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Аналіз політики для використання соціально-економічних переваг видобувних проектів в Україні

З об’єктивних причин, в Україні (і будь-якій іншій країні Європи) не-
можливо здійснити «сланцеву революцію», яка в 2009 році вивела США 
на перше місце в світі з видобутку газу. Синергетичний ефект від розвит-
ку нової галузі за океаном забезпечили особливості американського рин-
ку, нехарактерні для інших держав.

Проте не варто думати, що активне освоєння нетрадиційних вугле-
воднів в Україні, поряд з іншими кроками, спрямованими на забезпечен-
ня гармонійного розвитку національної енергетики, не здатні гарантувати 
енергетичну самодостатність нашої країни.

До того ж, навіть один типовий проект із будівництва семи кущових 
майданчиків із видобутку нетрадиційних вуглеводнів здатен створити по-
над півтори тисячі робочих місць і $67 млн додаткового валового продук-
ту. Кожні $100, вкладені в будівництво й буріння свердловин, генерують 
$156 в економіці регіону, де відбувається освоєння нетрадиційних вугле-
воднів.

З огляду на це, прихід у нашу країну соціально відповідальних на-
фтогазових компаній відкриває перед територіальними громадами шести 
областей України широкі можливості з використання соціально-економіч-
них переваг видобувних проектів.

Однак, щоб скористатися ними, представникам органів місцевого са-
моврядування, територіальних громад, громадським активістам варто на-
бути навичок аналізу політики на місцевому рівні.

Цей посібник базується на матеріалах семінару-тренінгу з аналізу 
регіональної політики, проведеного 17-19 листопада 2015 року для надан-
ня представникам органів місцевого самоврядування та територіальних 
громад у місцях майбутнього видобутку нетрадиційних вуглеводнів нави-
чок вирішення проблем, що можуть виникнути під час реалізації видобув-
них проектів в Україні.

Посібник підготовлений у рамках проекту «Забезпечення спромож-
ності представників органів місцевого самоврядування та місцевих гро-
мад реалізовувати соціально-економічні переваги проектів із розвідки та 
видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні», що реалізується за про-
грамою «Український інститут газу нетрадиційних джерел».

ВСТУП
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1.1. Соціальна відповідальність компаній під час 
реалізації видобувних проектів

Дослідження, проведене в березні 2015 року Центром «Соціальний 
моніторинг» (ЦСМ) та Українським інститутом соціальних досліджень 
імені О. Яременка (УІСД) спільно з Інститутом економіки та прогнозуван-
ня НАН України, свідчить, що більшість українських громадян негатив-
но оцінюють людей, які перебувають при владі. Майже третина опитаних 
(31 %) характеризує їх як стурбованих лише своїм матеріальним благо-
получчям і кар’єрою; 16 % – як слабких людей, нездатних розпорядитися 
владою, забезпечити порядок і послідовний політичний курс; 18 % – як 
патріотичних, але малокомпетентних політиків, які не знають, як вивести 
країну з кризи. Майже 14 % респондентів називають представників влади 
«маріонетками», повністю залежними від зовнішнього управління, і лише 
15 % вважають, що нинішні політики ведуть державу вірним курсом.

Проте на тлі двократного порівняно з 2012 роком падіння довіри до по-
літичних партій та їхніх лідерів, як до сил, здатних забезпечити зростання 
національної економіки, протягом 2014 року значно зросла довіра до пред-
ставників вітчизняного бізнесу (удвічі, до 54 %) та іноземних компаній, що 
провадять свою діяльність в Україні (майже втричі, до 31 %). Цьому багато 
в чому сприяла активна діяльність тих із них, хто взяв на себе добровільні 
зобов’язання, що виходять за рамки встановлених натепер «правил гри» й 

ДЖЕРЕЛА ВИКОРИСТАННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ПЕРЕВАГ ВИДОБУВНИХ 
ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
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передбачають вжиття додаткових заходів для підвищення якості життя пра-
цівників та їхніх сімей, місцевих громад і суспільства в цілому. 

Ринкову конкуренцію і прагнення отримати прибуток здавна вважа-
ли морально сумнівними. Наприкінці XIX століття англійський профспіл-
ковий діяч і публіцист Т. Дж. Даннінг зазначав: забезпечте 10 % прибутку, 
і капітал згоден на будь-яке застосування. При двадцяти відсотках він стає 
жвавим, при п’ятдесяти – готовий зламати собі голову, при ста – зневажає 
всі людські закони, при трьохстах – немає такого злочину, на який він не 
пішов би, навіть під страхом шибениці1. 

Антисоціальні заходи, пропоновані для боротьби з кризою, змушу-
ють суспільство вимагати від великих і малих компаній вияву все біль-
шої моральності у вирішенні глобальних проблем сучасності, серед яких 
– забезпечення людства ресурсами (насамперед енергетичними) й запо-
бігання забрудненню навколишнього середовища. Сьогодні мало хто з 
представників великого бізнесу здатний ухилитися від соціальної відпо-
відальності, хоча кожен розуміє її по-своєму.

Ринкова економіка характеризується загальним поділом праці і 
складною взаємозалежністю, яка передбачає, що дії окремих бізнесменів 
чи компаній багато в чому визначаються вчинками інших. Оскільки вне-
сок кожного з них майже неможливо встановити, виникає питання: хто 
має відповідати за кінцевий результат і в чому він полягає. І альтруїстич-
ні підходи тут недоречні, інакше було б неможливо застосувати санкції до 
недоброчесних підприємців.

Відповідь на це питання перебуває не в області моралі, а полягає 
у встановленні деяких загальних, зрозумілих, стабільних і обов’язкових 
норм і правил, яких усі мають дотримуватися під час здійснення будь-
яких дій. Це як у дорожньому русі: якщо для когось на світлофорі горить 
«зелений», то він із ризиком для життя припускає, що для інших горить 
«червоний». Йому не потрібно знати мотиви інших учасників руху і бай-
дуже, зупиняються вони на перехресті з альтруїзму, страху чи думок про 
власну безпеку. Лише за наявності «правил гри» конкретні дії представ-
ників бізнесу здатні набути рамкового порядку, забезпечуючи надійність 
взаємних очікувань. Тільки тоді стає можливим узгодження поведінки та 
довгострокове планування.

«Правила гри» визначають, що є порушенням і як воно карається. Сто-
совно них у підприємницькому середовищі має панувати злагода. Через 
1 Dunning T. J. Trade’s Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention. – London : Published 
by the author, and Sold by M. Harley, No 5, Raquet court, Fleet street, E.C. 1860. – P. 35-36. – 52 
p. (цит. за Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 23. – С. 770).
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представників своїх інтересів бізнес призначає нейтрального «арбітра», який 
стежить за виконанням встановлених норм і застосовує санкції у разі їх пору-
шення. Якщо правила дотримуються та існує нейтральна контрольна інстан-
ція, можлива й сама гра, і конкуренція в ній. Нерегульована боротьба всіх 
проти всіх («дикий» ринок, прояви якого Україна ще відчуває) не має нічого 
спільного зі здоровою конкуренцією, прив’язаною до певної системи.

Встановлення загальних, зрозумілих, стабільних та обов’язкових 
для всіх норм і правил передбачає виконання таких умов:

1. Правила повинні бути однаковими для всіх. Не можна, щоб 
одна команда, наприклад, грала в футбол, а інша – в хокей чи засто-
совувала допінг. Більшість соціально-політичних проблем порядку 
денного – від місцевих до загальних – є наслідком саме неоднакових 
правил, установлених для різних груп спеціальних інтересів (стей-
кхолдерів).

2. Правила мають бути відомі всім і визнаватися всіма. Здоровій 
економіці заважає не стільки невизначеність правил, скільки невизнання 
деяких із них, що призводить до прихованих порушень. Значення цього 
пункту особливо актуально для України та інших країн із перехідною еко-
номікою.

3. Правила слід встановлювати. Бажаного результату можна досягти 
не стільки закликами до дотримання норм, скільки примусом до їх вико-
нання. При цьому неприпустимо, якщо арбітр приймає чийсь бік.

4. Конкурентне суспільство передбачає існування достатньої кількості 
приблизно рівних за силою гравців, кожен з яких може отримати перевагу.

5. Гравці повинні хотіти виграти. Завжди існує прагнення домогтися 
гарантій стабільності й вийти з боротьби. Але вона повинна бути гострою, 
а узгоджені дії – заборонені.

6. Правила мають бути стабільними, щоб забезпечувати надійність 
взаємних очікувань. Їхні норми слід змінювати публічно, із чітким визна-
ченням дати та однаково для всіх. При цьому не можна вимагати їхньо-
го дотримання лише від однієї групи спеціальних інтересів чи окремих 
суб’єктів господарювання. Такі дії призводять до того, що можна було б 
назвати «небажаним природним відбором».

7. Заклики до чесності нічого не варті, якщо за ними немає підтрим-
ки суспільства й захисту держави. Їх можна втілити в життя тільки на ос-
нові підкріплених санкціями правил. Совість окремої людини не може 
компенсувати нездатність державних і суспільних інститутів. Тому пра-
вила слід встановлювати так, щоб стала можливою справедливість, тобто 
індивідуальна моральна поведінка.
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Чинні сьогодні в більшості економічно розвинених країн «правила 
гри» складаються з Конституції, адміністративного, кримінального та гос-
подарського права, усього законодавчого комплексу в галузі підприємни-
цтва, правил відповідальності та відшкодування збитків, а також мораль-
них і культурних стандартів поведінки. При цьому кожен гравець вільний 
самостійно вибирати підхід до дотримання загальноприйнятих норм: від 
формального, що полягає у повній і своєчасній сплаті податків, до мораль-
ного, що передбачає самостійний пошук можливостей зробити внесок у 
вирішення соціальних проблем (рис. 1.1).

Дотримання встановлених «правил гри» проявляється щодо власних 
працівників, місцевого населення, навколишнього середовища, суспіль-
ства в цілому та означає для бізнесу:

– гарантії вищого суспільного статусу й лояльності влади;
– формування привабливого образу компанії, що стимулює збіль-

шення продажів і зміцнює позиції на ринку, а також привертає увагу ін-
весторів;

– збільшення продуктивності праці та згуртованості колективу, за-
побігання акціям протесту й підвищення лояльності працюючих керів-
ництву компанії;

– сприяння створенню благополучного суспільства, що забезпечує, у 
свою чергу, сприятливі умови для розвитку бізнесу.

Рис. 1.1. Основні підходи до дотримання «правил гри»
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Але не слід забувати, що в дотриманні «правил гри» (особливо в ча-
стині моральних і культурних стандартів) можливості бізнесу є обмеже-
ними. Це пояснюється тим, що їхнє добровільне виконання:

– порушує принцип максимізації прибутку;
– автоматично перетворює соціальні затрати компаній у затрати, що 

можна перенести на споживача (наприклад, у вигляді підвищення цін);
– не гарантує вирішення соціальних проблем, оскільки бізнес не во-

лодіє для цього достатніми знаннями та уміннями;
– створює в непоінформованої частини суспільства уявлення, 

що, дотримуючись «правил гри», бізнес відкуповується за свої про-
типравні дії.

З огляду на це, не слід шукати моральної основи в окремих вчин-
ках підприємців – соціальні проблеми можуть бути вирішені тільки 
зусиллями всього суспільства. Кожен бізнесмен здатний проявити ба-
жану поведінку, лише коли до цього готові всі інші. Поки морально об-
ґрунтовані варіанти дій не стануть привабливими, суспільство не має 
права закликати до високої моральності окремі компанії, оскільки по-
зиція інших може змінюватися – від соціального відгуку, який перед-
бачає надання допомоги тільки у випадку наполегливого «прохання» 
суспільства, до обструкції, що заперечує будь-яку соціальну відпові-
дальність (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Рівні соціальної відповідальності бізнесу 
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Попри неготовність всіх представників бізнесу робити свій внесок 
у розвиток суспільства, у 1970-1990-х багато великих компаній взяли на 
себе добровільні зобов’язання, що виходили за рамки встановлених на 
той час «правил гри» і передбачали прийняття додаткових заходів для 
підвищення якості життя працівників та їх сімей, місцевого співтовари-
ства і суспільства в цілому. Вони були сформульовані в різних стандар-
тах і правилах етики, статутах соціальної відповідальності й кодексах по-
ведінки (окремі корпорації навіть відкоригували свої місії, наприклад у 
групи компаній BP з’явився слоган «Не лише бензин»).

Приводом для таких революційних змін стало загострення глобаль-
них проблем сучасності та активізація екологічного руху (хоча прихиль-
ники «теорії змови» пояснюють їх наміром корпорацій позбавити наці-
ональні уряди функцій «арбітра»). Свою роль зіграв і ряд техногенних 
катастроф, що підірвали довіру до енергетичних компаній, зокрема, вибух 
на буровій платформі BP Deepwater Horizon в Мексиканській затоці в 2010 
році, аварія на АЕС Фукусіма-1 у 2011 році та аварія нафтового танкера 
Exxon Valdez поблизу берегів Аляски в 1989 році.

Прямим наслідком останньої стала поява CERES Principles – кодексу 
екологічної поведінки, що містить зобов’язання:

– з охорони біосфери;
– раціонального використання природних ресурсів;
– скорочення обсягів та утилізації відходів;
– енергозбереження;
– скорочення ризиків;
– надання безпечних продуктів і послуг;
– відновлення навколишнього середовища;
– інформування громадськості;
– відповідальності керівництва;
– незалежного аудиту та надання звітів.
Одним з нещодавніх прикладів прийняття бізнесом нових добровіль-

них зобов’язань стали сформульовані Міжнародним енергетичним агент-
ством у 2012 році «Золоті правила Золотого століття природного газу»2, 
що закликають видобувні компанії дотримуватися принципів:

– ефективного планування;
– повної прозорості діяльності;
– конструктивного діалогу з місцевими громадами, жителями та ін-
2 Golden Rules for a Golden Age of Gas [Електронний ресурс] / International Energy 

Agency. – Режим доступу : http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/
goldenrules/ weo2012_goldenrulesreport.pdf (дата звернення 04.01.15).
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шими зацікавленими сторонами на всіх етапах розробки родовищ, у тому 
числі перед початком бурових робіт;

– обов’язкового моніторингу навколишнього середовища до і після 
буріння;

– дотримання незалежності процедур оцінки й контролю;
– правильного вибору місць буріння для зведення до мінімуму ризиків 

впливу на місцеві громади, землекористування та навколишнє середовище;
– жорстких стандартів проектування, будівництва, цементування і 

тестування цілісності свердловин;
– гарантування високого рівня екологічної безпеки, у тому числі 

шляхом зведення до мінімуму обсягів використовуваної води, матеріалів 
і реагентів.

Утім, попри велику кількість стандартів соціальної відповідально-
сті, не слід забувати, що одне лише бажання бізнесу сприяти вирішенню 
соціальних проблем не гарантує бажаного результату за відсутності неза-
лежного контролю й примусу до дотримання компаніями всього комплек-
су встановлених норм і правил. Адже, як зауважив американський фінан-
сист Джордж Сорос: «За умов висококонкурентного середовища люди, 
стурбовані проблемами відносин з іншими людьми, успішніші менше, 
аніж ті, хто не обтяжений моральними міркуваннями»3. 

З огляду на цю причину, користуючись неуважністю з боку націо-
нальних урядів і пасивністю громадських організацій, бізнес нерідко іні-
ціював реалізацію програм соціальної відповідальності виключно заради 
майбутніх прибутків або для приховування дій, сумнівних з етичної точ-
ки зору. Звинувачення в цьому почастішали, зокрема, після неправдивого 
повідомлення про запаси нафти, який завдав у 2004 році серйозної шкоди 
репутації Royal Dutch Shell, і вже згадуваної аварії платформи Deepwater 
Horizon групи компаній BP, відомої своїми екологічними рекламними 
кампаніями. Тому добровільні заходи щодо забезпечення соціально відпо-
відальної поведінки бізнесу не виключають необхідність державного ре-
гулювання й контролю з боку представників громадянського суспільства.

Таким чином:
1. Проведені соціологічні дослідження свідчать, що рівень взаємної 

довіри між владою, бізнесом і громадянським суспільством стрімко па-
дає. Це проявляється в соціальній відчуженості замість солідарної відпо-
відальності за соціально-економічний стан країни.

3 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности 
[Електронний ресурс] / Джордж Сорос ; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 1999. – XXVI, 262 с. 
– Режим доступу : http://capitalizm.narod.ru (дата звернення 04.01.15).
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2. На тлі падіння довіри до політичних партій та їхніх лідерів, як до 
сил, здатних забезпечити зростання національної економіки, зростає дові-
ра до представників вітчизняного бізнесу та іноземних компаній, що про-
вадять свою діяльність в Україні.

3. Для відновлення ресурсу довіри органи державної влади можуть 
використати можливості соціально відповідального бізнесу.

4. Попри велику кількість стандартів соціальної відповідальності, 
одне лише бажання бізнесу сприяти вирішенню соціальних проблем не 
гарантує бажаного результату за відсутності незалежного контролю й при-
мусу до дотримання компаніями всього комплексу встановлених норм і 
правил.

5. Добровільні заходи щодо забезпечення соціально відповідальної 
поведінки бізнесу не виключають необхідність державного регулювання 
й контролю з боку представників громадянського суспільства.

1.2. Права і можливості територіальних громад
Сучасний стан державотворення в Україні характеризується якісно 

новим етапом розвитку місцевого самоврядування, пов’язаним із прове-
денням глибокої конституційної реформи, прийняттям Законів України 
«Про співробітництво територіальних громад», «Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад». Ідеться про забезпечення всеосяжності 
місцевого самоврядування, формування й забезпечення діяльності тери-
торіальних громад та їхніх органів, посилення їхньої спроможності ви-
рішувати місцеві проблеми. Головним завданням має бути покращення 
умов життя людей, оперативне та якісне надання їм публічних послуг, по-
ліпшення умов сталого розвитку територій, ефективне використання бю-
джетних коштів та інших ресурсів.

Територіальна громада – це сукупність громадян України, котрі 
спільно проживають у міському чи сільському поселенні, мають колектив-
ні інтереси і визначений законом правовий статус. На відміну від простої 
територіальної одиниці, поселення, що має статус територіальної грома-
ди, наділяється певними правами. Насамперед, це право на самовряду-
вання.

Це положення закріплено у ст. 141 Конституції України: «Місцеве 
самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи до-
бровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 
міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Кон-
ституції і законів України». Конституцією України також закріплено, що 
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місцеве самоврядування може здійснюватися територіальною громадою 
як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські ради 
та їхні виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що пред-
ставляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є ра-
йонні та обласні ради.

Територіальні громади обирають відповідні ради. Вони обирають 
сільського, селищного чи міського голову. Голова районної чи обласної 
ради обирається депутатами відповідної ради.

Фінансово-майнові права територіальної громади визначені у ст. 142 
Конституції, яка встановлює, що матеріальною та фінансовою основою міс-
цевого самоврядування є рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бю-
джетів, інші кошти, земля, природні ресурси, які є у власності територіаль-
них громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної 
власності, котрі перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Стаття 143 Конституції зазначає: територіальні громади безпосеред-
ньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управля-
ють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соці-
ально-економічного та культурного розвитку, контролюють виконання їх, 
затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних оди-
ниць і контролюють виконання їх; встановлюють місцеві податки і збо-
ри згідно із законом; забезпечують проведення місцевих референдумів та 
реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізують та ліквідують кому-
нальні підприємства, організації й установи, а також здійснюють контроль 
за їхньою діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, відне-
сені законом до їхньої компетенції.

Територіальна громада має право на формування власного бюджету, 
створення резервних та інших цільових фондів грошових ресурсів.

Територіальна громада є суб’єктом підприємницької діяльності у 
сфері надання громадських послуг. Вона має право бути засновником під-
приємств, мати частку в статутних фондах господарських товариств, от-
римувати доходи від дивідендів.

Територіальна громада є також суб’єктом фінансово-кредитних від-
носин, може розміщувати місцеві позики, отримувати кредити в банків-
ських установах, має право створювати комунальні банки, довірчі та стра-
хові товариства, пенсійні фонди та інші комунальні фінансово-кредитні 
установи, виступати гарантом кредитів. 

Територіальна громада користується, володіє та розпоряджається 
майном комунальної власності, що належить їй на правах колективного 
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володіння її членами. Це майно не можна відчужити без згоди територі-
альної громади або її представницького органу. Відчуження майна кому-
нальної власності здійснюється на засадах купівлі-продажу4.

Майно комунальної власності може використовуватися на основі 
прав повного господарчого відання, права оперативного управління, а та-
кож права власності. Це майно може продаватися й купуватися, передава-
тися в оренду, використовуватися під заставу, вноситись як частка статут-
ного фонду господарських товариств.

Частина майна територіальної громади перебуває в режимі виключ-
но громадського користування і не може бути об’єктом купівлі-продажу, 
приватизації або відчуження іншим способом. До числа об’єктів, на які 
поширюється такий режим, належать дороги, парки, сквери, кладовища, 
тротуари, ріки, набережні, пам’ятники історії та архітектури, інші життє-
во важливі об’єкти.

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній 
власності, є надбанням громади. Їхня недоторканність захищається за-
коном.

