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СОЦІАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ Й ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація. У статті досліджуються недоліки фінансової діяльності органів місцевого самоврядування 

у централізованій системі публічних фінансів України. Обґрунтовується необхідність залучення населення 

до вирішення місцевих справ. Автор доводить, що соціальна мобілізація є основною умовою для забезпечення 

ефективної фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.
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Summary. In the article the lacks of financial activity of organs of local self-government are probed in the 

centralized system of public finances of Ukraine. The necessity of bringing in of population is grounded to the decision 

of local businesses. An author proves that social mobilization is a basic condition for the sake of providing of effective 

financial activity of organs of local self-government.
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Постановка проблеми. Органи місцевого са-

моврядування створюються територіальною гро-

мадою для управління місцевими справами. Їхня 

діяльність має відображати інтереси мешканців 

територіальних одиниць. Відповідно суспільні 

блага мають задовольняти потреби населення: 

за обсягом, за якістю, за видами суспільних благ 

тощо. Ціллю адміністрування суспільних благ 

органами місцевого самоврядування має бути 

максимальна індивідуальна корисність від їхньо-

го споживання. Сучасне неефективне витрачан-

ня бюджетних ресурсів через існування застарі-

лих, що склалися ще за часів Радянської влади, 

механізмів фінансування бюджетних установ і 

відсутність залежності обсягів фінансування від 

показників ефективності їхньої роботи є осно-

вними чинниками неякісного та недостатнього 

надання суспільних благ населенню.

Діючою централізованою організацією сис-

теми надання суспільних благ не передбачається 

максимальне врахування інтересів індивідів. Не 

передбачається й залучення населення до процесу 

вирішення місцевих і регіональних справ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 

основних науковців, які опікуються проблемами 

фінансової децентралізації, фінансової діяльності 

органів місцевого самоврядування, можемо виділи-

ти С. Колодія, О. Дроздовську, О. Петренко, А. Ле-

леченко, В. Толуб’як, І. Луніну, О. Чернявського, 

В. Кравченка, С. Юрія та ін. Вчені зазвичай розгля-

дають сутність фінансової децентралізації, її форми 

та методи. Обґрунтовують її економічну ефектив-

ність, у тому числі шляхом наведення позитивно-

го зарубіжного досвіду. Попри плюралізм поглядів 

на сутність і проблеми фінансової децентралізації, 

вони залишаються недостатньо дослідженими. За-

лишаються у достатній мірі недослідженими про-

блеми залучення населення до вирішення місцевих 

спав. Відсутні наукові розробки щодо етапів фінан-

сової децентралізації в Україні.

Відповідно, мета статті — розкрити недоліки 

фінансової діяльності органів місцевого самовря-

дування у централізовано-організованій системі 

публічних фінансів, обґрунтувати необхідність 

залучення населення до вирішення місцевих 

справ — соціальної мобілізації — для забезпечен-

ня ефективної фінансової діяльності органів міс-

цевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Випереджуючий 

поступ демократії у Західній Європі, проведення 

буржуазних революцій зумовили саме тут появу міс-

цевого самоврядування. Децентралізовані умови за-

родження та розвитку капіталістичних відносин до 

їхнього переходу у централізовану монополістичну 

стадію надали можливості місцевому самовряду-

ванню досить швидко остаточно сформуватися.

Проте місцеве самоврядування в ті часи, як 

правило, характеризувалося наступним чином: 

законодавством було передбачене право членів 

суспільних союзів управляти місцевими справа-

ми. Серед членів громадських союзів переважну 

частину займав пануючий клас. Крім місцевих 

справ, громадські союзи були залучені під час на-

дання також і суто державних благ, отже спостері-

гався процес деконцентрації влади.

Монополістична стадія розвитку капіталіз-

му характеризувалася централізованим напря-

мом трансформації суспільно-господарського 

ладу. Зросло державне втручання у процес адмі-

ністрування місцевими справами, що значно об-

межило можливості місцевого самоврядування, 

навіть призвело до перетворення органів місце-

вого самоврядування в органи державної влади 

на місцях. Ці процеси спостерігалися до ІІ Світо-
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вої війни та впродовж неї. Намагання мешканців 

територіальних громад брати участь в управлінні 

місцевими справами і формувати власні пред-

ставницькі та виконавчі органи влади, які б мали 

значний обсяг власних повноважень і достатню 

власну фінансову базу, почали задовольнятися з 

середини 50-х років ХХ сторіччя.

