, розробка стратегії та забезпечення проектного рівня
завдань перспективного розвитку, при всій конкретності і відповідальності
кожного окремого учасника інноваційної регіональної політики, найбільш
реально стосується ОТГ. В ОТГ визначено, що стратегія розвитку забезпечує
чотири результати: бачення і прогнозування перспектив; набуття персоналом
практичного досвіду перспективного планування; адаптування людей до
взаємодій; зростання самовідповідальності.
Стратегічне мислення і стратегічне планування пропонується забезпечити
шляхом освоєння нових знань самим апаратом управління ОТГ, оскільки науковці
«зі сторони» гірше знають сам об’єкт стратегічного планування (людей,
територію, виробничу і економічну базу, екологічну складову). В систему
програмних завдань розвитку ОТГ пропонується включити: розвиток людського
капіталу; зростання економічного потенціалу; підвищення рівня спроможності
(самостійності);

підвищення

рівня

конкурентоздатності;

програма

енергоефективності; забезпечення високого рівня прав і свобод в рамках
взаємодій членів громади.
Стратегію розвитку ОТГ доцільно поєднувати зі стратегією локальної
адаптації, яка має свої особливості в таких аспектах: залучення більшості людей
до взаємодій, інформування населення, формування активу, проведення тренінгів,
використання чужого досвіду, підтримка точок росту. Оскільки стратегія
розвитку є концептуальним документом, то під її реалізацію рекомендовано
розробляти цільові програми або економічні проекти.
По методології управління проектами рекомендується розробляти і
реалізовувати проекти різного виду: науково-технічні, бізнес-проекти, проекти у
публічній сфері. В процесі дослідження визначено нове завдання, що потребує
проектної методології. Завдання сформовано як «укрупнення районів». Визначені
показники для оцінювання території при укрупненні районів і прийнята
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інноваційна аксіома, сутність якої зводиться до постулату «ефект стійкого
розвитку можливий за умов активації підприємництва на своїй території у
широкому спектрі знанієвої економіки (інформатизація, кластеризація, новітні
технології, організаційно-економічні інновації). Розроблена модель забезпечення
збалансованого розвитку нових районів (префектур). Пропонується оцінку
результативності

збалансування

розвитку

нових

районів

здійснювати

в

параметрах зростання економіки, життєвого рівня населення, інноваційної
активності і зниження конфліктності і напруги в соціумі. Для теоретичної моделі
укрупненого району визначена система протиріч, в яку включені вихідні умови,
баланс «соціум – економіка», управлінський механізм, якість життя.
В дослідженні розвиток територій пов'язаний з процесом субурбанізації.
Визначено, що субурбанізаційний процес забезпечує досить ефективний
результат, який проявляється в перспективі і має пріоритетне стратегічне
значення для розвитку країни в цілому. Для Харківської області виконані
експертні оцінки і визначено кількість районів: розрахункове значення 6,14, отже
реально кількість нових районів в області знаходиться в межах: min – 5, max – 7.
Запропонована логіка постановки і вирішення завдань розвитку ОТГ є достатньо
новою для цих територіальних утворень, що потребує від них налагодження
контактів з науковим сектором регіону.
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ВИСНОВКИ
У дисертації представлено теоретичне узагальнення і нове вирішення
важливої наукової проблеми, що полягає в теоретично-методологічному
забезпеченні управління інноваційним розвитком регіонів України. Проведене
дослідження дозволило отримати низку взаємопов’язаних наукових і практичних
результатів методологічного, теоретичного й емпіричного рівнів.
1. Реформи в Україні та її регіонах довгий час відбувались надто повільно і
не визначались продуктивною результативністю, головним чином, через
відсутність дієвої регіональної інноваційно-інвестиційної політики, недостатнє
використання

наявного

інноваційного

потенціалу

соціально-економічного

розвитку, консерватизм існуючої системи управління. Новий зміст цієї політики
полягає у реалізації принципів децентралізації, фінансової
об’єднаних

територіальних

громад,

опануванні

сучасними

незалежності
методами

та

інструментарієм регіонального управління, активізації громадської участі у
реалізації стратегії розвитку територій. Складовими такої реалізації мають стати
смарт-спеціалізація, субурбанізація, інноваційна конкуренція.
2. У понятійному апараті досліджуваної проблеми сформовано та
запропоновано авторське визначення основних термінологічних визначень у
вигляді термінологічного тезаурусу (кластеру); серед них такі ключові поняття
як