Територіальні громади, згідно з Конституцією України, можуть 
об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а та-
кож кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного 
фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій, уста-
нов, створювати для цього відповідні органи та служби.

Конституція встановила, що права місцевого самоврядування захи-
щаються в судовому порядку. 

Законодавство України про місцеве самоврядування закріпило пра-
во територіальної громади села, селища і міста на прийняття їхніми пред-
ставницькими органами на основі Конституції та в межах цього Закону 
статутів відповідних територіальних громад. Основною метою прийняття 
таких документів є урахування історичних, національно-культурних, со-
ціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого само-
врядування певною територіальною громадою. Статут (устав, положення 
чи хартія) територіальної громади покликаний детально конкретизувати її 
права й обов’язки, визначити вид (модель) обраного представницького ор-
гану, його структурний і кількісний склад, порядок укладення різноманіт-
них договорів і угод, де визначатиметься процедура їхнього затвердження 
і прийняття, обсяг матеріальної та іншої відповідальності, а також спосіб 
та умови внесення змін до них. Такі «комунальні конституції» є робочим 

4 Докладніше: Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підруч. / за заг. 
ред. В. М. Вакуленка, В. М. Орлатого. – К., 2010. – 400 с.
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інструментом для депутатів і співробітників виконавчого апарату, взагалі 
громадян5.

Натепер в Україні затверджено Концепцію реформування місцево-
го самоврядування6. Її основною ідеєю є децентралізація влади в краї-
ні і суттєве розширення повноважень територіальних громад. Це пов’я-
зано з тим, що саме на рівні громад можливо максимально забезпечити 
надання якісних та доступних адміністративних, соціальних та інших по-
слуг, становлення інститутів демократії, задоволення інтересів громадян в 
усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтере-
сів держави та територіальних громад. Основними повноваженнями ор-
ганів місцевого самоврядування базового рівня згідно з Концепцією є за-
безпечення:

– місцевого економічного розвитку (залучення інвестицій, розвиток 
підприємництва);

– розвитку місцевої інфраструктури, зокрема доріг, мереж водо-, те-
пло-, газо-, електропостачання і водовідведення, інформаційних мереж, 
об’єктів соціального та культурного призначення;

– планування розвитку території громади;
– вирішення питань забудови території (відведення земельних 

ділянок, надання дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію 
будівель);

– благоустрою території;
– надання житлово-комунальних послуг (централізоване водо-, тепло-

постачання і водовідведення, вивезення та утилізація відходів, утримання 
будинків і споруд, прибудинкових територій комунальної власності);

– організації пасажирських перевезень на території громади;
– утримання вулиць і доріг у населених пунктах;
– громадської безпеки;
– гасіння пожеж;
– управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної освіти;
– надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони 

здоров’я, із профілактики хвороб;
– розвитку культури та фізичної культури (утримання та організація 

роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, спортивних май-
данчиків);

5 Муніципальне право України : підруч./ [кол. авт.] ; за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. 
Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

6 Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні : розпор. Кабінету Міністрів України від 1 квіт. 
2014 р. № 333-р // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 30. – Ст. 831.
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– надання соціальної допомоги через територіальні центри;
– надання адміністративних послуг через центри надання таких 

послуг.
У подальшому держадміністрації передбачається замінити на пре-

фектури з функціями контролю та нагляду. Виконавча влада в областях, 
районах і територіях формуватиметься за рахунок виборчого процесу. Об-
ласні ради сформують свої виконавчі комітети та призначать керівниц-
тво. Усі функції перейдуть до обласних рад та їхніх виконавчих органів. 
Така система також працюватиме на рівні районів і на рівні територіаль-
них громад7.

Реформування місцевого самоврядування та територіальної організа-
ції влади в Україні передбачає здійснення п’яти основних кроків. Це визна-
чення територіальної основи органів місцевого самоврядування та виконав-
чої влади і розмежування повноважень між ними, а також розмежування 
повноважень між органами місцевого самоврядування. Крім того, за кож-
ним рівнем органів влади визначатимуть необхідний обсяг ресурсів та вста-
новлюватимуть відповідальність органів місцевого самоврядування перед 
виборцем і державою. Це зробить територіальні громади дієздатними, дасть 
їм змогу самостійно приймати рішення щодо розвитку своїх територій, щоб 
кожен житель отримував якісні послуги і міг самореалізуватися.

Стислий огляд законодавчо закріплених прав територіальних громад 
і подальших кроків щодо їхнього розширення дає підстави стверджува-
ти, що територіальні громади мають широке коло прав для вирішення 
власних проблем і сталого розвитку. Однак наявність прав та їхня реа-
лізація в реальному житті не завжди співпадають. Саме реалізація прав 
створює територіальним громадам можливості стати економічно самодо-
статніми, а їхнім членам почувати себе соціально захищеними. 

Перетворення прав на можливості значною мірою залежить від 
самої територіальної громади, її активності, вміння консолідувати та 
ефективно використовувати власний ресурсний потенціал.

Ресурсний потенціал міста/села/селища – це сукупність всіх видів 
ресурсів, що формуються на даній території та які можуть бути викори-
стані в процесі соціально-економічного розвитку. 

Ресурсний потенціал є об’єктивною передумовою (можливістю) для 
територіальної громади реалізовувати її програми розвитку, він харак-
теризується насиченістю території факторами виробництва (природни-

7 Дробуш І. Децентралізація та субсидіарність як необхідні умови реалізації 
соціальних прав територіальних громад на місцевому рівні / І. Дробуш // Нац. юридич. 
журн.: теорія і практика. – 2014. – № 10. – С.50-55.
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ми ресурсами, робочою силою, основними фондами, інфраструктурою, 
тощо) і нематеріальними факторами. Необхідно знати розмір, структуру, 
динаміку, баланс, джерела формування, форму власності традиційних і 
нетрадиційних місцевих ресурсів, тобто сформувати інформаційну базу 
щодо ресурсного потенціалу території. Це має стати першим кроком міс-
цевої влади в контексті ресурсного забезпечення реалізації прав територі-
альної громади на самостійне розроблення та реалізацію заходів, проек-
тів, програм.

Ресурсний потенціал території не є чимось сталим, він може наро-
щуватись або втрачатися, може змінюватись його структура і так далі. Це 
означає, що інформація про ресурсний потенціал території має постійно 
актуалізуватись. Саме задля цього доцільним є запровадження у відповід-
них органах влади програмних продуктів – баз даних щодо ресурсного 
потенціалу. 

Визначити ресурсний потенціал – це лише початок. Подальшим 
завданням органів місцевого самоврядування має стати оптимізація його 
використання з позицій ресурсного забезпечення програм розвитку. 

У загальному можна сказати, що неоптимальне використання ресур-
сного потенціалу території – це або пряма втрата ресурсів за їхнього над-
лишку для реалізації окремих заходів, проектів і програм, або недосягнен-
ня кінцевого результату за нестачі ресурсів. Не задіяні ресурси можуть 
скласти частину експортного потенціалу, або відкладений (перспектив-
ний) потенціал.

Ресурсне забезпечення процесу реалізації програм соціально-еко-
номічного розвитку території часто ототожнюють із фінансовим 
забезпеченням, тобто з монетарними ресурсами. Водночас, під час роз-
гляду питання про фінансування проектів місцевого розвитку часто вини-
кає потреба у використанні немонетарних ресурсів, наприклад майнових 
прав, безпосередньої праці тощо. Нерідкі випадки, коли учасники процесу 
свою частку фінансування готові надати шляхом вкладення саме цих акти-
вів у загальну суму фінансування програм розвитку.

Таким чином фінансове забезпечення слід розглядати лише як один з 
видів ресурсного забезпечення, хоча і надзвичайно важливий. А так як не-
монетарних ресурсів існує безліч, то виникає необхідність в їх класифікації.

У сфері природних ресурсів найбільш важливою для органів міс-
цевого самоврядування є можливість користування надрами як ре-
сурсом розвитку. Не менш важливим є питання організації ефективно-
го використання природних ресурсів. Основною тезою при цьому стає 
збільшення терміну використання ресурсу за збереження темпів роз-
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витку. Рішенням є побудова чіткої системи господарювання на основі 
режиму економії, комплексного використання сировини, впроваджен-
ня безвідходних технологій, реалізація проектів з використання нетра-
диційних видів ресурсів. 

Найбільш важливими практичними аспектами удосконалення управ-
ління природно-сировинними ресурсами на територіальному рівні є:

– формування комплексного кадастру природних ресурсів;
– ліцензування окремих видів діяльності у сфері природокористу-

вання;
– проведення роботи з екологічної паспортизації та сертифікації з 

впровадженням комплексної системи моніторингу;
– організація системи аудиту природокористування;
– зміцнення економіко-правового регулювання і контролю за приро-

докористуванням;
– підвищення екологічної культури населення.
Земельні ресурси (різновид природно-сировинних ресурсів) мають 

подвійну природу: з одного боку, вони є засобом виробництва для низки га-
лузей економіки (наприклад, сільського господарства), з іншого боку, вони 
є місцем розміщення виробничих систем. Територіальні громади є колек-
тивними землевласниками і землекористувачами, тому порушення чи об-
меження прав цієї специфічної категорії суб’єктів земельних відносин по-
гіршує життєве середовище населеного пункту в цілому. Тому управління і 
розпорядження земельними ресурсами має надзвичайно важливе значення 
і має бути об’єктом постійної уваги територіальної громади. 

Ефективне управління земельними ресурсами розширює можливості 
соціально-економічного розвитку територіальних громад. Тому головним 
завданням органів місцевого самоврядування є забезпечення максимально 
ефективного використання всіх видів земель, залучення їх у нормальний 
ринковий оборот, підтримка якісних характеристик земель, забезпечення 
виконання земельного законодавства.

Що стосується майнових ресурсів, то з точки зору забезпечення 
місцевого розвитку, найважливішим є оцінка та ефективне використан-
ня комунальної власності. Вона є, з одного боку, джерелом фінансових 
надходжень до місцевого бюджету, а з іншого, важливим матеріальним ре-
сурсом реалізації програм розвитку. 

Ефективне управління в даному випадку є першочерговим завдан-
ням. За допомогою проведення «фінансової інвентаризації» необхідно 
оцінити існуючий стан справ та проаналізувати варіанти альтернативно-
го використання. Наступний етап передбачає підготовку рішень щодо по-
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дальшої експлуатації майна, що об’єднує варіанти тактичного і стратегіч-
ного управління, а саме:

– ефективна оренда;
– спільне використання;
– корпоратизація;
– продаж нерентабельних об’єктів комунального майна.
Порівняно новою формою управління та використання комунально-

го майна є концесія. У концесію можуть бути надані об’єкти права ко-
мунальної власності територіальної громади міста: цілісні майнові комп-
лекси або системи таких комплексів, визначених відповідним органом 
місцевого самоврядування, об’єкти незавершеного будівництва та закон-
сервовані об’єкти, які можуть бути добудовані з метою використання для 
надання громадських послуг. Упровадження концесійних відносин від-
криває можливість підвищення ефективності використання майна тери-
торіальної громади, залучення додаткових інвестицій, вирішення окремих 
інфраструктурних проблем, зокрема у житлово-комунальному та дорож-
ньо-транспортному господарстві8.

У бурхливий час державотворення та становлення місцевого само-
врядування основними стратегічними ресурсами територіальної громади 
стали люди в силу своїх здібностей та організаційних навичок та знань, 
що мають високий ринковий статус. На жаль, цей ресурс використовуєть-
ся недостатньо ефективно в силу низки причин. 

Людські ресурси (людський потенціал) є дуже складним поняттям, 
яке характеризується чисельністю населення, режимом його відтворен-
ня, статевовіковою структурою, особливостями системи розселення, рів-
ня урбанізації, рівнями освіти і професійної кваліфікації, доходів та ви-
трат, життєвим рівнем населення, забезпеченістю соціальними послугами 
тощо. 

Визначаються два полюси ролі людини в суспільному виробництві: 
людину як ресурс виробничої системи – важливий елемент відтворю-
вального процесу (демографічні та трудові ресурси); людину як головний 
суб’єкт управління (соціальні, кадрові, управлінські ресурси). У другому 
випадку говорять про соціальні ресурси, соціальний капітал територіаль-
ної громади.

Соціальний капітал – це ресурси соціальних відносин, їх мережі, 
які полегшують дії індивідів завдяки формуванню взаємної довіри, визна-
чення взаємних зобов’язань і очікувань, формулюванню і встановленню 

8 Докладніше: Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підруч. / за заг. 
ред. В. М. Вакуленка, В. М. Орлатого. – К., 2010. – 400 с.
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соціальних норм, утворення асоціацій. Соціальний капітал утворюється з 
бажання людей проявляти ініціативу, думати, прикладати зусилля. І найго-
ловніше – домовлятися, створювати нові форми взаємодії.

Компонентами соціального капіталу можна назвати: довіру; освіту; 
вільний доступ до інформації; норми, традиції, цінності; певну взаємодію 
індивідів – особистостей. 

Досвід свідчить, що коли громада не бере участі в обговоренні рі-
шення, вона є менш налаштована на його виконання, часто діє в проти-
лежному напрямку, як активно (акції протесту), так і пасивно (залишаю-
чись поза соціальними й політичними справами). Водночас, органи влади, 
якщо приймають рішення без участі громадян, націлені не на прийняття 
рішення в інтересах громадян, а на те, що в кращому випадку є найпрості-
шим, а в гіршому – в інтересах місцевої влади.

Тому все ширше використовується підхід, що ґрунтується на впро-
вадженні механізмів самодопомоги та самоорганізації на рівні громад, до 
вирішення завдань місцевого значення.

Розвиток громад на основі соціального залучення та громадської 
активності є одним з основних компонентів соціальних програм, орієн-
тованих на сталий розвиток на місцевому рівні. Це дає можливість отри-
мати зворотній зв’язок та використовувати додаткові ресурси.

Концепція активізації самих членів суспільства і включення їх в про-
цес місцевого життєзабезпечення не як споживачів без права голосу, а як 
повноправних учасників, є першим кроком до подальшого наближення 
організованого населення до важелів самоуправління і стратегічного пла-
нування сталого розвитку території. 

Усвідомлюючи, що людина – це основний ресурс розвитку, вар-
то розуміти, що модернізація є, перш за все, капіталізацією людського 
ресурсу. Капіталізація людського ресурсу вимагає низки складових: 
зростання професіоналізму, зростання знань і кваліфікації, але не мен-
шою мірою вона вимагає капіталізації форм колективної взаємодії, вмін-
ня і спроможності громадян вступати в конструктивний контакт один 
з одним. Для місцевого управління – це можливість радикально ско-
ротити потребу в ресурсах, передавши вирішення окремих місцевих 
проблем населенню. Такий підхід створює якісно іншу ситуацію в те-
риторіальних громадах. Їх члени перестають бути пасивною масою, що 
чекає рішень зверху; вони стають суб’єктами дії і починають самостій-
но вирішувати свої проблеми. Люди об’єднуються, починають розумі-
ти, чого вони хочуть, висувають цілі і спільно працюють заради їхнього 
досягнення.
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Донедавна вважалося, що наявність або відсутність у суспільстві 
соціального капіталу, позитивних форм взаємодії і кооперації насе-
лення є чимось наперед визначеним, спадком релігійних, культурних 
і політичних традицій і в силу цього ніяк не залежить від зусиль су-
спільства в цілому та місцевої влади зокрема. Однак, насправді, соці-
альний капітал, як і будь-який інший різновид капіталу, може зростати 
або зменшуватися, його можна виробляти, привносити, переносити, ін-
вестувати. Вражаюча властивість соціального капіталу полягає в тому, 
що він не зменшується і не «зношується» під час використання. Навпа-
ки, чим більше він задіяний, тим швидше збільшуються його обсяги. 
Тобто цілком можливо створювати умови, при яких соціальний капітал 
буде накопичуватися. Для реалізації такого сценарію потрібні мережі 
ефективних громадських організацій, які допоможуть створити осе-
редки ефективної взаємодії людей. Саме інститути громадянського су-
спільства сприяють збільшенню соціального капіталу і перетворенню 
його на потужний ресурс місцевого розвитку. При цьому в процес важ-
ливо втягнути групи різної спрямованості: клуби за інтересами, групи 
взаємодопомоги, кооперативи, кредитні товариства, органи самоорга-
нізації населення тощо. 

Налагодження партнерства й кооперації є практичною формою ре-
алізації соціального капіталу як ресурсу розвитку території. Особлива 
роль при цьому має відводитися встановленню партнерських відносин 
між владними структурами, бізнесом та неприбутковими організаціями. 
Їх розвиток веде до формування інституту спільного управління трьома 
секторами суспільства – приватним, некомерційним і державним. Різно-
манітність та інтенсивність соціальних взаємодій стимулює економічну 
активність, що в свою чергу веде до соціально-економічного розвитку 
конкретної території. 

Коли йдеться про людські ресурси, варто розглянути ще одну їх роль 
у розвитку території. Саме цей ресурс є основою для формування управ-
лінського ресурсу території. Професіоналізм чиновників, їхній високий 
інноваційний потенціал, стратегічне мислення, репрезентативність скла-
ду органів місцевого управління, прозорість і відкритість управлінської 
діяльності за інших рівних умов стає тим визначальним нематеріальним 
ресурсом, що дозволяє територіальній громаді розширити свої можливо-
сті досягнення більш високого рівня розвитку. 

Спільною проблемою для багатьох територіальних громад є те, що 
часто на реалізацію ініціатив у сфері місцевого розвитку не вдається за-
лучити достатнього обсягу фінансових ресурсів не стільки через їх не-
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доступність, скільки через неспроможність органів місцевого самовря-
дування грамотно підготувати пакет документів та представити всім 
зацікавленим сторонам інвестиційні та інші проекти. Тому розвиток нави-
чок залучення фінансових ресурсів з усіх доступних джерел суттєво зміц-
нює територіальну громаду. У цьому контексті важливим є використання 
можливостей різноманітних інвестиційних, кредитних і грантових меха-
нізмів забезпечення розвитку громад9.

До інвестиційних механізмів належать: 
– корпоратизація комунальних підприємств – механізм залучення 

додаткових надходжень шляхом передачі корпоративних прав на унітар-
не комунальне підприємство (або частини таких прав) приватним інвес-
торам та його перетворення на корпоративне. Корпоратизацію комуналь-
них підприємств часто використовують у перехідних економіках, де існує 
потреба перевести комунальні активи у приватну власність і залучити ін-
вестиції в місцеву економіку. Залежно від потреб, громада може зберегти 
права власності на комунальне підприємство, але водночас позбутися від-
повідальності за його зобов’язання, залучити до підприємства інвестицій-
ні кошти, але зберегти за собою контрольні чи блокувальні повноваження, 
або повністю приватизувати комунальне підприємство;

– компенсація впливу – механізм, що дає змогу синхронізувати тем-
пи розвитку муніципальної інфраструктури з динамікою житлової та ко-
мерційної забудови, а також компенсувати негативний вплив зовнішніх 
чинників, наприклад, промислового забруднення довкілля, на територію. 
Використання цього механізму передбачає зобов’язання забудовників чи 
підприємців компенсувати негативний вплив нової забудови чи підприєм-
ства на рівень завантаженості місцевої інфраструктури чи стан довкілля. 
Така компенсація може здійснюватись у вигляді відрахувань до місцево-
го бюджету, як це передбачено українським законодавством, або у не гро-
шовому вигляді, як це можливо в більшості економічно розвинутих країн;

– державно-приватне партнерство – стале співробітництво між 
місцевими органами влади та підприємствами приватного сектору з ме-
тою генерування ресурсів для реалізації інфраструктурних проектів. У 
межах державно-приватного партнерства відбувається розподіл видат-
ків, ризиків та майбутніх прибутків між публічним і приватним учасни-
ками партнерства. Застосування цього механізму дає змогу органам влади 
забезпечувати потреби економічного розвитку за рахунок інвестиційних 

9 Докладніше: Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку 
: навч. посіб. – К. : Центр громадської експертизи ; проект «Місцевий економічний 
розвиток міст України», 2013. – 176 с.
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коштів, не втрачаючи впливу на об’єкти інфраструктури та контролю за 
ними. Державно-приватне партнерство – один з найпоширеніших меха-
нізмів фінансування масштабних інфраструктурних проектів у економіч-
но розвинутих країнах світу. 