Цікавим є те, що попри критику капіталіс-

тичного ладу та надмірної централізації влади, її 

концентрації в державному адміністративному 

апараті, розвиток місцевого самоврядування у 

СРСР мав схожі тенденції.

Під самоврядуванням розуміється право місце-

вих громадських союзів (провінцій, земств, міст та 

общин) відати визначеними законом справами, що 

стосуються місцевих «потреб і благ», і знаходити для 

цього особливі кошти з місцевих джерел [1, с. 546].

За Великим тлумачним словником російської 

мови, самоврядування — це право адміністратив-

ної одиниці мати свої урядові органи, вирішувати 

питання внутрішнього законодавства й управлін-

ня; автономія [2].

Г. В. Барабашев, автор статті Великої Радян-

ської Енциклопедії про самоврядування, ствер-

джував, що місцеве самоврядування — це один із 

видів державного управління на місцях, при якому 

населення адміністративно-територіальної оди-

ниці самостійно управляє місцевими справами 

(через виборні органи або безпосередньо) в ме жах 

прав, установлених державою [3]. В основному 

ми підтримуємо бачення автора щодо місцевого 

самоврядування. Проте вважаємо, що воно не є 

одним із видів державного управління. Науковець 

виділив основні ознаки самоврядування, серед 

яких: приналежність публічної влади населенню 

або виборцям відповідної території, членам гро-

мадської організації, колективу; самостійність у 

вирішенні питань внутрішнього життя; відсут-

ність органів, що призначаються ззовні [4].

Відповідно до статті 140 Конституції України 

місцеве самоврядування є правом територіаль-

ної громади — мешканців села чи добровільного 

об’єднання у сільську громаду мешканців кількох 

сіл, селища та міста — самостійно вирішувати пи-

тання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України. Подібне визначення має своє ві-

дображення в Законі України «Про місцеве само-

врядування в Україні» (стаття 2) [5].

Деякі енциклопедії дають інше трактуван-

ня самоврядування. Наприклад, в енциклопедії 

Ф. Брокгауза и І. Ефрона самоврядування визна-

чається як право, що надається державою своїм 

складовим частинам: областям, містам, общинам, 

установам і корпораціям управляти самостійно 

своїми внутрішніми справами, адміністративни-

ми і господарськими, через виборних та уповно-

важених осіб, і видавати непротивні закону по-

станови щодо названих справ [6, с. 523]. Отже, 

автори вважають, що місцеве самоврядування 

здійснюють органи місцевого самоврядування. 

Ця думка поділяється також Європейською харті-

єю місцевого самоврядування. Так, статтею 3 Хар-

тії визначено, що місцеве самоврядування — це 

право і спроможність органів місцевого самовря-

дування в межах закону здійснювати регулювання 

й управління суттєвою часткою суспільних справ, 

які належать до їхньої компетенції, в інтересах 

місцевого населення [7].

На наш погляд, місцеве самоврядування — це 

право жителів територіальних одиниць і створених 

ними органів місцевого самоврядування самостій-

но та за рахунок власних ресурсів і грошових над-

ходжень вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України. Суб’єктами 

управління місцевими справами є жителі терито-

ріальних громад і створені ними органи місцевого 

самоврядування (представницькі та виконавчі).

Межі Конституції і законів України не повин-

ні безпідставно зменшувати повноваження меш-

канців територіальних одиниць та органів місцево-

го самоврядування. Нині пересічний громадянин 

не бере участі в місцевому самоврядуванні, а сти-

кається з бюрократичною владою на всіх її рівнях. 

Тобто, всупереч конституційному визначенню 

місцевого самоврядування, суб’єктами управління 

місцевими справами є органи місцевого самовря-

дування та державні органи виконавчої влади на 

місцях. В Україні стало традицією мовчазне спо-

стерігання жителів територіальних громад за діяль-

ністю державної, місцевої влади й органів місцево-

го та регіонального самоврядування.