«управління»

та

«діяльність»,

«інноваційна

політика»,

«механізм»,

«управлінські технології», «аналітична функція управління», «регіональний
розвиток», «проектна методологія», «конфліктна економіка», «ціннісний підхід»,
«принцип позитивізму”.
В основі авторського підходу - розуміння пріоритетності у інноваційному
розвиткові саме організаційно-економічних та інституційних інновацій - по
відношенню

до

техніко-технологічних

нововведень,

оскільки

саме

вони

закладають початкові умови для розгортання інноваційних процесів та створюють
креативне середовище реформ. У дисертації увагу закцентовано на організаційноекономічних та інституційних інноваціях, оскільки саме вони створюють умови
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для зміни технологічних укладів і стимулюють креативне відношення соціуму до
трансформаційних процесів.
3. Авторський методологічний підхід до дослідження механізмів та процесів
регіонального інноваційного розвитку базується на органічному взаємозв’язку
організаційно-економічного механізму з технологією управління, що забезпечує
максимальний кінцевий результат. Виділено інноваційну складову розвитку, що
охоплює

всі

різновиди

інновацій

(організаційні,

інституційні,

техніко-

технологічні) і фактори впливу на регіональну систему, їх напрямок дії, силу,
селективність. У запропонованих логіко-структурних моделях управління
регіональним інноваційним розвитком його використано у процесі оцінювання
потенціалу (потенціал ядра і середовища), та

стратегічного планування

(ситуаційні моделі), а також для підвищення конкурентоспроможності регіону
(смарт-спеціалізація).
З

різновидів

методологічних

підходів

до

регіонального

розвитку

пріоритетно виділено: інституційний, процесний, проектний. Інституційний
підхід включає в себе позаекономічне тлумачення сутності і рушійних сил
розвитку, а процесний і проектний - разом забезпечують інжинірингову практику
започаткування змін. У авторському варіанті такий методологічний підхід являє
собою певну систему, у якій наукове дослідження явища чи процесу - це тільки
перша частина процесу пізнання і введення змін. Друга, не менш важлива частина
- це методологія інжинірингу, тобто перетворення знань в реальні продукти,
моделі, схеми, технології.
4. Децентралізація влади являє собою передачу владних функцій з центру на
місцевий рівень, в територіальні

громади, з метою реалізації інноваційних

перетворень усієї системи життєдіяльності певної території. Субсидіарність
змінює відношення громад до влади та власної території. Підтверджено, що на
первинний

рівень передано широкий комплекс завдань і інструментів їх

вирішення, а головне, більшість з них виникають і продукуються безпосередньо в
самих громадах, з урахуванням місцевих умов, ресурсів, проблем, інтересів.
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Доведено, що децентралізація влади і розвиток місцевого самоврядування є
двоєдиним трансформаційним процесом, де реалізуються суттєві організаційноуправлінські зміни в існуючій системі адміністративно-територіального устрою
країни, визначальними з яких є фінансово-господарська незалежність і
корпоративна відповідальність.
5. Узагальнено світовий та вітчизняний досвід орієнтації соціальноекономічного розвитку регіонів на потреби глобального ринку та пріоритетності
забезпечення високого рівня його конкурентоспроможності.. Визначено, що
конкурентоспроможність певної території на міжнародних ринках створює
інтегральний, синергетичний ефект, який виступає своєрідним маркером
ефективності регіональної політики держави, а тому держава повинна в різні
способи підтримувати розвиток конкурентного потенціалу кожного з регіонів.
Успіх у конкурентній боротьбі неможливий без визначальної участі в ній
такої характеристики, як «якість» під якою, у самому широкому розумінні цього
поняття, є відмінність нових властивостей від аналогічних у кращу сторону, або
нижча вартість, ніж вартість аналогів різного роду (товарів, послуг, оргсистем,
моделей, технологій).
6. Інноваційний розвиток як на державному, так і регіональному рівні має
базується на таких концептуальних засадах: всебічного розвитку місцевих
інноваційних ініціатив та креативних технологій з боку органів державної та
регіональної влади, ефективної комунікації суб’єктів регіональної інноваційної
інфраструктури,

бюджетної підтримки депресивних регіонів, залучення

іноземних інвестицій, проведення реформ (децентралізація, створення ОТГ,
укрупнення районів). На місцевому рівні інноваційні зрушення стосуються
економічної спеціалізації, розвитку інфраструктури територій, перерозподілу
компетенцій між структурами місцевої влади, підвищення спроможності та
конкурентоздатності територіальних громад.
7.