Основними кредитними механізмами є: 
– облігаційні позики – механізм залучення до місцевих бюджетів фі-

нансових ресурсів, що передбачає емісію облігацій місцевими органами 
влади (муніципалітетами). Розрізняють три види муніципальних обліга-
цій: бездохідні облігації (забезпечуються комунальним майном чи дохо-
дами місцевого бюджету), дохідні облігації (випускаються для фінансу-
вання об’єктів, з доходів яких відбуватиметься їх погашення) та облігації 
змішаного типу (не приносять доходу, але їх погашення забезпечують до-
ходи створених об’єктів). Муніципальні облігаційні позики як механізм 
залучення кредитних ресурсів широко використовують у економічно роз-
винутих країнах світу;

– безоблігаційні позики – механізм залучення до місцевих бюдже-
тів фінансових ресурсів від комерційних банків, установ муніципально-
го кредитування, інших фінансових інституцій на умовах платності, стро-
ковості й поворотності. Безоблігаційні позики можна залучати на різний 
термін, зокрема для покриття тимчасових касових розривів місцевих бю-
джетів. Позики, що залучаються на середньо чи довгостроковий термін, 
переважно використовуються для фінансування конкретних проектів. У 
країнах ЄС за рахунок безоблігаційних позик формується близько 10…15 
% доходів місцевих бюджетів, натомість в українських містах аналогічний 
показник не перевищує 5 %; 

– кредити міжнародних фінансових організацій – позикові кош-
ти, що надаються міжнародними фінансовими організаціями на потреби 
місцевого економічного розвитку. Кредити міжнародних фінансових ор-
ганізацій зазвичай характеризуються пільговими умовами кредитування 
(за зниженими процентними ставками, із пільговим періодом погашення 
кредиту, тривалим періодом користування залученими коштами тощо), а 
також цільовим призначенням коштів (у більшості країн Східної та Цен-
тральної Європи вони перш за все використовуються для реалізації різно-
манітних проектів у сфері місцевого економічного розвитку);

– місцеві гарантії – механізм залучення позикових ресурсів суб’єк-
тами господарювання (як публічного, так і приватного сектору), що здій-
снюють свою діяльність на певній території, у якому місцева рада бере на 
себе зобов’язання повного або часткового погашення основної суми бор-
гу чи процентних виплат у разі неспроможності такого суб’єкта господа-
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рювання виконати свої боргові зобов’язання. Місцеві гарантії надають на 
умовах платності, строковості та майнового забезпечення за рішенням ор-
гану місцевого самоврядування. 

До грантових механізмів належать: 
– міжнародна технічна допомога – ресурси у вигляді майна, робіт 

чи послуг, інтелектуальної власності, а також фінансових ресурсів, які, 
відповідно до міжнародних договорів, надають донори (уряди іноземних 
держав, уповноважені ними організації, а також міжнародні організації) 
на безоплатній і безповоротній основі для вирішення пріоритетних за-
вдань суспільної трансформації та економічного розвитку; 

– гранти міжнародних донорських організацій – ресурси, нада-
ні у вигляді безповоротної фінансової допомоги, благодійних внесків та 
пожертв, що мають цільове спрямування на вирішення певної суспільно 
значущої проблеми. Гранти, так само як і міжнародна технічна допомога, 
можуть надаватись у вигляді майна, робіт чи послуг, а також фінансових 
ресурсів (проте переважає майно та грошова форма). Грантові ресурси та-
кож нерідко виконують супровідну та підтримувальну функцію щодо ін-
ших механізмів фінансування, зокрема інвестиційних проектів чи креди-
тів міжнародних фінансових організацій; 

– проекти корпоративної соціальної відповідальності – добро-
вільні ініціативи приватних підприємств щодо провадження некомер-
ційної діяльності, спрямованої на соціально-економічний розвиток на-
селених пунктів і територій їх бізнесової присутності. Здебільшого такі 
проекти спрямовані на реалізацію соціальних ініціатив. 

Наведене вище дозволяє зробити висновок, що територіальні грома-
ди мають широкі права й достатні можливості для їхньої реалізації. Ви-
бір конкретних механізмів залежить від унікального, притаманного пев-
ній територіальній громаді ресурсного потенціалу. За цей вибір (у межах 
чинного законодавства) значною мірою відповідають самі територіальні 
громади та їхні лідери. 

1.3. Соціально-економічні переваги видобувних  
проектів в Україні

Успішно впроваджені у 2008-2015 роках у США, Канаді, Китаї, ін-
ших країнах технологічні інновації дозволяють ефективно розробляти 
запаси вуглеводнів, видобуток яких до цього вважався економічно не-
доцільним та екологічно неприйнятним. Вони полягають у технології 
масштабного гідророзриву пласта, високоточному будівництві похи-
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ло-спрямованих і горизонтальних свердловин, а також кущовому бурін-
ні, що дозволяє значно зменшити площу використовуваних земельних 
ділянок. 

Але застосування цих технологій потребує прокладання та експлу-
атації капітальних автошляхів, посилення мостів, розбудови ліній елек-
тропередач, будівництва водопровідних систем або буріння свердловин 
на воду, спорудження трубопровідної інфраструктури, створення системи 
перероблення й фракціонування, сховищ, залізничних терміналів тощо.

Розвиток відповідної інфраструктури залежить від ступеня освоєння 
покладів вуглеводнів. На його ранніх стадіях акцент в інвестиціях роблять 
на отриманні результатів, споруджуючи найнеобхіднішу інфраструктуру, 
здатну гарантувати безпечне освоєння родовищ і мінімальний вплив на 
навколишнє середовище.

При цьому виробничий процес складається з трьох основних фаз:
– підготовка до буріння (виявлення покладів нафти і газу; контракту-

вання та отримання дозволів на ділянку; пошук, підготовка і будівництво 
майданчиків під буріння);

– буріння (буріння, обсадка й цементування свердловини; виконан-
ня гідравлічного розриву пласта (стимуляція свердловини); облаштування 
свердловини);

– видобуток (комерційний видобуток нафти і газу, будівництво 
трубопроводів-колекторів; після певного часу експлуатації (5…10 років), 
– закриття свердловини і відновлення первинного стану бурового майдан-
чика).

Кожна фаза виробництва відкриває широкі можливості для місцевих 
підрядників у наданні послуг компанії-оператору.

Підготовка до буріння вимагає завершення серії сейсмічних та ін-
ших видів досліджень даних. На цій стадії будуть затребувані компанії, 
що пропонують сейсморозвідку, геоінформаційні системи (ГІС), геологіч-
ні роботи, а також низькокваліфіковані робітники будівельних спеціаль-
ностей (для розмітки місцевості, земляних робіт, водіння вантажівок).

Підготовчі роботи коштують від $1…2 млн і тривають 6…12 місяців 
до початку буріння. Вартість цього етапу багато в чому визначається інф-
раструктурою, наявною на ділянці буріння або поблизу неї.

Ідентифікування нафтогазових ресурсів, а також збирання та аналіз 
відповідних даних коштують від $0,8…1,2 млн і можуть потребувати за-
лучення 15 висококваліфікованих працівників і 30 працівників із середнім 
рівнем навичок. Невелика кількість низькокваліфікованих робітників та-
кож буде потрібною. Оскільки команда з геологічної оцінки буде задіяна 
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протягом короткого періоду часу, це створить лише 3…5 робочих місць в 
еквіваленті повної зайнятості (FTE) на рік. 

Подальше планування й підготовка будівельного майданчика займає 
зазвичай 1…2 місяці і вимагає $0,5 млн затрат. На цьому етапі близько 
п’яти висококваліфікованих робітників і 15 осіб із середньою кваліфікаці-
єю мають провести екологічне планування та оцінку, проектування і дея-
кі будівельні роботи. Це створює додатковий еквівалент FTE в обсязі 3…5 
робочих місць.

Під час фази контрактування та отримання дозволів необхідни-
ми є послуги брокерів з нерухомості, адвокатів, геодезистів і ГІС-карто-
графів, інженерів-екологів, бухгалтерів. Затребуваними будуть спеціаліс-
ти з надання кадастрових і банківських послуг, податкового планування, 
зв’язків з державними установами та місцевими громадами.

Контрактування вимагає роботи команди юристів, але протягом не-
великого часу (як правило, після укладання ліцензійної угоди), і створює 
менше 1 річного еквіваленту FTE.

На етапі будівництва бурового майданчика буде користуватися по-
питом продукція і послуги компаній, що пропонують картографічні по-
слуги, інженерів-проектувальників, інженерів-будівельників, обладнання 
для земляних та інших важких будівельних робіт, поставки піску і гравію, 
огороджувальних та інших будівельних матеріалів, ізолюючих покриттів, 
перевезення вантажів, важке устаткування (промислові насоси, компресо-
ри, двигуни), послуги з безпеки та реагування на аварії. 

Затребуваними галузями є підготовка бурових майданчиків, розроб-
ка піщаних і гравійних кар’єрів, дорожнє будівництво, земляні роботи, 
оренда важкого устаткування, огороджувальні роботи, оренда будівельної 
та гірничої техніки, поставки огороджувальних і будівельних матеріалів, 
проектувальні послуги, аерофотозйомка та інші послуги з повітряного 
спостереження, топографічні та гідрографічні дослідження, рекрутування 
персоналу (робітників), послуги з ремонту та обслуговування важкої тех-
ніки і обладнання тощо.

Будівельні бригади з роботи на важкому устаткуванні складаються з 
18…20 робітників, які працюють 2…3 тижні. Залежно від довжини під’їз-
них шляхів, які треба побудувати, кількості і стану мостів та дренажних 
труб, вартість етапу будівництва може становити $0,3…1,0 млн.

Буріння типової свердловини займає близько 1…2 місяці, залеж-
но від вертикальної глибини і наявності горизонтального чи нахилено-
го сегментів стовбура. Умови буріння зазвичай дещо відрізняються від 
свердловини до свердловини. Тому геологи та інженери повинні співп-
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рацювати з буровими бригадами для аналізу та коригування процесу, і 
регулярно отримувати дані про цільовий пласт, особливо під час розві-
дувального буріння.

На цій фазі затребуваними є бурові підрядники і контрактори буро-
вих бригад; керівники бурових майданчиків; постачальники труб та об-
садних колон, цементу, гирлового обладнання, бурових доліт і бурів, ін-
струментів, бурового розчину і хімічних речовин, палива для роботи 
бурової установки, дизель-генераторів; перевезення вантажів; поставки 
води, водопровідних систем, ємкостей для води; послуг геологів, інжене-
рів; послуг харчування; оренда квартир, готелів і мотелів; охорона; склад-
ські послуги; вивезення сміття тощо. 

Компанії, що надають ці послуги й продукти, працюють у межах 
таких галузей, як буріння свердловин на нафту і газ, геологічна розвід-
ка нафти і газу та інші супровідні послуги, виробництво бурових розчи-
нів, цементування, будівництво і ремонт бурових установок, будівництво 
нежитлових приміщень, оренда автокранів, виробництво сталевих труб, 
виробництво резервуарів для води та ємкостей для зберігання, газові ма-
шини та обладнання, перевезення вантажів, оптові поставки цементу, ви-
робництво цементу, інші види оптової торгівлі в нафтогазовій промисло-
вості, оренда і лізинг вантажівок, оренда і лізинг генераторів, охоронні 
послуги, послуги зі збору сміття, готельні послуги, громадське харчуван-
ня, побутові послуги (пральні, хімчистки) тощо.

Фаза буріння завершується, коли стовбур свердловини пробурений 
на потрібну глибину, визначено потенціал колектора, експлуатаційна ко-
лона встановлена і готова до стимулювання свердловини.

Середня вартість буріння значно різниться. Навіть у межах одного 
басейну, вартість свердловини залежить від глибини, довжини нахилених 
сегментів (якщо такі є), типу свердловини (розвідувальна чи експлуатаці-
йна), а також деяких управлінських рішень. Перші розвідувальні сверд-
ловини коштують значно дорожче через невизначені геофізичні фактори 
буріння. Окрім цього, буріння у країнах, які не мають добре розвиненого 
ланцюга постачань для буріння на нетрадиційний газ, наприклад в Укра-
їні, продукуватиме більші затрати у зв’язку з необхідністю імпорту бага-
тьох підрядних робіт, контрактування бригад та обладнання, недоступно-
го на українську ринку, а отже дорожчого.

В Україні вартість розвідувальної свердловини (без горизонтальних 
ділянок) коштуватиме в середньому $10 млн. Пізніше, коли буритимуться 
експлуатаційні вертикальні свердловини, вартість однієї може зменшити-
ся. На свердловинах родовища Marcellus в Пенсільванії початкова вартість 
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розвідувальних свердловин становила близько $8 млн, швидко впала до $5 
млн, а потім до $1 млн на свердловинах завглибшки до 1 км із горизон-
тальним відрізком. На свердловинах родовища Utica в Огайо та Західній 
Вірджинії, де глибина буріння перевищує 2,5 км, початкова вартість роз-
відувальної свердловини становила $10 млн, зменшившись протягом року 
до $7 млн, а потім до $5 млн. Проте із вдосконаленням технологій вартість 
буріння буде дещо зростати через суттєво довші горизонтальні ділянки 
свердловин (до 2,0…2,5 км).

Обсяг продукції, виробленої на свердловині, визначить необхідну 
виробничу інфраструктуру, зокрема установок з перероблення й фракціо-
нування, компресорів та трубопроводів.

Інтенсифікація видобутку вимагає перевезення техніки, вантаж-
них автомобілів, цистерн із водою, водопроводів високого тиску, компре-
сорів, спеціальних видів піску й хімічних сполук, що використовують для 
гідророзриву, мийок високого тиску, підйомних кранів, устаткування для 
контролю тиску, традиційного для всіх стадій харчування, послуг готелів 
і мотелів, оренди квартир, різних інструментів і послуг, охорони тощо.

Під час облаштування свердловини завершується установка на-
земних об’єктів і надання допоміжних послуг. Згортають резервуар для 
зберігання води, зменшують зайняту ділянку навколо бурового майдан-
чика, зносять непотрібні автошляхи, відновлюють верхній шар ґрунту і 
ландшафт.

Попитом на цієї стадії користуються бурові заглушки, перероблен-
ня стічних вод, послуги з облаштування гирла свердловин, доставки гир-
лового обладнання, систем обліку та огородження, послуги з озеленення, 
ремонту доріг, перевезення вантажів (обладнання, рідин). Ці продукти й 
послуги виробляють такі галузі: буріння газових свердловин, видобуток 
каменю, дорожнє будівництво та ремонт, огороджувальні роботи, експлуа-
тація газових свердловин, автотранспортні послуги, торгівля/лізинг устат-
кування для газових свердловин, ландшафтні послуги.

Під час трубопровідного будівництва та видобутку попитом ко-
ристуються газовимірювальне обладнання, трубопроводи-колектори, бу-
дівельне обладнання й будівельники, зварювальні матеріали і зварюваль-
ники, обладнання для інспектування газопроводів, послуги з озеленення, 
інженери-екологи, інженери-будівельники. 

Компанії, що надають ці послуги й продукти, працюють у межах та-
ких галузей, як виробництво сталевих трубопроводів, трубопровідне бу-
дівництво, виробництво/оренда важкого устаткування, приладів обліку, 
датчиків витоку газу, зварювальне обладнання та устаткування, зварю-
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вальні послуги, сільськогосподарські товари, експлуатація газопроводів, 
рекрутування персоналу (робітників), інженерні та проектувальні послу-
ги, послуги з екологічної інженерії, озеленення.

Оскільки компанія-оператор несе відповідальність за якість робіт на 
майданчику, буріння та облаштування свердловин, вона висуває спеціаль-
ні вимоги до якості робіт або послуг підрядних компаній. Наявність не-
обхідного обладнання не гарантує, що компанії-підряднику буде доруче-
но надавати відповідні послуги. Спеціальних вимог із безпеки та якості 
дотримують шляхом оцінки технічних можливостей підрядника, навичок 
його працівників, культури й технологій, що використовуються, за потре-
би – шляхом навчання.

Економічний ефект в межах регіону від розроблення нетрадицій-
них вуглеводнів вимірюється чотирма економічними показниками:

– валова продукція – додаткова вартість товарів і послуг, вироблених 
в регіоні завдяки затратам видобувних компаній, які розробляють нетра-
диційні ресурси;

– додана вартість – додаткова продукція, вироблена в регіоні завдяки 
затратам видобувних компаній з вирахуванням вартості проміжних това-
рів. Проміжні товари і послуги, наприклад енергоносії, сировина та опла-
чені послуги, купуються для виробництва інших товарів і послуг, а не для 
кінцевого споживання;

– зайнятість – кількість робочих місць (існуючих і додаткових), 
створених в регіоні завдяки затратам видобувних компаній і трубопро-
відних операторів;

– номінальний дохід на працівника – заробіток домогосподарств, 
створений в регіоні завдяки затратам видобувних і трубопровідних опе-
раторів.

Розрахунки, проведені у рамках проекту «Посилення громадської 
підтримки розробки нетрадиційного газу як складової економічних ре-
форм»10, свідчать, що підготовчі будівельні роботи на суму $10 млн ви-
магатимуть безпосереднього залучення 45 робітників (в еквіваленті 
повної і часткової зайнятості). Окрім цього, компанії-постачальники бу-
дівництва потребуватимуть додаткової робочої сили внаслідок підви-
щення вимог для постачань. Швидше за все, робочі місця, створені в 
компаніях-підрядниках, будуть ступеневими, тобто лише невелика част-
ка робочих місць буде створена завдяки конкретному договору. Підсумо-
вування цих часток нових робочих місць у багатьох галузях промисло-

10 Соціально-економічний потенціал розробки газу нетрадиційних джерел у 
Харківській області. – К. : Діксі Груп, 2015. – 100 с.
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вості дозволяє вийти на непряму зайнятість, яка буде створена в регіоні 
завдяки попиту на будівельні операції, пов’язані з видобутком. Усього 
непряма зайнятість, необхідна для додаткових будівельних робіт на $10 
млн у ході підготовки до буріння, становить 30 працівників (в еквіва-
ленті повної і часткової зайнятості). У цілому, кожні три робочих місця, 
прямо створені в будівельних проектах, генерують два робочих місця в 
сервісних галузях. 

Будівельні компанії будуть купувати необхідні матеріали в оптовиків 
(або напряму в компаній-виробників); вони будуть використовувати по-
слуги вантажоперевезень при транспортуванні обладнання, ґрунту, піску, 
гравію та інших матеріалів; потребуватимуть послуг із проектування та 
інженерії, а також інших послуг для завершення проектів.

Оцінюючи потенційні економічні вигоди з точки зору впливу зайня-
тості, якщо 45 прямих робочих місць у будівництві взяти за 100 %, додат-
кові 30 робочих місць у компаніях-підрядниках створять близько 62 % до-
даткового номінального доходу в сервісних галузях.

Так само, якщо 45 прямих робочих місць створять 100 % усієї дода-
ної вартості та 100 % валової продукції, додаткові 30 непрямих робочих 
місць будуть пов’язані зі створенням 103,6 % доданої вартості та додатко-
вих 62,5 % валової продукції. Оскільки ми припустили, що пряма валова 
продукція становитиме $10 млн, додаткова валова продукція сервісних га-
лузей досягне відповідно $6,25 млн.

Провідні галузі, які будуть створювати додаткову валову продукцію, 
відповідають тим, що створюють найбільший вплив у зайнятості, але ві-
дображають високий вплив галузей-постачальників товарів. Найбільше 
додаткової продукції (сукупна вартість робіт і послуг, включно з проміж-
ними товарами та операціями) створять такі галузі:

– гуртова торгівля;
– нафто- і газоперероблення;
– виробництво бітуму та покрівельних матеріалів;
– виробництво готових цементних сумішей;
– вантажні перевезення.
Асфальт, бетон, тверді породи, бензин та інші нафтопродукти, а та-

кож промислове обладнання й вантажні перевезення є основними постав-
ками для будівництва кущових майданчиків та покращення дорожнього 
покриття, яке б задовольнило потреби у транспортуванні обладнання і ма-
теріалів для подальшого буріння. У цілому, кожні $10, витрачених на бу-
дівництво бурових майданчиків, генерують близько $6 валової продукції 
у сервісних галузях.
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Потенційний економічний вплив від бурових робіт на 1 свердловині 
середньою вартістю $10 млн можна виміряти через створення 36 прямих 
робочих місць (повний і неповний день) в галузі буріння нафтогазових 
свердловин і 12 робочих місць у компаніях-постачальниках, що надають 
матеріали й послуги для буровиків.

У майбутньому, коли буде створено розвинутий ланцюжок поста-
чальників, для бурових робіт буде залучатися більша кількість місцевих 
робітників. У країнах та регіонах, які розвинули потужний сектор нетра-
диційного буріння, кожні три робочих місця, створені безпосередньо в 
бурінні, генерують два робочих місця в сервісних галузях.

Якщо 36 прямих робочих місць у бурінні створять 100 % всієї до-
даної вартості та 100 % валової продукції, додаткові 12 непрямих робо-
чих місць принесуть додаткові 26,4 % номінального доходу на особу. Та-
кож, ця додаткова зайнятість у компаніях-постачальниках буде пов’язана 
зі створенням 23,6 % доданої вартості та додаткових 22,4 % валової про-
дукції. Оскільки ми припустили, що пряма валова продукція становитиме 
$10 млн, додаткова валова продукція сервісних галузей досягне $2,24 млн.

Провідні галузі, які будуть створювати додаткову валову продукцію, 
відповідають тим, що створюють найбільший вплив у зайнятості:

– допоміжні операції нафтогазової промисловості;
– юридичні послуги;
– гуртова торгівля;
– управління підприємствами та установами.
Більшість постачань (44,2 % із тих, що вимірюються валовою про-

дукцією) будуть забезпечені компаніями-постачальниками допоміжних 
операцій для нафтогазової промисловості. Ця галузь складається з під-
приємств, що на контрактній або платній основі виконують в основному 
допоміжні операції з розроблення родовищ (окрім підготовки будівельних 
майданчиків та пов’язаних з цим будівельних робіт). Ці послуги поєдну-
ють розвідку (окрім геофізичних досліджень і картографування); будів-
ництво резервуарів для осаджування бурового розчину й відвалів; дослі-
дження свердловин; прокладку, нарізку, інші роботи з обсадкою, трубами 
й буровими матеріалами; цементування свердловин; перфорацію обсадки; 
кислотне й хімічне оброблення, очищення свердловин.