Надмірно затратний процес виробництва і на-

дання суспільних благ не може бути подоланий без 

участі зацікавлених осіб —мешканців територіаль-

них громад. Залучення мешканців територіальних 

громад до рішення й управління місцевими спра-

вами надасть можливість досягнути мети перероз-

подільних відносин — надати більше якісних сус-

пільних благ за меншу ціну — через можливість:

— досягнення прозорості в рішенні місцевих 

справ;

— досягнення рівності та справедливості під 

час перерозподілу фінансових ресурсів;

— проведення стратегічного інтегрованого 

планування розвитку адміністративно-територі-

альної одиниці;

— належного визначення пріоритетів у надан-

ні суспільних благ. У незалежній Україні завжди 

існувала й існує ситуація, коли жодна бюджетна 

установа та бюджетна програма не фінансується в 

обсязі 100 % потреб (останні залежать від встанов-

лених державних нормативів). Визначення пріо-

ритетності в фінансуванні програм і бюджетних 

установ допоможе зосередити фінансові ресурси 

на розвитку найважливіших і необхідніших для по-

треб певної адміністративно-територіальної оди-
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ниці за рахунок можливого скорочення обсягів або 

відмови від фінансування решти установ і заходів;

— моніторингу і контролю громадськості за 

процесом виробництва і наданням суспільних 

благ. Це надасть можливість усунути зловживання 

та халатність з боку виробників суспільних благ. 

Останні є незацікавленими особами щодо якості 

та кількості наданих суспільних благ;

— економії бюджетних та інших фінансових 

ресурсів через пошук додаткових резервів і впро-

вадження альтернативних варіантів;

— додаткової мобілізації фінансових, ма-

теріальних і трудових ресурсів громадськості 

та бізнесу. Жителі громади перетворюються зі 

споживачів суспільних благ у їх виробників, ад-

міністраторів, координаторів, співпрацівників, 

аналітиків, та вже після цього на споживачів. 

Подібна участь жителів громади в рішенні місце-

вих справ збільшує їхню зайнятість;

— максимального врахування потреб жителів 

територіальних громад. Цього неможливо досяг-

ти на загальнодержавному рівні, а також на рівні 

представників державного адміністративного апа-

рату на містах. Створена місцева представницька 

влада шляхом місцевого голосування спроможна 

почути та враховувати потреби населення лише 

під час чергових виборів;

— достовірної оцінки діяльності органів 

місцевого самоврядування та громадськості, у 

тому числі з метою врахувань позитивного і не-

гативного досвіду під час подальшого плануван-

ня та розвитку.

Громади можуть створювати свої організації 

з різною метою (як однією, так і охоплювати ви-

робництво багатьох суспільних благ) та завдан-

нями, охоплювати всіх мешканців громади або 

за певними критеріями (жінок, чоловіків, дітей, 

мешканців окремих вулиць тощо).

Законом України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» визначена система місцевого са-

моврядування (стаття 5), яка наведена на рис. 1.

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» визначає територіальну громаду й ор-

гани самоорганізації населення складовими сис-

теми місцевого самоврядування, які в цій системі 

представлені досить обмежено.

Відповідно до структури місцевих фінансів 

пропонуємо на рис. 2 наступні складові фінансо-

вої основи місцевого самоврядування.

Проте лише перелік фінансових ресурсів, 

що формують фінансову основу місцевого само-

врядування в Україні, не дає можливості ствер-

джувати про існування або відсутність місцевого 

самоврядування. Для цього необхідно досліджу-

вати структуру фінансових ресурсів і тенденції 

її зміни. Ресурси, які формуються за рішеннями 

органів місцевого самоврядування й органів са-

моорганізації населення та безпосередньо ними і 

Рис. 1. Система місцевого самоврядування в Україні

Рис. 2. Фінансова основа місцевого самоврядування

витрачаються на власний розсуд, є, на нашу дум-

ку, власними. Їхня частка знаходиться у прямій 

залежності від рівня фінансової децентралізації, 

зокрема фінансової деволюції.