Результати

децентралізації,

проведеного

становлення

дослідження

системи

місцевого

показали,

що

процес

самоуправління

шляхом

створення ОТГ, не позбавлений певних протиріч і має як позитивні, так і
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негативні риси. Позитивні полягають у тому, що усі суб’єкти регіональної
політики, які задіяні у цьому процесі, формують спільно з державними
інституціями нову модель не стільки жорстких ієрархічних відносин, скільки
партнерських, коли значно підсилюється зворотний вплив нових територіальних
структур на політику центральної влади, а ОТГ набувають важливого досвіду
самоорганізації, самоуправління і розвитку. Основними негативними рисами
виступають: дублювання управлінських функцій поміж ОТГ та районними
державними адміністраціями, проблеми земельних відносин (оренда, продаж),
недостатній рівень підготовки управлінських кадрів, інерція громад у сприйнятті
нових можливостей, супротив новим починанням, проблеми екологічної безпеки.
8. Розроблено програму дослідження та інструментарій експертного
оцінювання стану і перспектив подальшого розвитку ОТГ, в якому своє розуміння
і бачення визначили безпосередньо керівники об’єднаних територіальних громад
та науковці, з питань децентралізації влади та місцевого самоврядування. Ключові
моменти

такого

експертно-соціологічного

дослідження

підтверджують

авторський прогноз стосовно сприйняття громадою нової форми самоуправління,
високих темпів нарощування потенціалу (спроможності) ОТГ, активного і
результативного освоєння керівником завдань і методів управління на території
громади.
Упровадження нових моделей територіального устрою, кардинальне
оновлення системи державного та регіонального управління не обмежується лише
прийняттям необхідних законів, розробкою нормативної бази та наділенням ОТГ
повноваженнями щодо розподілу ресурсів – усі, як нові, так і вже існуючі
інституції мають відпрацьовувати порядок взаємодій та «правила гри», тобто
вступати у новий етап формування партнерських відносин між собою. ОТГ, як
новий інститут місцевого самоврядування, вживлюючись в існуючу державну та
регіональну управлінську вертикаль, адаптуючись до неї, суттєво змінює
консервативний характер раніше сформованих управлінських взаємовідносин,
наповнюючи регіональну соціально-економічну систему новими змістом і якістю.
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9. Особливостями фінансування та бюджетного забезпечення діяльності і
розвитку ОТГ є надання ОТГ законодавчого права безпосередньої участі у
формуванні та розподілі бюджету діяльності територіальної громади, чітко
визначена структура як бюджетних надходжень, так і бюджетних витрат,
спрощено процедури міжбюджетних трансфертів в структурі ОТГ. З аналітичних
оцінок визначено, що близько половини громад мають достатній фінансовий
ресурс свого розвитку, інша позитивна тенденція – за час свого короткого
функціонування показник наповнення бюджету ОТГ має стійку тенденцію
зростання.
Дослідженням доведено, що самодостатній рівень фінансової незалежності
можна забезпечити не тільки завдяки нарощуванню рівня бюджетної підтримки
територіальної громади, а і перебудовуючи саму систему управління, тобто
оптимально розподіляючи компетенції та сфери впливу, створюючи сучасні
інформаційно-комунікаційні системи, впроваджуючи організаційно-економічні та
інституційні інновації.
10. ОТГ та органи місцевого самоврядування областей країни здійснюють
свою діяльність в тісному взаємозв’язку з обласними радами та апаратом
обласних державних адміністрацій. Цей взаємозв'язок має два вектори - прямий і
зворотній. Доведено, що саме зворотній зв'язок чинить значний вплив на
результуючу діяльності управлінських структур вищого рівня. Дослідження
показали, що ці управлінські структури трансформують свої управлінські важелі,
свою політику впливу на структури нижчого рівня за такими напрямками:
залучення