Якщо припустити, що середній проект передбачатиме будівництво 
семи кущових майданчиків за $10 млн кожен, і з кожного будуть пробуре-
ні 3…4 свердловини, загальний обсяг затрат компанії-оператора станови-
тиме $210 млн (з урахуванням зниження вартості буріння протягом року 
на 30 %). Сукупний вплив підготовчих робіт, зокрема будівництво бурових 
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майданчиків і буріння свердловин, створить 757 прямих робочих місць. 
Будівельні й бурові роботи потребують ланцюжка постачань із потенціа-
лом для 264 непрямих робочих місць у компаніях-підрядниках. У цілому, 
проект створить понад 1000 робочих місць (в еквіваленті повної і частко-
вої зайнятості), з яких 74 % – безпосередньо в будівельних і бурових ком-
паніях і 26 % – у компаніях, що забезпечуватимуть їхню діяльність.

Зазначений типовий проект створить можливості у сферах підтрим-
ки нафтогазових операцій (84 співробітників), юридичних послуг (близь-
ко 30), обслуговування будівель (11), гуртовій торгівлі (10 робочих місць) 
та інших галузях.

Сукупний вплив всього проекту буде потенційно створювати ще 511 
супутніх робочих місць, які створюються як наслідок підвищеного попиту 
на споживчі товари завдяки підвищеним зарплатам і платежам у бурінні, 
будівництві та супутніх галузях. Із них майже 16 % припадатиме на ресто-
рани, магазини, ринки, кафе; 12,3 % – на страхування, фінансові та юри-
дичні послуги, сектор нерухомості; 11,7 % – на непродовольчу роздрібну 
торгівлю; 6,5 % – на сферу освіти, зайнятості та інші послуги.

У цілому, типовий видобувний проект створює 1532 робочих 
місць і $66,8 млн додаткового валового продукту. Кожні $100, вкладені 
в будівництво й буріння свердловин, генерують $156 у регіональній еко-
номіці: $100 – безпосередньо в нафтогазовій галузі (будівельні й бурові 
роботи); $24 – у постачальників бурових і будівельних компаній і $32 – у 
компаній, що отримують супутні вигоди.

Найбільшу вигоду від валової продукції отримають бурові та буді-
вельні компанії, а також їхні постачальники (72 %), компанії, що надають 
побутові послуги (8 %), компанії B2B (7 %), а також надавачі послуг одно-
часно для бізнесу й населення (4 %).

Варто зазначити, що більша частина внеску видобувних компаній у 
регіональну економіку припадає на рівень територіальних громад у міс-
цях видобутку. Зазвичай, основною складовою корпоративної політики 
провідних нафтогазових компаній є партнерство з місцевими компаніями 
і громадами. 

У рамках існуючих проектів з освоєння нетрадиційних вуглеводнів 
українськими підрядниками було виконано більшість основних робіт, зо-
крема збирання даних сейсморозвідки, будівни цтво площадки, буріння 
свердловин на технічну воду, постачання плит, нафтопродуктів, достав ка 
обладнання, охорона, облаштування та обслуговування будівельного мі-
стечка (роз міщення до 80 робітників), супровідні роботи (харчування, ме-
дичне обслуговування, проживання).
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Для робіт, що вимагали спеціальних навичок, було залучено іно-
земних фахівців. Водночас, компанії готують власні навчально-тренін-
гові програми, а також беруть на стажування студентів останніх курсів. 
Зокрема, у рамках співпраці з Харківським національним університетом 
імені В.Н. Каразіна, компанія Shell витратила $300 тис. на розроблення 
й запуск магістерської програми підготовки інженерів з охорони праці. 
Окремим блоком роботи є підтримка досліджень – як академічних, так 
і прикладних, що здійснюють аналітичні центри, екологічні та громад-
ські організації.

Безпосередні соціальні інвестиції на користь місцевих громад є від-
носно новою практикою в Україні. Державні компанії зосереджують ос-
новні зусилля на підтриманні добробуту лише своїх працівників, тоді як 
більшість приватних орієнтовані виключно на сплату податків і зборів 
як єдиній формі отримання «соціальної ліцензії». Проте норми і прави-
ла провідних нафтогазових компаній передбачають обов’язковий діалог 
із представниками місцевих громад, поруч з якими відбувається розвідка 
вуглеводнів.

На основі місцевих пропозицій, узгоджених з районною владою, 
компанія Shell уже витратила щонайменше 2,7 млн грн на заміну систем 
опалення й покрівель у школах, капітальний ремонт дитячих садків, уста-
новлення вуличного освітлення, ремонт доріг, закупівлю медикаментів 
для районних лікарень, спорудження артезіанських свердловин питного 
водопостачання.

У рамках меморандуму про соціальні інвестиції в рамках Юзівсько-
го проекту, підписаного компанією Shell із Донецькою та Харківською об-
ласними адміністраціями в грудні 2013 року, було передбачено інвесту-
вання в соціальну інфраструктуру сільських громад і районів, на території 
яких планується будівництво чи підготовка до будівництва розвідуваль-
них свердловин в обсязі еквівалентному $1 млн, а також інвестиції в про-
екти обласного рівня, на реалізацію яких виділяється сума еквівалентна 
$0,5 млн для кожної з областей.

Робота з визначення пріоритетів ведеться безпосередньо з орга-
нами влади й місцевого самоврядування відповідних громад. Відбір про-
ектів обласного рівня здійснюється на конкурсній основі.

Меморандумом про соціальні інвестиції визначено такі напрями ін-
вестицій:

– доступ до чистої питної води, водопостачання, очищення та утилі-
зація води на території Юзівської ділянки;

– захист навколишнього середовища;
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– охорона здоров’я, зокрема надання невідкладної медичної допо-
моги;

– розвиток підприємництва (для місцевих громад);
– безпека (включно із безпекою дорожнього руху).
Проекти, подані на конкурс, мають відповідати таким критеріям:
– бути актуальними для території Юзівської ділянки, Донецької та/

чи Харківської областей;
– бути розробленими за участі заінтересованих сторін і базуватися 

на потребах громади;
– стосуватися потенційного впливу пошуку та розвідки природно-

го газу;
– мати чітко визначені очікувані результати та вплив на заінтересо-

вані сторони;
– бути спрямованими на розбудову місцевих потужностей;
– бути стабільними поза участю інвесторів.
Таким чином, у разі реалізації проектів із розвідки та видобутку не-

традиційних вуглеводнів на місцевому рівні існує достатньо джерел для 
успішної реалізації ініціатив у сфері місцевого розвитку. І здатність те-
риторіальних громад до залучення достатнього обсягу ресурсів визна-
чатиметься не стільки доступністю останніх, скільки спроможні-
стю грамотно підготувати пакет документів і презентувати його 
заінтересованим сторонам. Тому розвиток навичок вирішення проблем 
сталого розвитку із залученням ресурсів з усіх доступних джерел суттєво 
зміцнює територіальну громаду.
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2.1. Державна політика як курс дій, спрямованих на вирі-
шення проблем

Вирішення певної суспільної проблеми або сукупності взаємно 
пов’язаних проблем є сенсом державної політики. Зміст державної полі-
тики, як курсу дій органів влади, охоплює визначення проблеми, цілей та 
інструментів її вирішення.

Процес і процедури вироблення рекомендацій органам влади про 
найкращі серед можливих варіанти дій, які вирішують суспільні пробле-
ми, про оцінювання, моніторинг результатів і наслідків цих дій є предме-
том аналізу політики.

Одним з найбільш використовуваних підходів до державної політики 
як курсу дій, спрямованих на вирішення суспільних проблем, є розуміння 
її як процесу – низки цілеспрямованих споріднених рішень, ініційованих 
і опрацьованих протягом значного відрізку часу згідно з державними про-
цедурами, у сферах державного впливу та в державних інституціях. При 
цьому акцентують увагу на аналізі цілей, змістові дій, характеристиках 
учасників політики, її продуктах і наслідках (рис. 2.1).

У загальному випадку, державна політика:
– об’єднує поведінку й наміри;
– є цілеспрямованою;

ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ,  
ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ПІД ЧАС 
РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДОБУВНИХ ПРОЕКТІВ 
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– є відповіддю на дії чи бездію;
– є легітимною;
– ґрунтується на праві держави на примус;
– є тим, що влада дійсно робить;
– є дією і бездією; 
– дає передбачувані результати і непередбачувані наслідки;
– є підсумком процесу;
– передбачає ключову, але не виключну роль влади;
– є суб’єктивною.

Процес політики полягає насамперед у вирішенні суспільних про-
блем, що потребує ресурсів (inputs) – певних обмежених, але необхідних 
для впровадження політики «вихідних умов» здійснення намічених захо-
дів, з якими мають справу творці та/чи аналітики політики. Наділення їх 
різними ресурсами, їхнє застосування, поєднання, заміна одних іншими 
можуть відчутно впливати як на процес, так і продукти й наслідки полі-
тики. При цьому відносний вплив різних ресурсів може змінюватися від 
однієї політики до іншої. 

Рис. 2.1. Модель державної політики як процесу
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Ресурси при цьому можуть існувати в таких формах:
– прямі, що безпосередньо витрачаються на формуванні політики 

і які досить легко підрахувати (правові, монетарні, майнові, людські, ін-
формаційні, організаційні, силові, часові, політичні, ресурси довіри);

– непрямі, на які учасники процесу з різних причин (об’єктивних і 
суб’єктивних) не звертають увагу (наприклад, зростання цін, виникнення 
нестачі товарів, моральні незручності тощо);

– альтернативні, які можна використати для досягнення тих чи ін-
ших цілей політики. 

Оскільки політика не створюється й не здійснюється у вакуумі, на її про-
цес, ресурси, продукти й наслідки впливає середовище (оточення; impact):

– соціальне – охоплює соціальну структуру суспільства; звичаї, очі-
кування, сподівання; моделі поведінки, що встановлює суспільство;

– фізичне – поєднує географічні (клімат, природні ресурси) і демогра-
фічні характеристики (чисельність і динаміка населення, урбаністичні умо-
ви, вікові характеристики, інші параметри, що визначають спосіб життя);

– економічне – визначає чинну економічну систему та зміст еконо-
мічного життя суспільства;

– політичне – охоплює політичну й правову систему, політичні й 
владні інститути, громадські організації тощо.

Середовище, визначаючи кількість чинників, які можуть змінити 
процес політики, обмежує й направляє ту роботу її учасників, яку вони 
спроможні виконати ефективно.

Учасниками політики є особи чи групи осіб (як офіційні, так і не-
офіційні), стан яких може змінитися внаслідок спроби вирішити певну 
проблему. При цьому (офіційними) виробниками політики є ті, хто без-
посередньо приймає рішення стосовно неї, визначаючи курс дій на до-
сягнення цілей політики, й передає його підпорядкованим органам для 
впровадження. Орган влади при цьому відіграє роль системи прийнят-
тя рішень. У демократичному суспільстві, крім офіційних творців полі-
тики, до процесу її формування широко залучають і неофіційних учас-
ників, на кого безпосередньо й відчутно впливає існування проблеми та 
пропонований варіант її вирішення й ставлення яких є важливим для 
впровадження політики.

Формування та реалізація політики, тобто здійснення низки спо-
ріднених рішень, спрямованих на розв’язання певної проблеми з ура-
хуванням відомих цілей і завдань, дає продукти (outputs) й наслідки 
(outcomes). Продукти політики, тобто безпосередні, реальні резуль-
тати, досягнуті під час її реалізації, можна кількісно оцінити, під-
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сумувати та проаналізувати. З перебігом часу, крім результатів, ви-
никають наслідки – іноді неочікувані й непередбачувані результати 
діяльності (чи бездіяльності) державних інституцій у процесі впро-
вадження політики. 

Наслідки можуть бути:
– бажаними, що збільшують користь політики;
– небажаними, які зменшують користь, спричинюють додаткові затрати 

та/чи втрати для певних соціальних груп або суспільства в цілому.

Продукти й наслідки політики формують остаточні результа-
ти політики як процесу, хоча поняття «остаточний» є відносним, 
тому що наслідки політики іноді створюють нові проблеми, що по-
требують вирішення. Остаточні результати мають передбачатися ці-
лями політики, тоді як продукти політики пов’язують з її завдання-
ми. У реальному житті, як правило, підраховують лише досягнення, 
адже під тиском зацікавлених груп та осіб державні установи пере-
важно зосереджують свою увагу на оцінюванні позитивних результа-
тів політики («ілюзія прогресу»), тобто нівелюють справжні наслідки 
і вплив політики.

Натомість, в оцінюванні політики варто виходити із кількох аспектів:
– результативність політики (effectiveness) – міра досягнення 

проголошених цілей. Результативність показує, наскільки результати 
наблизились до задекларованих цілей. Наприклад, програма профілак-
тики захворювання на СНІД виходить із соціальних цінностей і має 
за мету зменшення випадків захворювання. Програма могла включати 
завдання – скоротити кількість випадків, скажімо, на 50 %. Якщо через 
рік вдалося досягти скорочення на 45 %, програму можна вважати ре-
зультативною, а якщо на 10 % – мабуть, ні (але ще треба довести, що 
скорочення – це результат цієї програми, а не вплив інших чинників). 
Для визначення результативності беруть до уваги результати політики 
або її наслідки;

– ефективність політики (efficiency) – співвідношення між затра-
тами й результатами (інколи – продуктами, інколи – наслідками). Ефек-
тивність можна вимірювати як у натуральних показниках (наприклад, 
продуктивність праці), так і у вартісних (якщо можна дати грошову оцін-
ку всім затратам і результатам);

– економічність політики (economy) означає намагання отримати 
певні фіксовані результати з найменшими затратами ресурсів (або у най-
дешевший спосіб). 
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 Процес політики є замкненим циклом (рис. 2.2). 

Рис. 2.2. Цикл політики

Його заключним етапом є усвідомлення нової проблеми (вирішення 
однієї проблеми є шляхом до усвідомлення нової).

2.2. Вибір та класифікація проблем, придатних для вирі-
шення

Усе, що ми визначаємо як проблеми в політиці, поділяється на дві 
категорії:

– перешкоди для наших бажаних дій або цілей;
– образа нашому розумінню того, що означає правильне.
Передусім необхідно визнати сам факт існування проблеми (рис. 2.3). 

Рис. 2.3. Аналіз проблем

Її визначення – це пошук ядра соціальних, економічних, політичних, 
культурних та інших чинників. 

Суттєвим елементом цього є вирізнення проблеми з проблемної си-
туації – сукупності турбот, хвилювань, ознак потрясіння й дискомфорту, 
які визнаються політиками і громадськістю. Окрема проблема є складни-
ком проблемної ситуації. Для перетворення проблемної ситуації в пробле-
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му її слід розглянути з погляду придатності для дій державних інституцій.
Факт існування проблеми можна визначити за допомогою трьох 

складників:
– зміною загальноприйнятих показників (збільшення кримінальних 

злочинів, зменшення прожиткового мінімуму тощо);
– сфокусованою подією, що належить до категорії «непередбачува-

них», привертає до себе увагу як нездатність державних інституцій ефек-
тивно реагувати і може призвести до дій (офіційних чи неофіційних);

– результатами оцінювання політики, опитуваннями громадської 
думки, обрахуванням затрат як нормальним зворотним зв’язок під час ре-
алізації цільових програм.

Наприклад, дослідження, проведене в січні 2015 року Центром приклад-
них досліджень в рамках проекту «Забезпечення здатності представників 
органів місцевого самоврядування та місцевих громад реалізовувати соці-
ально-економічні переваги проектів з розвідки і видобутку нетрадиційних 
вуглеводнів в Україні», свідчить, що громадян східних регіонів країни най-
більше турбують:

– відсутність гарантій безпеки, посилення сепаратистських настроїв; не-
безпека можливого розповзання військового конфлікту; поглиблення супе-
речностей між проукраїнською і проросійської частинами населення;

– зростання безробіття; нестабільна робота місцевих підприємств, скоро-
чення кількості робочих місць; відсутність економічної диверсифікації; не-
можливість належного працевлаштування молодих спеціалістів; недостатні 
зусилля влади по відновленню зруйнованих об’єктів;

– зниження рівня життя населення; подорожчання продуктів харчування, 
ліків і комунальних послуг за незмінного рівня зарплат і соціальних виплат;

– незадовільний стан соціальних об’єктів – лікарень, шкіл, місць відпо-
чинку; низька якість медичного обслуговування, транспортного сполучення, 
водопостачання;

– поганий стан доріг, особливо в сільській місцевості;
– проблеми переміщених осіб, зокрема, збільшення вартості житла і 

зростання конкуренції за робочі місця;
– високий рівень корупції; непрозорість бюджетних витрат; низька ефек-

тивність дій органів місцевого самоврядування; збереження в органах влади 
осіб, які підтримують сепаратистів;

– погіршення екологічної ситуації; забруднення навколишнього середо-
вища викидами і стоками промислових підприємств; нестача чистої води.

Визначення проблеми у сфері державної політики – це виокремлен-
ня з проблемної ситуації суспільних проблем, які потребують владного 
реагування.



Аналіз політики для використання соціально-економічних переваг видобувних проектів в Україні

41

Для цього слід переконатися, що:
– проблема стосується значної частини суспільства;
– вона є наслідком образи, порушення загальноприйнятих норм, по-

глядів, звичаїв чи традицій; 
– її причиною є чинна державна політика.
Важливість усвідомлення (визначення, формулювання) проблеми 

полягає в тому, що:
1. Суспільні проблеми виникають у вигляді тенденцій, ознак, на-

тяків, фактів, що не дає можливості їх швидко й легко вирішити. 
Таку ситуацію ще називають неусвідомлюваними сигналами занепокоєн-
ня, розчарування, нервування. На цьому етапі особливо важливим є від-
чуття невдоволення, інформаційних негараздів та увага до сфокусованих 
подій як виразників негативних тенденцій (досить часто ці ознаки виявля-
ються через порівняння умов де-факто з тим, як має бути).

2. Суспільні проблеми є погано сформульованими і неструктурова-
ними. (Тому під час структурування проблеми аналітики часто змуше-
ні переформульовувати її). Необхідність усвідомлення невизначеності, 
тенденції як проблеми (зазвичай невиразної, важко пояснюваної чи реаль-
но невідчутної) є визначальним для аналізу. Перешкодою є неможливість 
застосування шаблонів чи апробованих сценаріїв через необхідність по-
стійного перегляду та повторного перевизначення проблеми. Зазначимо, 
що добре сформульована проблема є напіввирішеною проблемою.

3. Оскільки владні рішення є реакцією (відповіддю) на проблему, її 
характер і форма глибоко впливають на зміст цієї відповіді. Тому профе-
сійні аналітики досить часто кардинально впливають на процес визначен-
ня проблеми. На цій стадії завданням аналітика є формулювання пробле-
ми для чіткого розуміння її замовником.

Проблема, придатна для аналізу державної політики, – це ситуа-
ція, що викликає занепокоєння в суспільстві і потребує реагування влади.

Щоб правильно вибрати проблему для аналізу політики, слід переко-
натися, що для неї можна розробити інструкцію з її повного вирішення 
за наявних у замовника ресурсів. 

Проблемами, придатними для аналізу політики, не є:
– проблемні ситуації – об’єднують декілька проблем (кожна з яких 

потребує своїх інструкцій з вирішення) та/чи не має прямого вирішення 
(наприклад через нестачу ресурсів, у тому числі так званої «політичної 
волі замовника»);

– наукові проблеми – недостатньо конкретні, не орієнтовані на кон-
кретного замовника;
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– політичні проблеми, які ставлять політичні аналітики для політич-
них сил, щоб завоювати прихильність виборців;

– внутрішні проблеми органу державної влади (цілі її вирішення не є 
«зовнішніми») чи інститутів громадянського суспільства (не потребують 
владного реаґування, перебувають поза функціями держави).