Напроти, ресурси центрального уряду, що за-

кріплені за місцевими бюджетами і витрачаються 

органами місцевого самоврядування з метою ви-

конання державних функцій, які делеговані орга-

нам місцевого самоврядування, та міжбюджетні 

трансферти є делегованими фінансовими ресур-

сами. Їхня частка також знаходиться у прямій 

залежності від рівня фінансової децентралізації, 

зокрема фінансової деконцентрації, і в оберненій 

залежності — від рівня фінансової деволюції.

Таким чином, такі показники, як рівень міс-

цевих бюджетів у зведеному бюджеті країни і част-

ка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих 

бюджетів, на думку автора, покаже рівень децен-

тралізації (при цьому не фінансової, а бюджетної), 

проте не конкретизує рівень деконцентрації та 

деволюції. Лише при фінансовій деволюції ство-

рюються умови для самоврядування, залучення 

населення до вирішення місцевих справ.

Світовою спільнотою введено поняття «со-

ціальна мобілізація», під якою розуміють зміну 

свідомості людей у такий спосіб, що вони стають 

готовими до нових форм соціалізації та поведін-

ки. Це динамічний процес залучення потенціалу 

та бажання людей допомогти самим собі спільни-

ми діями [8, с. 28]. Відповідно розроблені базові 

принципи, концепція методу соціальної мобіліза-

ції, її етапи та цикли, наведено огляд національ-

ного і міжнародного досвіду. Були зроблені ви-
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сновки щодо українського досвіду запровадження 

методу соціальної мобілізації, серед яких:

— значуще залучення громад шляхом соці-

альної мобілізації може призвести до позитивних 

змін у ставленні людей до самодопомоги;

— існує значний потенціал у підтримці дер-

жавно-приватного партнерства для ефективного 

місцевого розвитку за участю громад для надан-

ня послуг;

— існуюче регулятивне та законодавче сере-

довище не є сприятливим для ефективної під-

тримки цього підходу, судячи зі складних меха-

нізмів участі громад у цьому експерименті. Це 

стосується труднощів реєстрації, оподаткування, 

механізму фінансування громад, права на влас-

ність і користування [9, с. 36, 43].

З метою врегулювання суперечностей між 

державною владою, органами місцевого самовря-

дування та мешканцями територіальних громад 

(останні є єдиними, за Конституцією України, 

суб’єктами самоврядування) стосовно надання 

суспільних благ необхідним є прискорення про-

цесу децентралізації.

Процес децентралізації має бути направле-

ний не лише на передачу функцій, повноважень, 

фінансових ресурсів і відповідальності від дер-

жавної влади органам місцевого та регіонально-

го самоврядування, а й жителям територіальних 

громад, створеним ними органам самоорганізації 

населення та іншим організаціям громад. Останні 

нарівні з органами місцевого самоврядування по-

винні мати права самостійного формування та ви-

трачання фінансових ресурсів у напрямку взятих 

на себе ініціатив соціально-економічного розви-

тку територіальних одиниць.

У зв’язку з цим у законодавчому порядку (За-

кони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та «Про органи самоорганізації населен-

ня») необхідно переглянути і максимально спрос-

тити процедуру реєстрації органу самоорганізації 

населення, а також розробити розширений меха-

нізм участі останнього в процесі прийняття рішень 

місцевого значення. У Податковому кодексі перед-

бачити спрощення податкових процедур для орга-

нізацій громад (досі в податковому законодавстві 

не визначено, що органи самоорганізації населен-

ня є неприбутковими). У Господарському кодексі 

передбачити права власності місцевої громади на 

створені об’єкти нерухомості, майно та фінансові 

ресурси. Бюджетним кодексом мають бути вре-

гульовані механізми фінансування проектів, які 

здійснюються органами самоорганізації населен-

ня, за рахунок місцевих бюджетів. При досягнен-

ні позитивних результатів діяльності організацій 

громад і розширенні їхньої діяльності мають бути 

розподілені права, фінансові ресурси й обов’язки 

між ними та органами місцевого самоврядування 

відповідно до принципу субсидіарності.