міжнародної

технічної

допомоги;

підвищення

конкурентоспроможності; розширення і активація роботи ЦНАП; бюджетна
підтримка; організаційно-методичне і освітнє забезпечення управлінських кадрів
системою знань з державної регіональної політики, інформування населення щодо
змін законодавства, ситуативних проблем чи нових можливостей ресурсного,
правового, соціального забезпечення.
11. Досліджено стратегії розвитку структур місцевого самоврядування на
прикладі діяльності ОТГ у Харківській області. Переважна більшість з них
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демонструє формальний підхід і недостатнє використання сучасних наукових
здобутків. З метою підвищення якості стратегічних планів розвитку ОТГ
рекомендовано використовувати в практиці розробки стратегій можливості та
інструментарій

бенчмаркінгу,

організаційну

технологію

партисипативного

планування, визначення та включення до стратегій «точок інноваційного
зростання», ситуаційне моделювання.
Доведено, що в процесі розробки стратегії врахування принципів
відокремленості

і

самостійності

(територіальна,

ринкова,

господарча,

соціокультурна) ставить перед ОТГ цілий комплекс споріднених завдань системи
управління і розвитку - аналітики прогнозування і планування діяльності,
розподілу ресурсів Практично всі вони для управлінського апарату ОТГ і громади
в

цілому

є

новими,

такими,

що

потребують

освоєння,

нормування,

інформаційного забезпечення і документального оформлення.
12. Розроблено основні положення адаптивного моделювання та механізмів
управління розвитком адміністративних районів і ОТГ, в які включено:
обгрунтування

і

узгодження

місцевих

ініціатив,

методично-організаційна

підтримка інноваційних проектів, навчання і тренінг кадрів, управлінські
експерименти і організація постійного інформаційного обміну. Гнучка модель
організації саморозвитку ОТГ потребує наукового забезпечення та сценарного
моделювання, наявності стимулюючих важелів, зворотнього зв’язку та базуватися
на принципах субсидіарності.
13. Встановлено, що вже створені ОТГ за незначний час діяльності,
перебирають на себе ресурси і компетенції районних державних адміністрацій
(РДА), і це дало поштовх для перебудови РДА, перерозподілу компетенцій поміж
структурами влади, зміні зв’язків у системі територіального управління. На
порядок денний постало завдання укрупнення районів в областях України.
Головними завданнями укрупнених районів і стратегічними напрямками їх
діяльності визначено субурбанізаційну політику, як перенесення на сільську
територію міського способу життя, кластерні форми їх організації, формування
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регіональних інноваційних систем, побудованих на мережевій формі організації,
розробка та реалізація гео-інформаційних технологій.
14.

Визначено

регіональної

методичний

регуляторної

політики

інструментарій
з

забезпечення

урахуванням

прогнозу

реалізації
соціально-

економічного розвитку регіону, в основі якого – інноваційний розвиток з
пріоритетом

на використання власних ресурсів, економічна обґрунтованість

планів і програм, партнерські відносини, визнання інтересів громад і їх ціннісних
орієнтацій,

узгодженість

у

розв’язанні

конфліктних

ситуацій.