Приклади формулювання проблем, придатних для аналізу:
– Непрозорість надання адміністративних послуг у м. Васильків;
– Як впорядкувати використання загальнобудинкової території при розмі-

щенні телекомунікаційних мереж;
– Як гарантувати безпеку організації повітряного руху в Україні;
– Як забезпечити жителів с. Кулишівка якісною питною водою;
– Як запобігти підтопленню території с. Бортничі під час весняного па-

водку 2016 року;
– Як зберегти природно-заповідну зону лісопарку в урочищі «Ялівщина»;
– Як збільшити кількість місць у дошкільному закладі с. Поштове;
– Як збільшити частку бюджетних коштів, що спрямовуються на фінан-

сування науки;
– Як зменшити аварійність на дорозі М-05 Київ – Одеса в межах Київ-

ської області;
– Як зменшити обсяг пільг і субсидій, що надаються населенню;
– Як організувати безперебійне прибирання твердих побутових відходів 

в м. Черкаси;
– Як організувати вивезення сміття в приватному секторі с. Журавка;
– Як послабити гостроту питання незабезпечення житлом дітей, позбав-

лених батьківського піклування, які проживають у м. Чернігів.
Приклади проблемних ситуацій:
– Відтік сільської молоді у міста;
– Тінізація економіки України;
– Недостатнє забезпечення населення питною водою;
– Корупція;
– Неефективне державне управління;
– Низький рівень патріотизму громадян України;
– Відсутність реформ у житлово-комунальному господарстві;
– Недостатнє розмежування функцій і повноважень місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
– Стрімке зростання аварійності на автомобільних шляхах.
Приклади проблем для наукового дослідження: 
– Актуальні проблеми створення та функціонування органів самооргані-

зації населення;
– Координація дій органів виконавчої влади у сфері європейської інте-

грації;
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– Механізми регулювання територіального перерозподілу населення;
– Можливості оборонно-промислового комплексу в системі національної 

безпеки;
– Неефективне державне управління інвестиційною діяльністю;
– Проблеми кадрової політики;
– Соціальні проблеми сільської молоді;
– Створення та організація діяльності об’єднань співвласників бага-

токвартирних будинків;     
– Удосконалення забезпечення соціальним житлом громадян України;
– Удосконалення правового регулювання адміністративної процедури.
Приклади внутрішніх проблем:
– Де знайти кошти на нову систему електронного документообігу в Мі-

ністерстві інфраструктури;
– Як забезпечити дієздатність Державної служби статистики після скоро-

чення чисельності центрального апарату на 50 %;
– Як збільшити надходження коштів до спеціального фонду МВС;
– Як удосконалити систему прийому та обслуговування громадян органа-

ми Пенсійного Фонду.

Формулювання проблеми, придатної для аналізу політики, подаєть-
ся одним реченням, що не повинно складатися більше, аніж з 13 слів. Фор-
мулювання проблеми рекомендують розпочинати прислівником «як» (на-
приклад, «Як зменшити…», «Як запобігти…»). 

У формулюванні проблеми, придатної для аналізу політики, не вжи-
вають слова-паразити «проблема», «проблеми», «реформування», «бо-
ротьба», «удосконалення», «оптимізація», «розвиток», «покращання», 
«посилення», «підвищення ефективності» тощо.

Відразу після формулювання проблеми варто відповісти на такі пи-
тання:

– Чому Ви вважаєте, що ця проблема потребує вирішення?
– Хто визначив нагальність її вирішення?
– Чому це проблема, придатна для аналізу, а не проблемна ситуація?
– Якими є ознаки проблеми?
– Чи відомі Вам приклади успішного вирішення схожих проблем в інших 

країнах (регіонах, населених пунктах, галузях)?

Щоб точніше ідентифікувати проблему, варто відповісти на такі питання:
– Які Ви бачите симптоми проблеми?
– Чи є законодавча база, що стосується проблеми?
– Чи є компетентні інституції, що можуть допомогти у вирішенні про-

блеми?
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– Яким є масштаб проблеми (територія, час, сфера діяльності, охоплена 
частка населення)?

– Що перешкоджає вирішенню проблеми?
– Чи вирішувалися аналогічні проблеми в інших країнах, іншими замов-

никами?
– Як проблему вирішували раніше?
– Які інструменти використовують для реалізації чинної політики?
– За якими критеріями оцінюють дієвість чинної політики?
– Наскільки нагальним є вирішення проблеми?

Вирішення проблеми спрямоване на досягнення певної цілі, форму-
люючи які слід виходити із цінностей, що декларуються у суспільстві (ін-
коли як цінності виступають стратегічні пріоритети політики). Саме під 
кутом зору цінностей здійснюють аналіз політики. 

Цілі політики мають бути «зовнішніми» стосовно проблеми: буде по-
милкою обрати як ціль політики вирішення проблеми, що породжує цю 
політику. 

Щоб сформулювати ціль, варто відповісти на такі питання:
– навіщо вирішувати проблему?
– які суспільні цінності «підтримає» вирішення проблеми?

Нечіткість формулювання цілей є звичайним явищем на початку 
аналізу політики, що пояснюється двома причинами:

– замовник не хоче або не може (зважаючи на певні міркування) назва-
ти справжні, реальні цілі аналізу, постійно перебуваючи під тиском політич-
ної доцільності, що зумовлює певну тактичну поведінку та спосіб життя;

– невизначеність цілей, оптимальних для конкретного напряму держав-
ної політики, через погану структурованість або неструктурованість суспіль-
них проблем. Тому визначення конкретних, чітких і недвозначних цілей мож-
ливе лише після надання замовникові докладного опису проблемної ситуації.

Підсумовуючи, адекватна ціль:
– не повинна співпадати за змістом із формулюванням проблеми; 
– має бути «зовнішньою» щодо проблеми; 
– має бути одна, тобто не містити у формулюванні сполучних прислів-

ників; 
– має «підтримувати» суспільні цінності (більшість із них сформульовані 

в Конституції України у вигляді прав і свобод громадян). 

Очікувані результати – опис ситуації після досягнення цілі політики. 
Наприклад перелік подій, що відбудуться, чи характеристики бажаного стану 
суспільства, регіону, галузі, об’єкта, на які спрямоване вирішення проблеми.
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Кожному очікуваному результату має відповідати свій кількісно ви-
мірюваний чи якісний показник досягнення мети (або система показни-
ків). Наприклад, для очікуваного результату «Скорочення безробіття» та-
ким показником є «Рівень безробіття».

Кожному показнику досягнення цілі мають відповідати один чи де-
кілька цільових індикаторів, що визначають стан, який вважається достат-
нім для визнання проблеми вирішеною. Наприклад, очікуваному результату 
«Скорочення безробіття» і показнику «Рівень безробіття» можуть відпові-
дати індикатори «До 1 січня 2020 року збільшити зайнятість населення на 
10 % порівняно з 1 січня 2015 року» або «До 1 січня 2020 року скоротити 
рівень безробіття, що визначається за методологією МОТ, до 5 %».

При цьому слід звернути увагу, що відносні індикатори потребують 
обов’язкової бази для порівняння.

Під час формулювання цільових індикаторів варто орієнтуватися на 
принципи SMART:

– Specific – конкретність; 
– Measurable – вимірюваність (зазвичай, кількісна);
– Area-bound – узгодженість з іншими індикаторами;
– Realistic – досяжність (наявність ресурсів для реалізації);
– Time-bound – визначеність у часі.
З огляду на поставлені цілі, розробляють альтернативні шляхи їх-

нього досягнення, що містять сукупність конкретних дій, спрямованих на 
вирішення проблеми. Тобто виникає логічний ланцюг: суспільні цінності 
→ цілі політики → альтернативні шляхи досягнення цілей → заходи для 
досягнення цілей.

2.3. Аналіз заінтересованих груп, консультації  
з громадськістю

  Аналіз політики має бути спрямований на ідентифікацію стейкхол-
дерів – усіх осіб (груп осіб), яких стосується проблема (як в органах вла-
ди, так і поза ними), і хто має важелі впливу для її вирішення чи погли-
блення. Стейкхолдери є в певному сенсі «пайовиками» політики, оскільки 
вони мають у ній «пай»: їхню думку слід мати на увазі.

Стейкхолдери є учасниками процесу політики, центральними фігу-
рами якого є виробники та аналітики політики.

Виробниками політики є особи чи групи осіб, хто безпосередньо 
приймає владні рішення, визначаючи курс дій на досягнення цілей політи-
ки, і відповідає за нього. Офіційний виробник політики має законну владу 
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чи юридичні повноваження формулювати державну політику й передава-
ти відповідні рішення підпорядкованим органам для впровадження. Серед 
творців політики вирізняють:

– основних, хто має пряму конституційну владу формулювати дер-
жавну політику (насамперед Верховна Рада України, що є незалежною від 
інших державних інституцій у прийнятті законодавчих актів);

– допоміжних, хто діє на основі повноважень, наданих основними 
виробниками державної політики, та є залежними від них.

Теоретично, виробник політики має достатні повноваження та ресур-
си для вирішення проблем. Насправді ж необхідні повноваження зазвичай 
«розсіяні» між державними інституціями, які мають різний ступінь авто-
номності щодо ухвалення рішень. 

Усі владні рішення, спрямовані на вирішення проблеми, прийматиме 
саме виробник політики (замовник вирішення проблеми). 

Замовник вирішення проблеми може бути лише один. При цьому він має 
бути:

– інстуційованим (замовником не може бути держава, населення, народ, 
підприємці, споживачі тощо);

– компетентним;
– повинен мати всі або більшу частину ресурсів (правових, організацій-

них, фінансових, матеріальних, інформаційних, людських, часових тощо), 
необхідних для вирішення проблеми. Наприклад, якщо для вирішення про-
блеми потрібно прийняти закон, замовником не може бути міністерство. 
Якщо потрібно виділити додаткові кошти з державного бюджету, замовни-
ком не може бути міська рада;

– заінтересованим:
фінансово (вирішення проблеми дозволить збільшити фінансування саме 

замовника, а не держави, населення, наповнення бюджету тощо);
матеріально (вирішення проблеми дозволить замовнику отримати спору-

ди, будівлі, обладнання тощо);
символічно (вирішення проблеми дозволить замовнику отримати нагоро-

ду, звання, посаду тощо);
організаційно (замовник зможе створити підпорядковані йому інституції);
інформаційно (замовник зможе одержати нову чи монополізувати існую-

чу інформацію).
З огляду на це, перед реалізацією наступних процедур варто відповісти 

на такі запитання:
– Чи в компетенції замовника вирішити проблему?
– Чи заінтересований замовник у вирішенні проблеми?
– Які вигоди (фінансові, матеріальні, інформаційні, організаційні, симво-

лічні – конкретизуйте їх) отримує замовник, вирішивши проблему?
– Чи достатньо у замовника власних ресурсів для вирішення проблеми?
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Оскільки на практиці державні завдання організаційно-управлінсько-
го характеру є, як правило, мало структурованими багатокритеріальними 
задачами за умов неповної чи надмірної вихідної багатовимірної інформа-
ції, їхнє вирішення передбачає наявність комп’ютерних систем підтримки 
прийняття рішень у політиці, використання результатів і методів поведінко-
вих наук, що реалізують в діалоговому режимі підходи до збирання та об-
роблення інформації, а також дають пояснення логіці проведеного аналізу і 
роз’яснення змісту одержуваних результатів мовою, звичною й зрозумілою 
користувачеві. З урахуванням цього, необхідні фахівці – аналітики політи-
ки – здатні допомогти виробникові політики взяти на себе роль організато-
рів процесу прийняття рішень стосовно неї (хоча вибір рішення та відпові-
дальність за нього залишається за виробником політики). 

Аналітики політики – це державні службовці, залучені експерти та 
інші фахівці, які готують рекомендації для замовників – творців політики, 
володіють інтегральними знаннями та навичками й використовують спе-
ціальні методи, формальні й неформальні засоби для моделювання (опи-
су) соціальних процесів чи їхніх фрагментів. Аналітики політики:

– забезпечують та організовують уточнення постановки задачі; 
– знаходять людей, які виявляють інтерес до задачі та мають можли-

вість тією чи іншою мірою впливати на її вирішення;
– залучають до роботи експертів з окремих аспектів вирішуваної задачі;
– обирають наявну чи організують із залученням експертів розро-

блення нової системи підтримки рішень – математичних моделей, методів 
аналізу, програмних засобів, що допомагають творцям політики в процесі 
прийняття рішень;

– збирають необхідні дані та обробляють (стискають) зібрану ін-
формацію для подання творцям політики в зручному та зрозумілому їм 
вигляді.

Аналітик має визначити політику як сукупність розкиданих у часі 
й просторі рішень творців політики, заінтересованих органів влади 
і груп інтересів, орієнтованих на вирішення чітко окресленої пробле-
ми. Метою цього кроку є можливість судження про результативність та 
ефективність державного втручання в ситуацію, що визначена як про-
блематична й неприпустима. Мова йде про встановлення логіки дій, об-
говорення її відповідності та впровадження з тим, щоб покласти відпо-
відальність на творців політики (законодавчі, виконавчі й судові органи) 
різного рівня (місцевого, регіонального, національного й наднаціональ-
ного). Збираючи та обробляючи інформацію, аналітики можуть виявити 
закономірності, притаманні діяльності творців політики, заінтересова-
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них органів влади і груп інтересів. Врахування цих закономірностей доз-
волить їм своєчасно змінювати політику та обирати найкращі інструмен-
ти для її впровадження.

Аналізуючи політику, консультуються з двома групами стей-
холдерів – представниками груп інтересів та заінтересованих орга-
нів влади.

Інтерес є ключовою категорією, внутрішнім визначником будь-якої 
політики. У цілому, інтерес – це прагнення учасника політики зберегти 
чи покращити свій стан за допомогою соціальних засобів, мотив і стимул 
соціальних дій щодо задоволення динамічних індивідуальних потреб. Ін-
терес є породженням і соціальним проявом потреби й виникає, коли задо-
волення потреби усвідомлюється як конкретна мета.

Під групами інтересів розуміють:
– організації, незалежні від держави або політичних партій, що праг-

нуть впливати на державну політику;
– формальні організації, які прагнуть вплинути на демократичний 

процес політики;
– переважно добровільні об’єднання людей, пристосовані чи спеці-

ально створені для вираження й відстоювання своїх владно-значущих інте-
ресів у відносинах з державою, а також іншими політичними інститутами;

– добровільні організації, створені для вираження і представлення 
інтересів людей, що до них входять, у взаєминах з іншими групами й по-
літичними інститутами;

– інституйовані об’єднання людей, які мають спільний інтерес у про-
цесі політики. 

Прикладом є групи бізнесів-інтересів, лобістські групи підприємців; 
політичні партії й рухи (наприклад, «зелені», з позицією якими варто ра-
хуватися під час реалізації більшості інвестиційних проектів, що вплива-
ють на навколишнє середовище). 

Другу групу стейкхолдеров, із представниками якої варто проводити 
попередні консультації, утворюють заінтересовані органи влади.

У структурі учасників політики заінтересованими є органи влади, з 
якими мають бути узгоджені певні питання, що стосуються процесу по-
літики. Коло таких органів визначається нормативними документами 
або експертним шляхом, з урахуванням доцільності. Виокремлюючи цих 
учасників політики, слід звертати увагу, що саме може викликати стурбо-
ваність у цих органах влади, у чому це знайде своє відображення, яку роль 
відіграють заінтересовані органи в поточній політиці та які саме питання 
потребують узгодження з їхніми представниками.
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Зверніть увагу, що:
– стейкхолдери здатні впливати на процес підготовки чи ухвалення 

владного рішення. Якщо вони цього не можуть, вони не є «пайовиками» 
політики;

– стейкхолдери мають бути організованими. Ними не можуть бути насе-
лення, підприємці, науковці, опозиція, «уряд», «держава»;

– варто з’ясувати, чи існують латентні (приховані) стейкхолдери, які 
підтримують/заперечують вирішення проблеми. Якщо проблема існує, 
обов’язково мають бути стейкхолдери, заінтересовані в збереженні чинної 
політики, зокрема приховані. Якщо Ви не можете знайти їх, формулювання 
проблеми слід уточнити;

– із усіма стейкхолдерами аналітик політики має проконсультуватися, щоб зро-
зуміти, чому вони підтримують/заперечують вирішення проблеми. Тому, якщо за-
мовником аналізу є сільська рада, Президент України стейкхолдером бути не може. 
Не можна проконсультуватися з громадськими чи екологічними організаціями (не 
зазначаючи їх назв), усіма органами місцевого самоврядування (без їхньої конкре-
тизації) тощо – для цього не вистачить ресурсів, насамперед часу.

Результати аналізу стейкхолдерів зручно подавати у вигляді таблиці.

Заінтере-
сована 

сторона

Заінтере-
сованість Значимість Впливовість

Роль, що 
може зіграти 

сторона
1.
2.

…

Щоб заповнити таблицю, варто відповісти на такі запитання:
– Хто може одержати користь від реалізації політики?
– На кого політика може вплинути негативно?
– Хто є прихильником політики? 
– Хто є супротивником політики? 
Заінтересованість, впливовість, значимість стейкхолдерів можна оціню-

вати за шкалою від 0 до 4, де 0 – відповідь «не відомо».
Міри заінтересованості стейкхолдера: сильно заінтересований; скоріше 

заінтересований, аніж ні; незаінтересований; опонент.
Міри значимості: дуже значущий; скоріше значущий; скоріше незначу-

щий; незначущий.
Міри впливовості: дуже впливовий; скоріше впливовий; скоріше невпли-

вовий; зовсім невпливовий.
При цьому, під час оцінювання впливовості враховують:
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– повноваження і статус (політичний, соціальний, економічний);
– ступінь організованості;
– ресурси, які стейкхолдер зможе мобілізувати; 
– ступінь неофіційного впливу;
– відносини з іншими стейкхолдерами. 

Консультування (від лат. consultatio – звернення за порадою) в про-
цесі державної політики є взаємодією між розробниками політики та за-
інтересованими сторонами, яка відбувається в декілька етапів: діалог, 
дискусія, аналіз. Під час діалогу сторони викладають своє бачення та/чи 
очікування від консультацій, ведуть розмову про вихідні позиції та розу-
міння контексту. Під час дискусії – аргументують свої заперечення або по-
годжуються з висловленими пропозиціями. На останньому етапі відбува-
ється аналіз результатів обговорення.

Консультування відбувається на різних рівнях ключових зв’язків: 
вертикальних, зовнішніх і горизонтальних. Рівень вертикальних зв’язків 
передбачає взаємодію між особами, які відповідають за ухвалення політи-
ки (політичні посади), та безпосередніми її розробниками (адміністратив-
ні посади). Під час ухвалення владного рішення уповноважена посадова 
особа у різний спосіб спілкується з підпорядкованими їй особами, залу-
ченими до вироблення політики, для отримання поради щодо найкращого 
рішення. Характер такого спілкування значною мірою залежить від полі-
тичного режиму, організаційної культури й процедур, а також управлін-
ського стилю керівника.

Особливу важливість консультації набувають на рівні горизонталь-
ної взаємодії, тобто між службовцями різних відомств та органів влади, 
залучених до вироблення політики. Така взаємодія є одним зі способів до-
сягнення цілей у великих організаціях. Наприклад, під час розроблення 
тим чи іншим міністерством пропозицій щодо реалізації державної полі-
тики у спеціальній доповідній записці зазначається позиція заінтересова-
них органів влади. Кожен проект акта Уряду має бути погоджений усіма 
заінтересованими міністерствами й відомствами.

Рівень зовнішніх зв’язків передбачає консультації із групами інте-
ресів, що перебувають зовні процесу підготовки та ухвалення рішень. 
Серед таких груп виокремлюють організовані групи й громадськість. 
Перші є «істинними групами», створеними спеціально для обговорення 
політичних інтересів їхніх членів через намагання справити колектив-
ний тиск на розробників курсу дій в уряді (бізнес-асоціації, ради підпри-
ємців тощо). Інша категорія включає різного роду групи, які демонстру-
ють політичну активність у відповідь на втручання у ряду у сферу їхньої 
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діяльності (екологічні рухи, тимчасові громадські рухи з різних питань 
суспільного розвитку).

Консультації з кожною із названих груп мають свої особливості. 
По-перше, «істинні групи» переважно виступають ініціатором кому-

нікацій із розробниками політики, оскільки зацікавлені справляти тиск на 
свою користь. Тому мають бути наявними спеціальні процедури, які б з 
одного боку не дозволяли здійснювати неправомірний тиск і не провоку-
вали корупційні діяння, а з іншого – були б зрозумілими та прозорими, що 
сприяло б ефективності процесу.

По-друге, варто розрізняти консультації з метою виявлення експерт-
ної думки (зовнішніх експертних знань) та консультації з широкою громад-
ськістю з метою з’ясування позицій, настроїв («глас народу»). Виявлен-
ня позиції експертної спільноти дозволяє отримати додаткові аргументи 
щодо обрання того чи іншого варіанта політики, забезпечити первинне 
оцінювання впливу політики, поглибити знання проблеми, на вирішення 
якої спрямовано політику тощо. Тобто мова йде про здобуття «технічної» 
інформації для роботи. Під час же консультацій із громадськістю можна 
зібрати коментарі, пропозиції та зауваження від тих, на кого безпосеред-
ньо вплине політика. Такого роду консультації ініціюються розробником 
політики і здійснюються або формалізовано (через дорадчо-консультатив-
ні структури при органах державної влади), або опосередковано (вивчен-
ня громадської думки, моніторинг засобів масової інформації тощо).