Також, на нашу думку, головними принципа-

ми фінансової діяльності органів місцевого само-

врядування мають стати:

— забезпечення верховенства права стосовно 

фінансової діяльності органів місцевого самовря-

дування;

— залучення громадськості до процесу при-

йняття рішень щодо місцевих справ (до плануван-

ня, виконання та контролю за виконанням);

— забезпечення постійно зростаючої участі 

органів самоорганізації населення в рішенні міс-

цевих справ;

— прагнення ефективного виробництва сус-

пільних благ, тобто виробництва більш якісних 

благ за меншу ціну;

— прагнення максимального задоволення 

потреб населення;

— забезпечення прозорого і справедливого 

розміщення замовлень серед приватного сектора 

щодо виробництва суспільних благ;

— забезпечення максимальних надходжень 

до місцевих бюджетів;

— короткострокова максимізація надходжень 

до місцевих бюджетів не повинна бути пріорите-

том і причиною втрати довгострокової максиміза-

ції надходжень;

— сприяння економічному розвитку відпо-

відної місцевості, що збільшить її податковий по-

тенціал і прибутки її мешканців;

— забезпечення чіткого розподілу повно-

важень, відповідальності та співробітництва між 

представницькою і виконавчою місцевою владою 

з приводу надання суспільних благ та його фінан-

сового забезпечення;

— забезпечення підзвітності та підконтроль-

ності фінансової діяльності органів місцевого са-

моврядування територіальній громаді.

Дотримання запропонованих принципів 

дасть можливість вирішувати місцеві справи 

більш повноцінно і з меншим обсягом грошових 

ресурсів.

Висновки. Таким чином, проведене дослі-

дження дозволяє зробити висновки щодо не-

обхідності проведення фінансової деволюції з 

широким залученням населення до вирішення 

місцевих справ. Це надасть можливість органам 

місцевого самоврядування надавати якісніші сус-

пільні блага за менших витрат.

Розглянуті питання є підґрунтям для по-

дальших більш глибоких прикладних розробок, 

пов’язаних із необхідністю проведення фінансо-

вої децентралізації, для доопрацювання деяких 

законодавчих норм, що створить передумови для 

подальшого системного реформування місце-

вих фінансів України в напрямку забезпечення 

ефективної фінансової діяльності органів місце-

вого самоврядування, у  тому числі шляхом соці-

альної мобілізації.
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ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ 
У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

З БАНКАМИ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті визначено показники оцінювання динаміки розвитку інтеграції страхових компа-

ній з банками з точки зору створення механізму інтеграції страхових компаній з банками в Україні.

Ключові слова: механізм інтеграції, інтеграція страхових компаній з банками, банківське страхування, 

показники оцінювання динаміки інтеграції.

Summary. The article defines indicators of integration evaluation in the context of formation of insurers and 

banks mechanism of integration in Ukraine.

Key words: mechanism of integration, integration of insurance companies and banks, bancassurance, indicators 

of integration evaluation.

Постановка проблеми. Основою забезпечення 

ефективного розвитку механізму інтеграції стра-

хових компаній (СК) з банками в Україні є засто-

сування наявних конкурентних переваг кожного з 

учасників, прагнення до реалізації взаємовигідних 

результатів інтеграції (з метою отримання прибутку 

й уникнення конфліктів інтересів), оптимальне ви-

користання наявних трудових, інформаційних, ін-

телектуальних і фінансових ресурсів. Важлива роль 

повинна відводитись інфраструктурі дистрибуції, 

характеристикам фінансових продуктів як рушій-

ним силам процесу інтеграції, а також оцінюванню 

динаміки розвитку інтеграції для своєчасного при-

йняття зважених управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід 

зазначити, що вітчизняними науковцями приді-

ляється недостатня увага показникам оцінювання 

динаміки розвитку інтеграції страхових компаній 

з банками. Дослідженням даного питання займа-

ються фахівці іноземних дослідницьких центрів, що 

функціонують у складі перестрахувальних компаній 

MunichRe і SwissRe, а також Європейської федерації 

страховиків і перестрахувальних компаній, серед 

яких: С. Легранд, К. Лоне, Б. Мангуі, М. Шеваль’є.

Метою статті є визначення показників оціню-

вання динаміки розвитку інтеграції страхових ком-

паній з банками з точки зору створення механізму 

інтеграції страхових компаній з банками в Україні.