Здійснено

економетричне моделювання впливу рівня розвитку ОТГ на загальний рівень
розвитку окремого регіону, яке підтвердило доцільність створення нових
організаційно-управлінських форм та їх високу ефективність. На комбінації
обсягу валового регіонального продукту та інтегральних коефіцієнтів розвитку
ОТГ сформовано кластерні угрупування регіонів.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Специфікою роботи ОДА в різні роки можна вважати:
2015 рік, звіт ОДА:
• Підготовка пропозицій стосовно проблемних питань;
• Виконання плану заходів щодо розвитку системи управління якістю на
підприємствах області;
• Оцінка потенціалу ЗЕД;
• Моніторинг діяльності промислових підприємств.
• Витрачено на розвиток ЖКГ більше 400 млн. $, а на житлове будівництво в
області 460 млн. грн., з них з держбюджету та індивідуальні кредити 228,5 тис. грн. У
звіті ОДА за 2015 р. промисловий сектор деталізованих не представлено, а соціальний конкретизовано в цифрах більш розширено. В цілому звіт 2015 р. характер розвитку
регіону не розкриває, навіть ефект сектору «освіти і науки» не визначено. У звіті,
натомість, приділено увагу роботам з екологічної безпеки.
2016 р., звіт ОДА.
• Представлено перелік проектів рішень ОДА та підготовлених інформаційних
аналітичних записок. Згідно цього переліку у 2016 році розроблено декілька нових
Програм розвитку регіону та створення моніторингових систем.
• Приділено увагу підприємствам державного сектору економіки та обліку
суб’єктів державної власності.
• Проведена робота щодо організації «конкурсного вибору» інноваційноінвестиційних програм і проектів.
• Підготовлено аналітичні матеріали з питань «зовнішньої торгівлі» регіону та
розглянуті завдання активації внутрішньої торгівлі (мережі, ярмарки).
• Постійно проводились заходи, спрямовані на стабілізацію цінової політики.
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• Значний обсяг робіт в 2016 р. виконано за програмами підвищення
конкурентоспроможностей регіонів та організації міжнародної допомоги Харківському
регіону (проведено 218 заходів міжнародного характеру).
• Реальні заходи і зусилля ОДА були направлені в промисловий і паливноенергетичний комплекс регіону і в 2016 році ці ключові точки росту регіональної
економіки подолали тенденцію спаду і вийшли на тренд зростання (105% і 109%).
• В 2016 р виконано весь плановий комплекс робіт підготовки до зими ЖКГ (786
котелень, 2084 км теплових мереж). На підготовку теплового господарства витрачено
47,87 млн. грн.
• За 2016 рік створено 298 ОСББ, що є найбільшим показником за всі роки.
• Конкретними

цифрами

показано

зростання

виробництва

у

сільськогосподарському секторі та в житловому будівництві (наведені також дані щодо
витрат коштів на розвиток цих сфер).
• Приділено увагу проблемам тимчасового переміщених осіб з зони конфлікту
(житлові проблеми, медичні, працевлаштування, матеріальна допомога).
Інші сфери діяльності ОДА - наука, освіта, соціальний захист, культура,
проблеми дітей і сім’ї подані в розширеному форматі з цифровим супроводом.
В поглибленому варіанті переліку заходів представлено національно-патріотичне
виховання молоді, зайнятості молоді та професіональної орієнтації. За 2016 рік створено
112 молодіжних трудових загонів (5 241 осіб).
У звіті позитивні результати показали також управління масових комунікацій,
Департамент екології та природних ресурсів, Департамент оборонної, мобілізаційної
роботи та взаємодії з правоохоронними органами.
Останнім Департаментом утворено об’єднаний штаб з питань попередження
виникнення надзвичайних ситуацій та розроблено Програму протидії терористичній
діяльності. В області створено та введено в дію апаратно-програмний комплекс (АПК)
центру моніторингу безпеки з системою відеоспостереження за об’єктами критичної
інфраструктури (більше 1000 відеокамер).
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Значний позитив в роботі можна відзначити в частині забезпечення доступу до
публічної інформації (до системи обліку (реєстру) публічної інформації внесені 22328
документів).
2017 р., звіт ОДА.
За методикою попереднього року наведено перелік рішень, звітів, аналітичних
записок, зведеної інформації з моніторингових систем.
• Вектори уваги і впливу ОДА направлені на проведення децентралізації
управління (створення ОТГ), залучення іноземних інвестицій, в т. ч. і на розвиток
самоуправління в громадах, активації міжнародних взаємодій (проведені перемовини з
15 делегаціями).
• У 2017 році складено перелік інвестиційних проектів, розширено спектр робіт
в системі електронної закупівлі (78 968 торгів), проведені заходи з розширення ринку
товарами місцевого виробництва (3 527 продовольчих ярмарків).
• Виконано великий обсяг роботи по підвищенню рівня знань населення і
фахівців з питань бізнесу, самоуправління, інноваційної політики, створення ОТГ та
ОСББ, патріотичного виховання. Цей елемент знанієвого потенціалу є найбільш
вагомим джерелом успішного розвитку регіону, оскільки він є невичерпним ресурсом і
тільки нарощує свою цінність в процесі його практичного використання.
• У 2017 році задіяні за ініціативи ОДА пускові пружини розвитку базових
підприємств машинобудівного комплексу Харківщини в сфері авіації і космосу,
енергогенерації, тракторобудування.
• У Харкові пройшла «Всеукраїнська нарада «Стратегічні напрямки розвитку
машинобудування України: від ініціативи до національної промислової політики», яка
розглянула актуальні проблеми розвитку цієї галузі. В машинобудування Харківського
регіону у 2017 році вкладено більше 11 млрд. грн. і майже всі кошти були спрямовані в
матеріальні активи ще 10,7 млн. грн. вкладено в програму газифікації області.
• Паралельно з розвитком промисловості здійснюється і комплекс заходів щодо
енергоефективності використання ресурсів і енергозбереження: газозаміщення,
будівництво міні-ТЕЦ на біопаливі, розвиток систем використання сонячної енергії.
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• Суттєвий вплив ОДА здійснює і на розвиток транспортної системи і доріг (на
автодороги направлено 408,6 млн. грн.).
• Пріоритетним для Харківщини залишається розвиток сільського господарства
і АПК. На виставці «Агро-2017» свою продукцію представили 30 підприємств харчової
та переробної промисловості.
Інші напрямки роботи ОДА - охорона здоров’я, культура і спорт, туризм,
соціальний захист, підтримка. АТО також постійно знаходяться у полі уваги
адміністрації і в звіті представлені відповідними розділами, в яких висвітлюється їх
конкретність і результативність.
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Додаток Б