Консультації з групами інтересів дозволяють:
– зібрати необхідну інформацію, яку можна використати для подаль-

шого аналізу проблеми;
– оцінити підтримку різних варіантів рішень;
– заручитися підтримкою того варіанта рішення, до якого прихильно 

ставиться влада;
– заручитися підтримкою груп, що беруть участь у прийнятті рішення.
Основними формами консультацій з інститутами громадянського 

суспільства є:
– отримання та аналіз звернень. Норми законів України «Про звер-

нення громадян», «Про громадські об’єднання», «Про сприяння соціаль-
ному становленню та розвитку молоді в Україні» зобов’язують органи ви-
конавчої влади вивчати та брати до уваги звернення громадськості;

– створення консультаційно-дорадчих органів (громадських рад). 
Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування 
та реалізації державної політики встановлює перелік обов’язкових умов, 
за яких проводяться консультації, і визначає форми таких консультацій;
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– залучення представників громадських об’єднань як позаштатних 
радників. Такий інститут забезпечує отримання експертної інформації 
на всіх стадіях підготовки та ухвалення рішення. Проте оскільки урядо-
вець визначає, хто може бути його радником, на власний розсуд, це звужує 
можливості для багатьох громадських організацій;

– «урядові телефонні лінії», безпосередні зустрічі. Цим механізмом 
переважно користуються громадяни для подання скарг. Пропозиції щодо 
вироблення державної політики цим каналом майже не надходять;

– підготовка Зелених та Білих книг. Це порівняно новий спосіб 
проведення консультацій. «Зелена книга» (Green paper) – урядовий до-
кумент, покликаний привернути увагу громадян до проблем чи мож-
ливостей, що виникають, а також визначити ставлення громадян до 
можливих варіантів вирішення проблеми або використання наявних 
можливостей. Наприклад, Секретаріатом Кабінету Міністрів Украї-
ни видано Зелену книгу «Про демократизацію процесу прийняття рі-
шень». «Біла книга» (White paper) – докладна заява про політику, що 
що запроваджується як відгук на нові потреби та можливості. Напри-
клад, Міністерством юстиції України видано Білу книгу «Аналіз функ-
ціонування системи юстиції в Україні», Міністерством оборони Украї-
ни – Білу книгу оборони України;

– комунікаційні публічні заходи (прес-конференції, круглі столи, пу-
блічні презентації).

Консультації мають відповідати певним вимогам. Відповідно до Бі-
лої книги щодо європейського врядування, необхідними є:

– чіткий зміст. Консультаційні документи мають містити стислий 
опис змісту, обсягів і завдань консультації; інформацію щодо всіх заходів, 
які відбувалися в рамках консультацій; роз’яснення того, як уряд працюва-
тиме з пропозиціями заінтересованих сторін; інформацію про те, де мож-
на знайти документи, що стосуються консультації;

– публікації (забезпечення належного розповсюдження інформації 
про консультації);

– часові межі (надання достатнього часу заінтересованим сторонам 
для відповідей на запрошення щодо участі в консультаціях і підготовку 
письмових пропозицій);

– підтвердження та зворотній зв’язок. Орган державної влади має 
підтверджувати отримання коментарів від заінтересованих сторін і публі-
кувати результати консультацій;

– особливі умови для фокусних консультацій. Від уряду вимагаєть-
ся неупереджене ставлення до всіх сторін. Він має забезпечити участь у 
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консультаціях: тих, на кого впливає політика; тих, кого буде залучено до 
реалізації політики; організації, що висловили заінтересованість у цій 
політиці.

2.4. Принципи вироблення й порівняння альтернативних 
варіантів вирішення проблеми

Альтернативні варіанти вирішення проблеми можуть допомогти 
ідентифікувати такі ресурсні центри:

– структури державних інституцій та адміністративних установ, 
які спільно із замовленням аналізу можуть визначати базові альтер-
нативи;

– персонал адміністративної установи, діяльність якої безпосеред-
ньо чи опосередковано пов’язана з формуванням та/чи реалізацією аналі-
зованої політики;

– індивіди та групи поза державними інституціями, громадяни й не-
державні організації, групи інтересів;

– аналогічні підходи інших установ до схожої проблеми, які також 
можуть бути досліджені через зустрічі фахівців, конференції, публікації, 
семінари тощо;

– комбінації окремих альтернатив, що можуть бути визначені як нові 
варіанти політики;

– сам аналіз, під час якого можуть виникнути нові ідеї, здатні ніве-
лювати очевидні й латентні слабкості базових альтернатив;

– пілотні програми.
Загалом же, варіант (альтернатива) політики – це набір конкрет-

них, зрозумілих, грамотних дій, виписаних з уникненням абстрактних 
узагальнень.

Ключовим критерієм формулювання варіантів політики є їхня рів-
ноцінність.

Правильно визначити варіанти політики – це описати різні підходи 
до вирішення проблеми, а не декілька заходів, що складають один під-
хід. В аналізі політики варіанти – це взаємовиключні підходи до про-
блеми. Якщо обирають один варіант, решту відкидають. Проте іноді 
аналітики-початківці помилково розглядають низку заходів, що їх слід 
здійснити для завершення певного напряму дій, як окремі варіанти ви-
рішення проблеми.

Іншою помилкою під час формулювання варіантів політики є їхня 
неузгодженість із формулюванням проблеми, яку завдяки їм треба ви-
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рішити. Щоб запобігти цій помилці варто дати відповідь на запитання: 
«Яку саме проблему буде вирішено, якщо буде впроваджено вибраний 
варіант?» Якщо варіант сформульовано коректно, відповідь на це питан-
ня збігається з формулюванням проблеми. Мало того, відповіді за всіма 
варіантами мають збігатися одна з одною та з формулюванням пробле-
ми. Якщо ж відповіді розбіжні, це є ознакою першої помилки – коли за-
пропоновані варіанти вирішують лише окремі аспекти проблеми, тобто 
є заходами, а не альтернативами.

Зазвичай варіантів політики доречно пропонувати в межах 3…5; 
серед них є обов’язковою наявність «нульового» варіанта («збереження 
чинної політики»). Наявність цього варіанта є обов’язковою, адже в ре-
зультаті аналізу може з’ясуватися, що за наявних обмежень і в наявному 
середовищі будь-які дії влади лише погіршать ситуацію (може, тому, що 
влада своїми помилковими діями сама створила проблему).

Опис кожного варіанта політики має починатися його назвою і міс-
тити таку інформацію:

– основні заходи політики з реалізації варіанта (якщо це не випливає 
з назви, адже інколи самої назви достатньо для з’ясування передбачених 
цим варіантом дій);

– потенційні переваги варіанта політики; оцінка результатів політи-
ки (або вигід – якщо можлива грошова оцінка результатів);

– потенційні недоліки варіанта політики; можливі втрати для су-
спільства чи окремих стейкхолдерів; оцінка затрат ресурсів; якщо це 
можливо, оцінка витрат – грошова оцінка втрат для суспільства і затрат 
ресурсів.

Формулюючи варіанти політики:
1. Не варто шукати «оптимальний» варіант політики – універ-

сальну альтернативу. Малоймовірно, що один варіант буде ідеально при-
датним для всіх цілей, охоплюватиме всі сторони та аспекти проблеми, 
яку слід вирішити. Найкращий варіант досить рідко домінує та є очевид-
ним з першого погляду.

2. Недоцільно штучно протиставляти варіант, якому ви про-
тегуєте, вигаданому, непривабливому. Створення штучних умов для 
підкреслення ваги одного варіанта майже завжди має зворотний 
ефект. Неоднозначна реальність є кращою, аніж штучна визначеність, 
тобто краще мати багато творчого хаосу, аніж упорядковану імітацію 
діяльності.

3. Не варто вибирати пріоритети (фаворитний варіант) до оцінки 
всіх можливих варіантів. Досить поширеним явищем є упереджене, заро-
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зуміле відкидання альтернатив. Слід бути об’єктивним, оцінюючи кожний 
варіант.

4. Варіанти політики мають відповідати поняттю «альтернатива», 
тобто бути взаємовиключними, а не такими що доповнюють один одно-
го. Альтернативи мають створювати справжні варіанти вибору, а не бути 
пунктами єдиного плану.

5. Варто уникати варіантів під назвою «робіть усе» («кухонних 
альтернатив»). Потрібно з’ясувати справжні наміри, обмеження, бюджет-
ні, адміністративні та політичні ресурси.

6. Варто йти від абстрактного до конкретного. Варіанти політики 
мають бути подані в розгорнутому вигляді, бути прозорими та конкретними.

7. У переліку варіантів обов’язково має бути присутнім «збере-
ження чинної політики». Важливим є порівняння цього варіанта політи-
ки як альтернативи за всіма процедурами.

8. Альтернативи мають відповідати наявним ресурсам. За їхньої 
відсутності слід запропонувати схему дій для отримання цих ресурсів. 

9. Не варто потрапляти до «пастки збиткового обстоювання», 
коли аналітики-аматори:

– завчасно узгоджують із замовником природу проблеми та способи 
її вирішення («все і так зрозуміло»);

– штучно спрощують вирішення проблеми (не здатні надати пораду, 
яка вимагає прийняття складного чи непопулярного рішення);

– залежать від одного джерела інформації (є інформаційно обме-
женими).

Отже, не можна розглядати лише два варіанти (робити – не робити). 
Ураховуючи складність докладного аналізу варіантів, у навчальних цілях 
обмежуються формулюванням трьох-чотирьох із них.

Формулюючи варіанти політики, подумки відповідайте на питання: 
– хто опирається вирішенню проблеми і чому він це робить; як подолати 

цей опір;
– які ресурси (прогнозне визначення) необхідні для вирішення проблеми 

(правові, організаційні, матеріальні, людські, фінансові, часові тощо);
– які рекомендації (поради) щодо варіанта політики варто надати замов-

нику (що робити; чому це робити; як робити);
– як потім здійснювати реалізацію альтернативи (організація чи струк-

тура, що впроваджуватиме; спосіб надання послуг; інструменти, що вико-
ристовуватимуться).

Формулюючи варіанти політики, не слід забувати:
– про конкретність, вимірюваність, досяжність. «Вжиття заходів....» – 
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яких? «Посилення відповідальності...» – як? якої? наскільки? Не варто «при-
ховувати» від замовника зміст Ваших пропозицій;

– про ресурси, наявні в замовника. Міністерство не може прийня-
ти закон. Воно може бути лише розробником його проекту. І ніхто не 
гарантує його прийняття на засіданні Кабінету Міністрів, а потім – у 
Верховній Раді. Міністерство не може запровадити новий податок. Із 
тих же причин;

– що розроблення, прийняття чи скасування державної цільової програ-
ми, концепції, закону, наказу – це заходи, а не варіанти політики.

Словами-паразитами під час формулювання варіантів політики є: «ре-
формувати», «удосконалити», «сприяти виконанню», «боротися», «опти-
мізувати», «урегулювати», «покращити», «посилити», «забезпечити розви-
ток», «залучити інвесторів», «підвищити ефективність» тощо.

Формулюючи кожен варіант політики, покладіть поруч листок із фор-
мулюванням проблеми. Якщо проблемою є «Як зменшити аварійність на 
автошляху Київ – Одеса», то «Оновити дорожнє покриття» – лише один 
із варіантів. Іншими (і дешевшими) можуть бути «Обмеження швидкості 
до...», «Заборона руху вночі та за несприятливих погодних умов» і «Ква-
ліфікування створення аварійної ситуації як тяжкого кримінального зло-
чину» тощо. 

Аналіз кожного варіанта політики має містити: 
– перелік заходів із його реалізації;
– потенційні переваги – оцінку результатів реалізації політики (або вигід 

– грошову оцінку результатів);
– потенційні недоліки – оцінку затрат ресурсів на реалізацію політики (чи 

витрат – грошову оцінку затрат).
Бажано, щоб наведені переваги і недоліки були кількісно вимірюваними 

або описувались якісними показниками.
Переліки переваг і недоліків повинні містити достатньо інформації, щоб 

на її підставі можна було б оцінити кожний із варіантів політики за п’ятьма 
універсальними критеріями.

Порівняльний аналіз варіантів політики здійснюють за п’ятьма 
універсальними критеріями: 

1. Результативність. Для кожного варіанта слід спрогнозувати, 
якими очікуються показники результативності, визначені під час форму-
лювання цілей і завдань політики.

2. Ефективність. Визначається співставленням позитивних резуль-
татів політики (або їхньої грошової оцінки – вигід) із сумарною оцінкою 
затрат ресурсів, можливих втрат і негативних наслідків реалізації політи-
ки (або грошовою оцінкою всіх цих елементів – витрат).

Якщо таку оцінку зробити важко, обмежуються визначенням віднос-
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ної порівняно з іншими ефективності кожного з варіантів. Варіант з найкра-
щим співвідношенням переваг і недоліків отримає найвищу оцінку, із най-
гіршим – найнижчу. 

3. Справедливість. Дозволяє врахувати перерозподільні ефекти – не-
пропорційний вплив заходів політики на різні групи населення, які можуть 
аналізуватися за ознаками громадянства, місця проживання, рівнем доходів, 
соціальною чи національною приналежністю, віком, статтю тощо.

Визначають такі типи справедливості: 
– горизонтальна: однакове ставлення до членів суспільства з одна-

ковим статусом (скажімо, підвищення тарифів на електроенергію); 
– вертикальна: розподіл товарів і послуг між групами з неоднако-

вим статусом (наприклад, підтримка житлового будівництва в сільській 
місцевості, що не охоплює жителів міст, але може фінансуватися з бю-
джету, тобто фактично за рахунок всіх платників податків); 

– часова: вплив на долі (інтереси) майбутніх поколінь (наприклад, 
збільшення державного боргу для фінансування повсякденних завдань ін-
вестиційної політики).

4. Політична здійсненність. Передбачає врахування:
– відповідності пріоритетним завданням органів влади (наприклад, 

програмі дій уряду); 
– ставлення громадськості до пропонованих заходів; 
– ставлення груп інтересів (зокрема, представлених у парламенті, 

якщо потрібне парламентське схвалення заходів політики);
– відповідальність за ухвалення рішення (хто чи які органи прийма-

тимуть рішення і протягом якого терміну). 
5. Адміністративна здійсненність. Потребує відповідей на запитання:
– чи можна реалізувати пропонований варіант політики за наявних 

політичних, соціальних та адміністративних умов?
– чи достатньо персоналу відповідної кваліфікації для його реаліза-

ції і чи заінтересований він у співпраці?
– чи достатньо ресурсів і, якщо ні, чи відомо, де їх мобілізувати?
– чи можна все зробити вчасно?
– чи існує відповідна нормативна база і чи потрібне прийняття нових 

нормативно-правових актів?
Результати аналізу вміщують у таблицю: рядки – критерії, стовп-

чики – альтернативи, у клітинках – оцінки варіанта за відповідним кри-
терієм. При цьому оцінки в рядку повторюватися не можуть, тобто різ-
ні варіанти (альтернативи) політики не повинні мати однакові оцінки за 
одним критерієм. 
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Критерій порівняння
Оцінка варіанта (альтернативи) політики

Збереження 
чинної політики Варіант 2 Варіант 3

Результативність

Ефективність

Справедливість

Політична здійсненність (зазвичай є 
максимальною)                        

Адміністративна 
здійсненність

(зазвичай є 
максимальною)

Сумарна оцінка варіанта:

Рейтинг варіанта:

Якщо існує три варіанти (альтернативи) політики, оцінювання зазви-
чай здійснюють за трибальною шкалою: 3 – високе значення, 2 – серед-
нє, 1 – низьке; можливий вибір іншої шкали. У рядку «сумарна оцінка» 
проставляють суму балів у стовпчику; в рядку «рейтинг варіанту» – місце 
відповідного варіанта; перше місце – у варіанта з найвищою оцінкою.

Заповнюючи запропоновану таблицю, варто обміркувати:
– Чи вирішують проблему запропоновані Вами альтернативні варіанти?
– Чи не є запропоновані Вами варіанти не альтернативами, а заходами, спрямо-

ваними на вирішення проблеми? Це означає, що альтернативою не може бути 
розроблення концепції, програми, закону, наказу, їхнє затвердження чи скасуван-
ня;

– Наскільки запропоновані Вами альтернативні варіанти конкретні, вимі-
рювані й прив’язані до часу? Це означає, що альтернативою не може бути 
посилення відповідальності чи покращення роботи; варто зазначити, у чому 
саме воно полягатиме й коли буде досягнуто;

– Чим альтернативний варіант може заінтересувати замовника?
– Чи достатньо компетентним є замовник, щоб реалізувати альтернативні 

варіанти, чи вистачить у нього ресурсів, чи буде досягнуто мети, визначеної 
Вами раніше для вибраної проблеми?

Пам’ятайте, що: 
– оцінка політичної та адміністративної здійсненності збереження чинної 

політики є завжди максимальною;
– оцінки в кожному рядку таблиці мають бути різними. Наприклад, за 

критерієм «результативність» оцінки варіантів політики 1 і 2 не можуть бути 
однаковими. Саме для цього для трьох альтернатив установлено шкалу оці-
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нок від 1 до 3. Якщо альтернатив чотири, їх оцінюють за шкалою від 1 до 4; 
якщо п’ять – від 1 до 5;

– сумарні оцінки альтернативних варіантів не можуть бути однаковими. 
Ви маєте вибрати лише один варіант.

2.5. Процес підготовки порад органам влади

Політика не впроваджується сама собою, навіть найпростіша вима-
гає багатьох зусиль для впровадження – процесу трансформації цілей, 
проголошених політикою, у результати, що супроводжується застосуван-
ням правил, тлумаченням нормативних актів, дотриманням законів та на-
данням послуг населенню..

Якість впровадження допомагає визначити якість самої державної 
політики.

Основними проблемами впровадження політики є:
– комунікаційні (розпливчасте формулювання цілей, використання 

неоднозначних слів в аналітичних документах; недостатнє інформування 
виконавців на місцях);

– координаційні (міжвідомчі (кожна організація – як вежа); відомчі);
– конфлікт із зовнішніми стейкхолдерами (цільова група, на яку 

спрямовано політику, не сприймає змін; у різних розробників політики 
наявні суперечливі вимоги та очікування; поведінка представників цільо-
вої групи не є однаковою).

Специфічними засобами, за допомогою яких політика як реакція на 
проблему впроваджується в життя, є інструменти політики.

Вирізняють чотири види інструментів політики:
– інформаційний (збирання, зберігання, надання інформації із засте-

реженнями й консультуванням);
– фінансовий (економічні важелі впливу);
– владний (влада, повноваження, здатність держави забороняти і 

дозволяти);
– структурний (використання власних державних організаційних за-

собів втілення політики в життя).
Такий класифікаційний підхід сприяє розумінню суті державної по-

літики й допомагає бути осторонь безпосереднього примусу (розподіл су-
спільних цінностей органами влади) як основи політики.

Набір інструментів політики можна розташувати у вигляді шкали, 
починаючи від низького (добровільність) до високого (силові методи) рів-
ня примусу (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Інструменти політики

Вибір інструментів політики здійснюють на основі: 
– правових критеріїв (з огляду на внутрішнє право, право ЄС, між-

народне);
– ефективності (вартості, ефективності процесу); 
– результативності (впливу, можливості реалізації);
– критеріїв процесу (прозорості, наявності консультацій, конфіден-

ційності, охопленню);
– традицій (спадщини, усталеної практики);
– системного впливу інструментів.
Після визначення інструментів реалізації найкращого з-поміж сфор-

мульованих варіантів політики, формулюють поради органу влади (за-
мовнику). У них наводять:
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– стислий опис способу визначення показників ефективності, ре-
зультативності, справедливості, політичної та адміністративної здійснен-
ності вирішуваної проблеми;

– опис способу визначення рейтингу кожного з варіантів на основі 
значень окремих оцінок за кожним із критеріїв.

– таблицю з оцінками і рейтингами варіантів;
– рекомендації щодо вибору найкращого варіанта вирішення проблеми 

(бажано додати текстовий коментар щодо переваг рекомендованого варіанта);
– прогноз результатів і можливих наслідків реалізації пропоновано-

го варіанта (а також його відхилення).
Надаючи пораду, аналітик має відповісти на запитання:
– що слід робити замовникові? 
– чому він має це робити? 
– в який спосіб він повинен це зробити? 
 При цьому варто дотримуватися таких правил:
– поради мають випливати виключно з оцінки альтернатив. Усі ідеї, 

навіть ті, що виникли після завершення аналізу, мають пройти всі етапи 
аналітичного процесу 

– слід підсумувати переваги й недоліки рекомендованого напряму 
політики, а також зосередити увагу на результатах і наслідках його впро-
вадження;

– необхідно підготувати чіткий перелік інструкцій з послідовною ре-
ґламентацією дій для успішного прийняття і впровадження рекомендова-
ного варіанта. Перелік повинен містити всі можливі «непередбачувані» 
випадки реалізації варіанта політики, тобто передбачати дії всіх заінтере-
сованих сторін під час його впровадження. 

Щоб чітко й зрозуміло сформулювати пораду, Вам слід підготувати мемо-
рандум-пам’ятку, що складається з таких пунктів:

1. Формулювання проблеми.
2. Мета її вирішення.
3. Перелік альтернативних варіантів.
4. Вибраний варіант.
5. Переваги вибраного варіанта.
6. Недоліки вибраного варіанта.
7. Пояснення, чому це варто робити (які переваги – фінансові, матеріаль-

ні, організаційні, інформаційні, символічні – отримає замовник.
8. Пояснення, що, як, коли і кому слід робити для впровадження вибра-

ного варіанта.
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2.6. Ресурси та інструменти політики, доступні на 
місцевому рівні

Державна політика, у тому числі на місцевому рівні, не виробляється 
у вакуумі. На її результати й наслідки відчутно впливає наявність чи від-
сутність певних обмежених і необхідних для вироблення політики «вихід-
них умов», з якими творці та/чи аналітики політики мають справу ще до 
першого державного втручання, під час формування порядку денного, – ре-
сурсів політики.