Територія, тис. га

Ранг

Фактор розп. від обл. центру

Експортно-імпортна
діяльність

Залучення інвестицій і
кредитів

Місцеві лісові рекреації

Увага на розвиток
промисловості

Енергозбереження

Екологія

Демографія

Туризм і нац. парки

Інформаційні системи. ЗМІ.
Громадськість

МСБ

Райони

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

14

15

16

17

18

1 Балаклійський

80487 80776 64 1,986 1

+

+

2 Барвінківський

21057 21655 59 1,364 6

-

3 Близнюківський

18491 18577 96 1,380 5

-

4 Богодухівський

38453 38584 75 1,160 13 ++

5 Борівський

16588 16712 37 0,875 23

6 Валківський

31410 31711 99 1,010 18 ++

7 Великобурлуцький

21914 22073 79 1,220 10

+

8 Вовчанський

45737 45435 72 1,888 2

++

9 Дворічанський

17264 17338 54 1,112 15

-

10 Дергачівський

94165 94187 55 0,895 22 +++

Проектне управління, в т.ч.
гранти, МТД

Кількість с/г н.п.

№
з/п

Розвиток сфери послуг

постійне

3

Населення

Розвиток інфраструктури
МСБ
ЖКГ

наявне

Акценти уваги в доповідях РДА як особливості бачення перспектив розвитку

19 20 21 22

+

++
+
++

-

++
+

+

++

+

+

+++
+++ +++

+

+

435

Продовження Додатку Б
11 Зачепилівський

14955 15192 37 0,794 24

12 Зміївський

70694 70576 74 1,364 7

13 Золочівський

25747 25754 72 0,968 20 ++

14 Ізюмський

16909 17167 60 1,553 3

+

15 Кегичівський

20847 20873 38 0,782 25

+

16 Коломацький

6906

6954 33 0,329 27

+

17 Красноградський

44003 44027 55 0,985 19

+

18 Краснокутський

27645 27670 64 1,040 17

+

19 Куп’янський

24160 24458 70 1,280 9

-

20 Лозівський

28429 28668 82 1,403 4

-

21

32196 32351 56 1,182 12 ++

+

22 Первомайський

15399 15532 58 1,194 41 ++

+

23 Печенізький

9834

24 Сахновщинський

20767 21151 63 1,169 16

25 Харківський

177608 177253 81 1,364 8 +++ +

26 Чугуївський

46395 46570 34 1,148 14 ++

27 Шевченківський

20204 20295 59 0,977 21

Нововодолазький

* Розроблено автором із звітів РДА

++
+++

+

++

+
+

+

++

+
++

+

++
+++
++ +++

+

+++
+

++

9846 11 0,467 26 ++
-

+

+
+

+

++

++
+
+