У широкому розумінні, ресурси – це все те, що індивід чи група мо-
жуть використовувати для впливу на інших. Однак таке трактування є за-
гальним і не дозволяє диференціювати різні елементи політики (суб’єкт, 
об’єкт, засоби), оскільки в цьому випадку ресурсами є всі чинники, здат-
ні на неї вплинути: власні якості суб’єкта, властивості об’єкта, ситуація, в 
якій перебуває суб’єкт, матеріальні та інші засоби впливу. За такого розу-
міння ресурсів втрачається їхня специфіка як самостійної, зазвичай мате-
ріалізованої ланки моделі державної політики. З огляду на це, доцільним 
буде розглянути більш вузьке трактування ресурсів, їхнє розуміння як усіх 
затрат, необхідних для творення політики. 

Існує декілька класифікацій ресурсів. Зокрема, відомий їхній поділ 
на утилітарні, примусові й нормативні. Утилітарні ресурси – це матеріаль-
ні та інші соціальні блага, пов’язані з повсякденними інтересами людей. 
Ці ресурси використовують як для заохочення, так і для покарання. Як 
примусові ресурси виступають заходи адміністративного покарання, ви-
користовувані тоді, коли не спрацьовують утилітарні ресурси. Норматив-
ні ресурси – це засоби впливу на ціннісні орієнтації та норми поведінки 
людини. Вони покликані переконати підлеглих у спільності інтересів ке-
рівника й виконавців, забезпечити схвалення дій суб’єкта політики, при-
йняття його вимог.

Поширено також класифікацію ресурсів за найважливішими сфера-
ми життєдіяльності. Відповідно до неї економічні ресурси – це матеріаль-
ні цінності, необхідні для суспільного та особистого виробництва й спо-
живання, гроші як їх загальний еквівалент, техніка, родючі землі, корисні 
копалини тощо. Соціальні ресурси – здатність підвищення або зниження 
соціального статусу чи рангу, місця в соціальній стратифікації. Вони част-
ково збігаються з економічними ресурсами. Наприклад, дохід і багатство, 
виступаючи як економічні ресурси, характеризують і соціальний статус. 
Однак до соціальних ресурсів належать також такі показники як посада, 
престиж, освіта тощо. Культурно-інформаційні ресурси – знання та інфор-
мація, а також засоби їх отримання та поширення. Примусові ресурси – це 
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інститути фізичного примусу та спеціально підготовлені для цього люди. 
Цей вид ресурсів традиційно вважають найбільш ефективним джерелом 
влади, оскільки його використання здатне позбавити людину життя, сво-
боди і майна – вищих цінностей. Специфічним ресурсом є демографіч-
ний, тому що людина – це універсальний, багатофункціональний ресурс, 
що виробляє інші ресурси. Як правило, суб’єкти застосовують різноманіт-
ні ресурси комплексно, особливо це стосується держави, що володіє всіма 
їхніми видами.

Донедавна аналітики політики оперували лише правовими, мо-
нетарними й людськими ресурсами. Однак останнім часом політоло-
ги розглядають також як ресурси учасників політики, як ресурс біль-
шості й примусу, а соціологи вважають такими ресурси часу й довіри, 
організаційний та інформаційний (когнітивний) ресурси. Зокрема, за 
О. Тоффлером, «знання, у силу своїх переваг – нескінченності, загально-
доступності, демократичності, – підпорядкували силу й багатство і ста-
ли визначальним чинником функціонування влади»11. У ході суспільного 
розвитку традиційні ресурси влади – сила і багатство – втрачають вплив, 
хоча і не зникають повністю. Істинну ж владу здобувають знання й во-
лодіння інформацією. Звичайно, далеко не в усіх країнах знання та ін-
формація мають пріоритет над економічними, соціальними і силовими 
ресурсами. Однак тенденція підвищення значущості культурно-інфор-
маційних ресурсів як джерела влади в сучасному світі виявляється до-
сить чітко.

Наділення учасників політики різними ресурсами, їхнє застосуван-
ня, поєднання, заміна одних іншими можуть відчутно впливати на проце-
си, результати та наслідки політики. При цьому відносний вплив різних 
ресурсів може змінюватися від однієї політики до іншої. З урахуванням 
цього розподіл та управління ресурсами мають розглядатися як рішення 
стосовно політики.

Надалі будемо розрізняти десять видів ресурсів, які учасники полі-
тики можуть використати (чи ні) у процесі вироблення політики: право-
вий, фінансовий, майновий, людський, інформаційний, організаційний, 
примусу, більшості, довіри й часу (рис. 2.5)12. 

На різних етапах циклу політики ці ресурси нерівномірно розподі-
ляються між її творцями, хоча залишаються доступними для всіх завдяки 

11 Тоффлер Э. Метаморфозы власти = Powershift : Knowledge, Wealth and Violence at 
the Edge of the 21st Century / Э. Тоффлер : пер. с англ. – М. : АСТ, 2004. – 672 с.

12 Crozier M. Actors and Systems. The Politics of Collective Action / Michel Crozier, 
Erhard Friedberg. – Chicago : The University of Chicago Press, 1980. – P. VII + 333.
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їх публічному статусові. Наприклад, навіть якщо a priori правовий ресурс 
належить насамперед до ресурсів політиків, право на доступ до правосуд-
дя, що надане законом будь-якому громадянину, становитиме для нього 
також ресурс правового характеру. 

Рис. 2.5. Ресурси політики

Право, яке на відміну від інших ресурсів перебуває в розпорядженні 
творців політики, є переважним джерелом узаконення будь-яких рішень 
стосовно неї. За відсутності цього ресурсу у вигляді законодавчої (нор-
мативної) бази будь-які рішення можуть бути опротестовані (чи скасова-
ні) рішенням судів. Право відіграє визначальну роль серед інших ресур-
сів, оскільки нормативно обґрунтовує політико-адміністративні програми, 
організовує як зміст (визначення завдань та правил поведінки груп інте-
ресів), так і вибір інших ресурсів (фінансових, людських, силових, орга-
нізаційних). Забезпечення різних учасників політики правовим ресурсом 
визначене сукупністю норм конституційного, адміністративного, кримі-
нального та іншого права, прийнятими органами законодавчої й виконав-
чої влади. У демократичних країнах до створення цього ресурсу залучено 
усіх учасників процесу політики.

Попри високий рівень об’єктивації, право потребує діяльності з від-
творення та управління. Як й інші ресурси, право може втратити цінність 
або навіть законність. Наприклад, якщо воно використовуватиметься за-
надто інтенсивно або матиме місце зловживання ним, право взагалі не 
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братимуть до уваги. Непоодинокими також є випадки, коли норми законо-
давства залишаються на папері, не будучи забезпечені в своєму виконанні 
актами впровадження, а також можливістю звернення до суду в разі пору-
шення відповідних норм.

Суворі вимоги до управління правом, що серед іншого встанов-
люються конституційними нормами, можуть суперечити необхідно-
сті гнучкого поєднання з іншими ресурсами. На практиці монетарний 
ресурс чи ресурс довіри часто замінює право: публічні дійові особи 
інколи обговорюють фінансові компенсації або позазаконні договірні 
врегулювання суперечок, щоб тимчасово усунути недолік правового 
ресурсу. 

Фінансовий (монетарний) ресурс є одним із найбільш очевидних 
ресурсів. Його мобілізують не лише під час впровадження політики роз-
поділу чи перерозподілу, але регулятивної чи засновницької. Неможливо 
успішно впроваджувати державну політику без фінансування, що дозво-
ляє сплачувати заробітну плату працівникам, платити за приміщення, ма-
теріальне оснащення офісу тощо. Це однаково стосується всіх учасників 
політики й представників груп інтересів. Окрім цього, учасники політики 
передають ряд непрофільних функцій в управління професійним підряд-
никам, закуповуючи в них техніко-економічні обґрунтування, аналітичні 
рекомендації, експертизи та інші послуги. 

Забезпечення фінансовими ресурсами учасників політики є важли-
вим політичним актом, в якому постійно й визначено бере участь законо-
давча влада, приймаючи бюджетні рішення. Однак бюджетні статті лише 
частково відображають політику, її результати й наслідки, тому що кла-
сифікуються за видами витрат та адміністративними утвореннями. Бю-
джетний процес у більшості країн не є гнучким і не дозволяє управля-
ти монетарним забезпеченням політики, поєднуючи для її впровадження 
ресурси різних бюджетних статей. Тому прихильники Нового державно-
го управління пропонують замінити його договорами про надання по-
слуг і багаторічними бюджетними кредитами, визначеними способом ad 
hoc для кожного виду політики13. Крім того, у багатьох випадках законо-
давча влада більше цікавиться способом використання фінансових ре-
сурсів, аніж кінцевою метою витрат (метою політики). Таким чином, по-
при простий спосіб вимірювання, можливість обміну чи заміни на інші 
види, монетарний ресурс є найбільш нерівномірно розподілюваним між 
учасниками політики. 

13 Mastronardi P. New Public Management in Staat und Recht / P. Mastronardi, K. 
Schedler. – Bern : Paul Haupt., 1998. – 354 р.
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Майновий ресурс охоплює все майно, що є в розпорядженні учасни-
ків політики та груп інтересів. За радянських часів держава була власни-
ком та здійснювала управління всім майновим ресурсом, що давало змогу 
впроваджувати політику на підприємствах, що нею прямо контролюва-
лися. Проте хвиля надмірної лібералізації та приватизації, що прокотила-
ся Україною в 1990-х, призвела до втрати державою ключових позицій, 
спричинила загострення економічних, соціальних та екологічних проблем 
та ускладнила реалізацію політики.

Від початку приватизації змінено форму власності понад 100 тис. 
об’єктів. Процес реформування власності здійснювався головним чи-
ном шляхом викупу та продажу на аукціоні. Вартість основних засо-
бів роздержавленого сектора економіки становить 34 % від вартості 
основних засобів усіх підприємств та організацій України. Водно-
час за обсягами виробництва реформовані підприємства переважають 
над підприємствами державної та комунальної форм власності майже 
втричі. Разом із цим, у системі майнових відносин залишається ряд не-
вирішених проблем. Йдеться насамперед про ненадійний захист прав 
власника, у тому числі держави, від ризиків втрати контролю над влас-
ністю. Незахищеними залишаються права кредиторів та акціонерів, 
зокрема міноритарних, особливо в питаннях, що стосуються ризиків 
втрати контролю над власністю через несумлінне застосування проце-
дур примусової реалізації майна й банкрутства. Відсутність чіткого за-
конодавчого врегулювання прав на об’єкти інтелектуальної власності, 
створені за рахунок коштів державного бюджету та державних цільо-
вих фондів, позначається на правовідносинах між роботодавцем і пра-
цівником у питаннях «службових» об’єктів інтелектуальної власності, 
гарантії захисту матеріальних інтересів винахідників. Як результат, 
відносини власності реалізуються на тіньовий основі та є найбільш ко-
румпованими.

Майновий ресурс не обмежується матеріальними засобами. До скла-
ду цього ресурсу входять також усі види підтримки зовнішнього зв’язку 
між виробниками, аналітиками політики, зацікавленими органами влади 
та групами інтересів. Відсутність чи нестача майнового ресурсу та зв’яз-
ків, які він робить можливими, здатна, зокрема під час кризи, поставити 
під сумнів політику в цілому, попри наявність у держави інформаційного 
ресурсу й ресурсу примусу. 

Людський ресурс визначається здатністю прийому на роботу й підго-
товкою кадрів. За М. Крозьє та Е. Фрідбергом, це один з чотирьох ресур-
сів, що є в розпорядженні організацій для забезпечення їхніх повноважень 
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(трьома іншими є оволодіння відносинами із зовнішнім середовищем, за-
собами зв’язку та використання організаційних норм)14.

Учасники політики розвивають характерну для їхньої діяльності ри-
торику, спираючись на поняття відповідної сфери втручання. Для цього 
вони повинні мати спеціальну професійну підготовку. Управління люд-
ськими ресурсами має стежити за тим, щоб жоден учасник політики не 
був виключений з процесу розвитку та застосування професійних мов-
них середовищ. Організація постійних курсів з підвищення кваліфікації із 
залученням представників органів державного управління, економічного 
сектору, професійних та наукових організацій є особливо важливим у га-
лузях з високим технологічним рівнем. При цьому зміст програм підви-
щення кваліфікації має будуватися на глибокому вивченні потреб у фахо-
вому вдосконаленні різних категорій керівних працівників.

На жаль, останніми роками відбувається відхід від сформованих 
у 1995-2001 роках вимог до рівня професійної підготовки державних 
службовців. Через відсутність прозорості й демократичного контролю 
у призначеннях простежуються ознаки «кумівства» й «перетягування 
кадрів» (ротація керівників державного й приватного секторів). Скоро-
чення чисельності службовців, проведене в 2009-2010 і 2014-2015 ро-
ках, не збільшило віддачу від діяльності апарату державного управлін-
ня, оскільки не супроводжувалося визначенням реальної необхідності й 
напрямів змінення функцій і компетенцій, форм і методів управління. У 
діяльності багатьох органів державної влади, особливо після оновлення 
їх апарату, рівень компетентності впав, спостерігається неналежне став-
лення державних службовців до своїх обов’язків, їхня неспроможність 
до аналізу, хоча останній має допомагати керівникові формувати дієву 
політику. 

Стосовно державної політики, інформація – це технічні, соціальні, 
економічні й політичні знання про проблему, що вирішується, потрібні 
для формування політики на всіх її етапах (встановлення порядку ден-
ного, формулювання, проектування, впровадження політики, моніторинг, 
оцінювання результатів і наслідків). Оскільки інформація є базою для 
прийняття рішень, її потрібно розглядати як рідкісний ресурс. Важливою 
умовою при цьому є достовірність вхідних даних, оскільки в разі їхньо-
го спотворення (особливо умисного) помилкові рішення є неминучими. 
Саме відсутністю достовірної й повної вхідної інформації багато в чому 
пояснюється неефективність радянської директивної економіки.

14 Crozier M. Actors and Systems. The Politics of Collective Action / Michel Crozier, 
Erhard Friedberg. – Chicago : The University of Chicago Press, 1980. – P. VII + 333.
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Перші зусилля в управлінні інформацією були зосереджені на вве-
денні даних та їхньому перетворенні у вихідні (інформацію). Вони доз-
волили створити системи управління базами даних (СУБД). При цьому 
власники таких систем вважали, що управляли інформаційним ресур-
сом. Проте у 1980-х було усвідомлено, що інформаційний ресурс – це 
не лише інформація й засоби для її оброблення. Поняття «інформацій-
ний ресурс» виявилося значно ширшим. Воно охоплює не лише СУБД, а 
комп’ютерні апаратні засоби; програмне забезпечення; фахівці, які роз-
робляють інформаційні системи (системні програмісти, адміністрато-
ри баз даних, фахівці зі створення комп’ютерних мереж) і використову-
ють їх (аналітики політики); користувачі (творці та аналітики політики 
різних рівнів); засоби підтримки (facilities); бази даних; засоби, що збе-
рігають ресурси і, нарешті, технічні, соціальні, економічні й політичні 
знання (інформація) щодо проблеми, яка вирішується. Коли учасники 
процесу політики намагаються використовувати інформацію для виро-
блення політики, вони мають розглядати кожний з цих елементів як рід-
кісний і коштовний ресурс.

Загалом, інформаційним називають особливий вид ресурсу, осно-
ваний на ідеях і знаннях, утворений завдяки науково-технічній діяльності 
людей і поданий у формі, придатній для накопичення, реалізації й відтво-
рення. Іноді його називають когнітивним, розуміючи під ним здатність 
людини до сприйняття й перероблення зовнішньої інформації.

Інформаційний ресурс має багато спільних рис з іншими ресурсами 
політики, а саме: його розроблення, відтворення й поширення необхідно 
планувати відповідно до потреб; затрати на його одержання й використан-
ня можна оцінити з економічної точки зору; потреби в ньому можуть і ма-
ють бути співвіднесені з можливостями їхнього задоволення як з внутріш-
ніх, так і зовнішніх джерел.

Цей ресурс має ряд особливостей. Зокрема, на відміну від інших (на-
приклад, монетарного, майнового) він є майже невичерпним. З його ви-
користанням інформація не зникає, а змінює свою цінність. З розвитком 
суспільства і збільшенням обсягу використання знань інтенсивність ін-
формаційних потоків лише зростає. Застосування якісного інформацій-
ного ресурсу замість застарілого, неповного, недостовірного може по-
кращити використання інших ресурсів, докорінно змінивши результати й 
наслідки політики. Тому управління інформаційними ресурсами має ви-
значальне значення на всіх етапах творення політики.

При цьому: для управління інформаційним ресурсом необхідним є 
відповідне кадрове й технічне забезпечення, тобто спеціальна служба; ін-
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формація є засобом вирішення конкретних завдань. Оскільки сучасні тех-
нічні засоби дозволяють збирати необмежені масиви даних, необхідний 
контроль за їхнім одержанням і використанням, що базується на визна-
ченні кількості інформації, достатньої для прийняття рішення стосовно 
політики; інформація як товар має свій життєвий цикл, проходячи етапи 
від створення до передачі на зберігання чи знищення. Уся інформація, не-
залежно від її форми, має періодично аналізуватися з точки зору збере-
ження її цінності.

При творенні державної політики слід усвідомити, що концептуаль-
ні ресурси не менш важливі, аніж матеріальні; прийняття ефективних рі-
шень вимагає досконалого інформаційного ресурсу; інформаційне забез-
печення є визначальним в системі прийняття рішень стосовно політики; 
керівники інформаційних підрозділів є керівниками вищого рівня; досяг-
нення стратегічних цілей є неможливим без стратегічного планування ін-
формаційного ресурсу.

Організаційний ресурс (інтерактивний, координаційний, ресурс вза-
ємодії) визначити доволі важко. За своєю суттю він частково відповідає 
«використанню організаційних норм», запропонованому М. Крозьє та Е. 
Фрідбергом серед чотирьох ресурсів, що є в розпорядженні організацій 
для забезпечення їхніх повноважень15. Якість цього ресурсу визначаєть-
ся здатністю учасників політики організовувати взаємодію між собою й 
політико-адміністративними структурами та виробляти спільні уявлення 
про таку діяльність.

Організаційний ресурс змінюється залежно від характеристик кож-
ного учасника політики та якості мережі, що їх пов’язує. При цьому струк-
тура, що є частиною організації вищого рівня, виступатиме як ресурс для 
останньої.

Різне цільове об’єднання ресурсів для досягнення певної мети 
може по-різному впливати на процес формування політики. Високий рі-
вень взаємодії учасників політики дозволяє або зекономити інші ресур-
си (наприклад, людські чи часові), або розширити їх (наприклад, ресурс 
довіри).

Будь-яка організаційна одиниця характеризується наявністю в ній 
людини як активного ресурсу. Але іноді, попри високу якість, людський 
ресурс може бути настільки погано організованим, що не забезпечу-
ватиме досягнення поставленої мети. Тому організаційний ресурс має 
розглядатися окремо як такий, що доповнює людський і вимагає своїх 

15 Crozier M. Actors and Systems. The Politics of Collective Action / Michel Crozier, 
Erhard Friedberg. – Chicago : The University of Chicago Press, 1980. – P. VII + 333.
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стратегій розвитку, які відрізняються від відповідних стратегій для люд-
ського ресурсу.

Протягом останніх років було започатковано активні перетворен-
ня організаційного ресурсу. Найпомітніші – зміни в структурі органів 
виконавчої влади, а також їхній фактичний поділ за трьома основними 
функціями:

– правовстановлюючими (здійснюють міністерства, що покликані 
формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах сус-
пільного життя (секторах державного управління), займатися норматив-
но-правовим регулюванням, координуванням і контролем діяльності під-
відомчих їм служб і агентств);

– правозастосовними (служби, що здійснюють контроль і нагляд);
– наданням державних послуг та управління державним майном 

(агенції).
Реформування зумовлено тим, що існуюча в Україні система держав-

ного управління є внутрішньо суперечливою, незавершеною, громіздкою 
і відірваною від людей, внаслідок чого існуюче державне управління ста-
ло гальмом у проведенні соціально-економічних і політичних реформ. Ха-
рактерний для радянських часів метод реформування апарату управління 
шляхом його скорочення сьогодні не можна розглядати як ефективний. 
Потрібен системний підхід, проте розпочата перебудова супроводжується 
суттєвими внутрішніми ускладненнями, що помітно за численними зміна-
ми ще не усталеної структури.

Час – це безкоштовний ресурс, що не відновлюється й не відчуваєть-
ся, тому зазвичай витрачається бездумно. Більшість дослідників взагалі 
не розглядають його як окремий ресурс, хоча його важливість важко пере-
оцінити. Дивно бачити, наскільки рідко розглядається це питання, тоді як 
нестача часу фігурує майже в усіх урядових і парламентських стосунках. 
Час є основним предметом конфліктів під час впровадження нової політи-
ки (кризові ситуації, зокрема сезонні, перехідні періоди, мораторії тощо). 
Легковажне ставлення до часу, що виділяється на творення політики, при-
зводить до численних помилок на всіх її етапах. 

Розподіл ресурсу часу серед учасників політики є нерівномірним. 
Нерідко творці політики ним спекулюють, зазначаючи, що діятимуть, 
тільки якщо почнуть діяти інші, тоді як аналітики зазвичай стикаються з 
«нестачею часу». 

Проте ряд дослідників вважає, що «нестачі часу» не існує – є не-
правильна його організація, що обумовлює нездатність учасників полі-
тики перебувати в потрібному місці в потрібний час, приймаючи пра-
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вильні рішення16. Типовими підходами в управлінні часом є постановка 
пріоритетів, розподіл великих завдань і проектів на окремі дії й делегу-
вання їх виконання іншим людям відповідно до їхньої компетенції. До 
управління часом належать також методи впливу на мотивацію і кон-
троль результатів. 

Наявність ресурсу примусу (силового ресурсу), що має застережний 
і каральний вплив, традиційно вважають необхідною умовою та обов’яз-
ковим резервом державної влади та управління. Проте управління ним є 
дуже складним. Його використання потребує підтримки більшості, за від-
сутності якої може бути втраченим ресурс довіри. З огляду на це, якщо 
не брати до уваги політику щодо безпеки та оборони, примус є ресурсом, 
який майже не використовують. Більшість демократичних країн розглядає 
його як крайній, віддаючи перевагу ресурсові довіри. 

Проте навіть загроза використати силу може бути визначальною при 
впровадженні політики, що спирається на правові зобов’язання. Не слід 
нехтувати й законним примусом сил правопорядку у відповідь на проти-
стояння з боку спеціальних груп інтересів. 

Водночас для груп спеціальних інтересів сила може бути ресурсом, 
що дозволяє висловити глибоку незгоду. З практики сучасної України 
можна також навести багато прикладів використання сили з метою блоку-
вання чи захоплення майнового ресурсу, яким володіє той чи інший учас-
ник політики. 

У будь-якій демократичній державі впровадження чи змінення по-
літики потребує обов’язкового закріплення у формі законів чи інших 
актів, затверджених парламентською більшістю або безпосередньо 
громадянами. Завдяки правовій базі, одержаній у такий спосіб, творці 
політики можуть спрямувати її до всіх громадян, а не до окремих особи-
стостей чи соціальних груп. Проте ця база не є сталою. У кризові періо-
ди (наприклад, під час політичних протистоянь, коли довіра до сил, що 
перебувають при владі, зменшується) творці політики можуть втратити 
підтримку більшості. При цьому причини, що призводять до цього, ча-
сто є непередбачуваними.

Щоб запобігти втраті ресурсу більшості, творці політики ма-
ють здійснювати її постійне оцінювання й моніторинг; публічно по-
яснювати її, розкриваючи хибність тверджень опонентів; залучати 
символічні цінності, які сприймаються більшістю, або такі, що здат-

16 Аллен Д. Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса = Getting 
Things Done: The Art of Stress-Free Productivity / Дэвид Аллен : пер. с англ. – М. : Вильямс, 2007. – 
368 с.
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ні зібрати нову більшість. Окреслення й повторення останніх сприяє 
стабілізації відносин, стимулюючи політичну підтримку впроваджу-
ваної політики.

Іноді ресурс більшості дозволяє економити інші ресурси, що свід-
чить про його надзвичайну важливість. Творці політики, які користуються 
підтримкою більшості, можуть тимчасово (наприклад, під час формулю-
вання політики) обійтися без правового (відсутність законодавчої (нор-
мативної) бази) чи інформаційного ресурсу (переконання замість попе-
реднього дослідження проблеми), ресурсу часу (здійснюючи директивні 
втручання) чи довіри (нехтування думкою певних соціальних груп чи груп 
спеціальних інтересів).

Ресурс довіри є однією з найбільш нестійких «вихідних умов» полі-
тики. Це чи мастило, що полегшує обертання «управлінських шестерень», 
чи навпаки, чинник, який перешкоджає прогресивним змінам. Його на-
лежне використання вимагає від політиків комунікативних навичок, гнуч-
кості, тверезості сприйняття у спілкуванні з іншими учасниками політики 
(стейкхолдерами).

Оскільки особисті симпатії та антипатії формалізувати неможливо, 
контролювати розподіл ресурсу довіри проблематично. Він може вияви-
тися недоступним, бути використаний не тими силами або не так, як по-
трібно. Той, хто одержує цей ресурс, здатний або підтримати політику, або 
перешкодити її реалізації. Тому ресурс довіри іноді перетворюється на ад-
міністративний ресурс – систему методів і засобів, що використовуються 
посадовими особами та органами державної влади з метою, що супере-
чить базовим принципам державного управління.

Тим не менше, ресурс довіри не є правовим ресурсом. Він не форма-
лізує умови вироблення владних рішень та їхній конкретний зміст, а лише 
визначає цілі та «правила гри». 

Наявність довіри є важливою ще й тому, що це дозволяє економити 
інші ресурси (правовий, монетарний, тимчасової). На її посилення спря-
мовано законодавче закріплення прав громадян на внесення пропозицій 
до проектів нормативно-правових актів, участь у публічних слуханнях та 
відкритих засіданнях, проведення громадської експертизи. Ці процедури 
не лише передбачають участь представників громадянського суспільства 
у формуванні політики, але й не дозволяють їм блокувати дії з її реалізації 
(адже «всі могли висловитися раніше»).

«Класичний» цикл вироблення політики не передбачав участь гро-
мадян у прийнятті владних рішень. Держава гарантувала їм лише пра-
во бути вислуханими. Але в 1980-х національні уряди країн-членів ЄС, 
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США, Канади, інших держав світу визнали необхідність подвійної легі-
тимації владних рішень – не лише владою, а й одержувачами послуг. Це 
сталося спочатку у сферах захисту прав споживачів та охорони навколиш-
нього середовища, а потім і в інших областях. Натепер у всіх демократич-
них країнах будь-яке змінення державної політики вимагає закріплення у 
формі законів чи інших актів, затверджених парламентською більшістю 
або безпосередньо громадянами. Сформована в такий спосіб норматив-
но-правова база дозволяє адресувати політику всім громадянам, а не окре-
мим групам спеціальних інтересів (стейкхолдерам).

Проте під час тривалих криз ступінь довіри до політичних сил, які 
перебувають при владі, зменшується. Це відбувається з різних і важко про-
гнозованих причин. Зокрема, ресурс довіри може бути втрачений, якщо:

– продукти політики є сумнівними через непередбачуваність наслід-
ків, що вони можуть спричинити;

– наслідки політики суперечать проголошеним цілям;
– політика реалізується настільки неефективно, що це широко обго-

ворюють у засобах масової інформації;
– критерієм прийняття рішень виступає не дієвість (що визначаєть-

ся результативністю, ефективністю, справедливістю, адміністративною й 
політичною здійсненністю), а політична доцільність.

Щоб не втратити ресурс довіри, політичні сили, що перебувають при 
владі, мають постійно оцінювати реалізовану ними політику; роз’яснюва-
ти її й розкривати хибність тверджень політичних опонентів і незадоволе-
них політикою стейкхолдерів; задіяти символічні (суспільні) цінності, що 
сприймаються більшістю. Установлення й постійне звернення до цих цін-
ностей сприяє стабілізації відносин у суспільстві, стимулюючи підтримку 
політики, що реалізується.

На жаль, починаючи з 2014 року, позитивних прикладів нала-
годження конструктивної співпраці між органами влади та інститу-
тами громадянського суспільства стає все менше. Натомість спосте-
рігаються:

– безпідставні скорочення державних службовців 3...6 категорій, що 
відповідають за підготовку проектів владних рішень та їхнє обґрунтуван-
ня. Зняття у решти премій і надбавок за інтенсивність праці, вислугу ро-
ків, наявність наукових ступенів і вчених звань, що зумовило масове звіль-
нення професіоналів;

– звільнення професійних чиновників під приводом «очищення вла-
ди», закон про яке був розкритикований Венеціанською комісією. Їхня за-
міна незатребуваними в своїх країнах іноземцями, які легко змінили гро-
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мадянство заради грошей, виплачуваних міжнародними спекулянтами на 
кшталт Джорджа Сороса;

– призначення непрофесіоналів на корупційно небезпечні пости;
– використання звичних, але сумнівних методів роботи;
– зростання закритості й непрозорості органів влади, ліквідація під 

приводом реорганізації громадських рад при них, що супроводжується 
звинуваченнями представників громадянського суспільства в непрофесі-
оналізмі, попри відсутність досвіду роботи в керованій сфері у самих чи-
новників;

– масові порушення регламентів роботи Кабінету Міністрів і Верхов-
ної Ради України, ігнорування зауважень і рекомендацій Головного юри-
дичного та Головного науково-експертного управлінь Апарату Верховної 
Ради, що призводить до масового прийняття безграмотних, фрагментар-
них і незабезпечених ресурсами нормативно-правових актів.

«Реєстрова опозиція», що виявилася неготовою очолити акції гро-
мадянської непокори наприкінці 2013 року, але зуміла захопити клю-
чові посади в країні завдяки своєму бюрократичному досвіду, не по-
спішає вживати заходів, що свідчили б про повний розрив із минулим, 
і продемонструвати, що повернення до олігархічного капіталізму не 
буде. Нею досі:

– не забезпечені прозорість бюджетних витрат, децентралізація сис-
теми прийняття рішень, зрозумілі призначення, незалежність виконавців;

– не перетворено інститути, що гарантують громадянам безпеку, 
справедливість і зайнятість;

– не попереджено розкрадання бюджетних коштів та отримання над-
прибутків від торгівлі природними ресурсами;

– не ліквідовані всі відомі представникам громадськості тіньові 
схеми.

Рівень взаємної довіри між владою, бізнесом і громадянським сус-
пільством стрімко падає, що проявляється в соціальній відчуженості за-
мість солідарної відповідальності за соціально-економічний стан країни.

Дослідження, проведене в березні 2015 року Центром «Соціаль-
ний моніторинг» (ЦСМ) та Українським інститутом соціальних до-
сліджень ім. О. Яременка (УІСД) спільно з Інститутом економіки та 
прогнозування НАН України, свідчить, що більшість українських гро-
мадян негативно оцінюють людей, які перебувають при владі. Проте на 
тлі двократного порівняно з 2012 роком падіння довіри до політичних 
партій та їхніх лідерів, як до сил, здатним забезпечити зростання наці-
ональної економіки, протягом 2014 року значно зросла довіра до пред-



Аналіз політики для використання соціально-економічних переваг видобувних проектів в Україні

75

ставників вітчизняного бізнесу (удвічі, до 54 %) та іноземних компа-
ній, що провадять свою діяльність в Україні (майже втричі, до 31 %). 
Цьому багато в чому сприяла активна діяльність тих із них, хто взяв 
на себе добровільні зобов’язання, що виходять за рамки встановлених 
натепер «правил гри» й передбачають вжиття додаткових заходів для 
підвищення якості життя працівників та їхніх сімей, місцевих громад і 
суспільства в цілому. 

Одночасно із зростанням довіри до бізнесу значно посилилася під-
тримка органів місцевого самоврядування. Дослідження ЦСМ/УІСД свід-
чить, що їм довіряють 22 % опитаних (порівняно з 13 % у 2011 році), при-
чому в південних регіонах країни і на Донбасі підтримка населення є ще 
вищою – 35...37 %.

Рівень довіри до органів місцевого самоврядування можна підви-
щити ще більше, якщо сприяти свідомому участі громад в інвестиційних 
проектах, що реалізуються на їх території, для досягнення максимального 
соціального ефекту. Це не суперечить бажанню соціально відповідально-
го бізнесу, що прагне заручитися вільною, попередньою та усвідомленою 
згодою населення й завоювати його підтримку, надаючи допомогу у вирі-
шенні існуючих економічних, соціальних та екологічних проблем.

Дослідження, проведене в січні 2015 року в рамках проекту «Забез-
печення здатності представників органів місцевого самоврядування та 
місцевих громад реалізовувати соціально-економічні переваги проектів з 
розвідки і видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні», свідчить, що 
громадян східних регіонів країни найбільше турбують:

– відсутність гарантій безпеки, посилення сепаратистських настро-
їв; небезпека можливого розповзання військового конфлікту; поглиблен-
ня суперечностей між проукраїнською і проросійською частинами насе-
лення;

– зростання безробіття; нестабільна робота місцевих підприємств, 
скорочення кількості робочих місць; відсутність економічної диверсифі-
кації; неможливість належного працевлаштування молодих спеціалістів; 
недостатні зусилля влади по відновленню зруйнованих об’єктів;

– зниження рівня життя населення; подорожчання продуктів харчу-
вання, ліків і комунальних послуг за незмінного рівня заробітних плат і 
соціальних виплат;

– незадовільний стан соціальних об’єктів – лікарень, шкіл, місць від-
починку; низька якість медичного обслуговування, транспортного сполу-
чення, водопостачання;

– поганий стан доріг, особливо в сільській місцевості;
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– проблеми переміщених осіб, зокрема, подорожчання житла і 
зростання конкуренції за робочі місця;

– високий рівень корупції; непрозорість бюджетних витрат; низька 
ефективність дій органів місцевого самоврядування; збереження в орга-
нах влади осіб, які підтримують сепаратистів;

– погіршення екологічної ситуації; забруднення навколишнього се-
редовища викидами і стоками промислових підприємств; дефіцит чистої 
води; можливі шкідливі наслідки видобутку «сланцевого газу».

При цьому в місцевого населення сформовані численні стереотипи, 
воно не розуміє можливих вигод від діяльності великих іноземних ком-
паній на своїй території. Як наслідок, більшість опитаних негативно ста-
виться до будь-яких проектів за їхньою участю, автоматично переносячи 
на їх майбутню діяльність негативні враження від роботи місцевих суб’єк-
тів господарювання. Місцеве населення в своїх оцінках переважно орієн-
тується на емоції, а не факти, оскільки визначальний вплив на громадську 
думку мають неофіційні джерела інформації – висловлювання нефор-
мальних лідерів і чутки.

Зокрема, слабке залучення територіальних громад, органів міс-
цевого самоврядування, громадських організацій в організацію роз-
відки покладів нетрадиційного газу призвело до суттєвого перебіль-
шення ризиків, пов’язаних із його майбутнім видобутком. При цьому, 
на думку опитаних Центром прикладних досліджень, протести проти 
«сланцевого газу» в 2013-2014 роках були інспіровані спецслужбами 
Російської Федерації. Один з учасників фокус-групи розповів про ві-
дому йому спробу підкупу голови місцевої адміністрації, якому було 
обіцяно 15 тис. дол. США за організацію виступів проти розвідки вуг-
леводнів в Слов’янському районі Донецької області. За словами рес-
пондента, таку суму могли дозволити собі лише групи, що захищають 
економічні інтереси Російської Федерації. Під час подій 2014 року 
в Слов’янську поширювалися чутки, що збройний конфлікт у Доне-
цькій області ініційований американцями для примусового виселення 
місцевого населення з місць майбутнього видобутку нетрадиційного 
газу. На думку деяких респондентів, місто було обрано для дестабілі-
зації ситуації на Сході України саме завдяки вдало проведеній «анти-
сланцевій кампанії», що об’єднала всі проросійські сили. Учасники 
фокус-груп відзначили необхідність проведення роз’яснювальної ро-
боти з відновлення довіри до дій органів державної влади та суб’єк-
тів господарювання. Як приклад було наведено видобуток вугілля, що 
завдає безумовної шкоди навколишньому середовищу, проте не лише 
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не викликає відторгнення у населення Донецької області, але й став 
символом регіону.

З огляду на ситуацію, що склалася, і спираючись на результати 
соціологічних досліджень, органам державної влади варто якнайш-
видше вжити заходів із відновлення ресурсу довіри. Серед них – при-
значення, що викликають довіру; забезпечення прозорості бюджетних 
видатків; децентралізація системи прийняття владних рішень; відмова 
від дискримінаційної політики; забезпечення незалежності виконавців; 
використання можливостей соціально відповідального бізнесу. При цьо-
му слід розуміти, що групи спеціальних інтересів, чия політична, фінан-
сова й технічна підтримка натепер є дуже важливою, співпрацюватимуть 
з органами державної влади лише після того, як повірять у можливість 
досягнення успіху.

Таким чином:
1. Ресурси політики – це всі затрати, необхідні для її вироблення. 
2. Наявність або відсутність тих чи інших ресурсів відчутно впливає 

на результати й наслідки державної політики. При цьому відносний вплив 
різних ресурсів може змінюватися від однієї політики до іншої. 

3. Під час вироблення політики її учасники можуть використати (чи 
ні) такі ресурси: правовий, фінансовий, майновий, людський, інформацій-
ний, організаційний, примусу, більшості, довіри й часу. 

4. Концептуальні ресурси є не менш важливими, аніж матеріальні. 
Зокрема, прийняття дієвих владних рішень є неможливим без доскона-
лого інформаційного ресурсу. Водночас, ресурс часу є основним предме-
том конфліктів під час реалізації нової політики. Легковажне ставлення до 
часу, що виділяється на творення політики, призводить до численних по-
милок на всіх його етапах.

5. Ресурс довіри є необхідною умовою для вироблення дієвої дер-
жавної політики.

6. Тривала соціально-економічна й політична криза, непродумана 
державна політика й військові дії в Донецькій і Луганській областях сут-
тєво підірвали довіру інститутів громадянського суспільства й суб’єктів 
господарювання, зокрема іноземних інвесторів, до дій органів державної 
влади.

7. Органи державної влади не вживають заходів, що свідчать про 
повний розрив із минулим, і не демонструють, що повернення до олігар-
хічного капіталізму не буде.

8. Соціологічні дослідження свідчать, що рівень взаємної довіри між 
владою, бізнесом і громадянським суспільством стрімко падає. Це прояв-
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ляється в соціальній відчуженості замість солідарної відповідальності за 
соціально-економічний стан країни.

9. Щоб не втратити ресурс довіри, політичні сили, що перебувають 
при владі, мають постійно оцінювати реалізовану ними політику; роз’яс-
нювати її й розкривати хибність тверджень політичних опонентів і неза-
доволених політикою стейкхолдерів; задіяти символічні (суспільні) цін-
ності, що сприймаються більшістю.

10. Заходами з відновлення ресурсу довіри до органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування є призначення, що викликають довіру; 
забезпечення прозорості видатків; децентралізація системи прийняття рі-
шень; забезпечення незалежності виконавців; використання можливостей 
соціально відповідального бізнесу.
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Останнім часом не визнана деякими країнами «сланцева революція» 
стрімко трансформує світову енергетику. Проте на «сланцевому шляху» Укра-
їни є велике «але». Окремі проблеми, що виникли на початку освоєння нетра-
диційних вуглеводнів у США, стали джерелами серйозного занепокоєння. Як 
виявилося, нові технології за їхнього неналежного використання здатні завда-
ти шкоди навколишньому середовищу. Не дивно, що частина населення висту-
пила проти розвитку галузі. Тому, хоча освоєння нетрадиційних вуглеводнів 
надає реальну можливість диверсифікувати джерела постачань енергоносіїв та 
збільшує енергетичну самодостатність країни, українські політики та громад-
ські діячі проявили велику обережність. 

Відновленню руху суспільства в необхідному для гармонійного розвит-
ку видобувної галузі напрямі багато в чому посприяли «Золоті правила Зо-
лотого століття природного газу», розроблені Міжнародним енергетичним 
агентством у 2012 році. Вони окреслили основні принципи, яких має дотриму-
ватися бізнес під час освоєння запасів нетрадиційних вуглеводнів. До них на-
лежать повна прозорість і конструктивний діалог із громадськістю, ефективне 
планування, жорсткі стандарти проектування й будівництва, зведення до міні-
муму ризиків діяльності та забезпечення високого рівня екологічної безпеки.

Згідно з цими принципами, місцеве населення та інші зацікавлені сторо-
ни повинні залучатися до обговорення всіх етапів робіт з освоєння нетрадицій-
них вуглеводнів. Збереження секретів під приводом нерозголошення комер-
ційної таємниці не може бути виправданим, коли існує загроза негативному 
впливу робіт на територіальні громади, земле- й водокористування та навко-
лишнє середовище.

Прозорість є тією ціною, яку видобувні компанії повинні платити за ве-
дення бізнесу. Це єдиний спосіб зміцнити довіру громадськості до нових і важ-

ВИСНОВКИ



80

Аналіз політики для використання соціально-економічних переваг видобувних проектів в Україні

ливих джерел енергії, що за умови належного регулювання можуть принести 
величезні економічні вигоди й переваги в питаннях гарантування енергетичної 
самодостатності.

Соціологічні дослідження свідчать, що рівень взаємної довіри між вла-
дою, бізнесом і громадянським суспільством в Україні постійно скорочується. 
Це проявляється в соціальній відчуженості замість солідарної відповідально-
сті за соціально-економічний стан країни. Проте, на тлі падіння довіри до по-
літичних партій та їхніх лідерів, як до сил, здатних забезпечити зростання на-
ціональної економіки, зростає довіра до представників вітчизняного бізнесу та 
іноземних компаній, що провадять свою діяльність в Україні.

Якщо територіальні громади зможуть використати можливості соціаль-
но відповідального бізнесу в місцях майбутнього освоєння нетрадиційних вуг-
леводнів, це забезпечить поступальний рух українського суспільства від спе-
кулятивно завищених цін на нафту й газ до економічно обґрунтованих, від 
енергетичного дефіциту – до європейського добробуту.
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