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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ 
ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПОСЛУГ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
У ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У роботі здійснено аналіз теоретичних та методологічних підходів до аналізу сис-
теми управління інфраструктурою послуг територіальної громади. У більшості країн, 
що досягли успіхів в економічному та соціальному розвитку, розвиток інфраструк-
тури у сфері послуг забезпечується: встановленням податкових ставок на рівні нижче 
середньосвітових; державна підтримка розвитку інфраструктури сфери послуг, які 
обслуговують виробничий сектор; підтримка сприятливих умов для розширення та 
оновлення галузей інфраструктури сфери послуг; підготовка висококваліфікованих 
фахівців для задоволення потреб народного господарства щодо забезпечення сталого 
розвитку галузей сфери послуг. В Україні доцільно розвивати такі види інфраструктури 
як: маркетингові, лізингові, інноваційні, екологічні, що створюють умови для поступа-
льного розвитку економіки, створенню нових робочих місць, розв'язання соціальних 
проблем. Заслуговує на увагу політика реінвестування, застосування якої буде сприяти 
розвитку малого бізнесу, залучення інвестиції в інфраструктурні галузі. Слід зазначити, 
що необхідно активізувати процес самостійної розробки регуляторів, які сприяють зрос-
танню обсягів інвестицій та ефективності їх використання в загальну інфраструктуру 
за допомогою надання певних пільг й різних гарантій учасникам інвестиційної діяль-
ності. Відзначено, що особливу увагу в Україні слід приділити формуванню кластерів 
та розвитку державно-приватного партнерства в різних секторах економіки. Дієвість 
та самодостатність первинної ланки місцевого самоврядування територіальних громад 
може бути забезпечена завдяки досконалій державній політиці в умовах децентралізації 
влади. Важливою є ініціатива самих територіальних громад, їх прагнення до співробіт-
ництва між собою.

Ключові слова: теорія державного управління, механізми державного управління, 
територіальна громада, управління інфраструктурою послуг, публічне управління, 
публічне адміністрування.
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Постановка проблеми. Низка регіонів 
України відзначаються великою занедба-
ністю інфраструктури і низьким рівнем 
надання населенню комунальних послуг. 
Якщо йдеться про інфраструктуру, яка 
використовується у домогосподарствах, то 
найбільші нарікання викликає доступність 
і якість води, система вивезення твердих 
побутових відходів у сільській місцевості. 
У багатьох сільських ОТГ усі сфери послуг, 
які надає громада, – освіта, медицина, 
культура – зіштовхуються з проблемою 
недостатньої кількості приміщень. Окремі 
будівлі громадського призначення можуть 
перебувати у власності районної влади, 
яка не хоче надати їх, здати в оренду чи 
продати громаді. У сільській місцевості у 
поганому стані інфраструктура, об’єкти 
дуже енергозатратні, багато витрат іде на 
опалення. Потрібно модернізувати й опти-
мізувати мережу комунальних будівель.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій.  Проблематику становлення 
та розвитку місцевого самоврядування в 
контексті вирішення правових, організа-
ційних, кадрових, фінансово-економіч-
них та соціальних питань розглядали у 
своїх наукових працях: С. Телешун [6], 
В. Поповкін [3], А. Ткачук [1], М. Орлатий, 
В. Вакуленко [9], В. Шарий [2], В. Куй-
біда, Т. Маматова, С. Серьогін, Ю. Шаров 
та інші. У той самий час значні наукові 
напрацювання фахівців нині не можна 
назвати остаточно завершеними, тому 
що система місцевого самоврядування в 
Україні знаходиться в стані динамічного 
розвитку (зокрема, в контексті реформи 
децентралізації влади). 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета роботи - аналіз 
проблем та розробка рекомендацій щодо 
модернізації управління інфраструктурою 
послуг територіальної громади. Відповідно 
до мети дослідження були поставлені та 
вирішені наступні завдання: дослідити 
наукові засади управління інфраструк-
турою послуг; визначити основні зміни в 
системі управління інфраструктурою ОТГ 
в контексті фінансової та секторальної 
децентралізації; розробити рекомендації 
щодо модернізації управління інфраструк-
турою послуг територіальної громади в 
Україні.

Виклад основного матеріалу. 
У зв'язку з необхідністю реформування 
місцевого управління та життєдіяль-
ність господарчих суб'єктів виникає 
потреба поліпшення інфраструктури. 
Більш того, світова політика свідчить, 
що підтримка урядом реформ, в тому 
числі приватного підприємництва, прямо 
пов'язана з розвиненістю інфраструктури 
[1, c. 112]. Категорія «інфраструктура» 
досить складна - від латинського «інфра» 
- «під» або «нижче» та «структура» - 
«будова, розташування». Спочатку вона 
використовувалася у військовому лекси-
коні й означала комплекс тилових споруд 
[2, c. 74]. У деяких економічних джерелах 
категорія інфраструктура сприймалася як 
парадокс, тобто як неможливе, недоречне, 
незрозуміле, чуже в економічній системі. 
Попри такі судження, проблеми розвитку 
інфраструктури, як відокремленого еле-
менту економічних дефініцій, були пред-
метом дискусій серед вчених [3, c. 19]. 

Найбільш широке економічне визна-
чення поняття «інфраструктура» дату-
ється 1966 роком і міститься в книзі «Тео-
рія інфраструктури. Основи розвитку 
ринкової економіки» Раймута Йохімсена. 
Йохімсен дає визначення інфраструктури 
як «суми матеріальних, інституціональних 
та особистих ресурсів, а також інформа-
ції, доступної економічним агентам, яка 
сприяє вирівнюванню віддачі при порів-
нянних інвестиціях в разі відповідного 
розподілу ресурсів, тобто при повній 
інтеграції та максимізації рівня економіч-
ної активності» [4, c. 241]. З практичної 
точки зору, матеріальна інфраструктура 
розуміється Р. Йохімсеном як: сукуп-
ність всіх дохідних активів, устаткування 
та оборотного капіталу в економіці, які 
забезпечують енергопостачання, тран-
спортні послуги та телекомунікації; спо-
руди, що забезпечують зберігання при-
родних ресурсів та транспортні шляхи в 
найширшому сенсі; будівлі й споруди для 
забезпечення діяльності державної влади, 
освітніх, дослідних, медичних та соціаль-
них установ.

Одні й ті ж господарюючі суб'єкти, 
покликані обслуговувати виробничу й 
соціальну системи, відносяться до суб'єк-
тів сфери послуг та інфраструктури. 
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В цьому плані в економічній науці напи-
сано, що «Розвинена інфраструктура 
сфери адміністративних послуг повинна 
володіти різноманіттям видів надання 
послуг, широким спектром сервісного 
обслуговування». В цілому зазначене 
доводить складність вивчення явищ в цих 
секторах [1, c. 72].

Розв'язання найскладніших проблем 
управління інфраструктурою територіаль-
них систем необхідно приймати відповідно 
до типу інфраструктури. Будь-яка інфра-
структура складається з об'єктів та еле-
ментів, розміщених на певних територіях 
за певною системою [5]. Перенесення 
системних мережевих ознак інфраструк-
тур на політичні, соціальні, економічні та 
фінансової сфери дозволяють управляти 
цими сферами подібними методами управ-
ління для будь-якої системи інфраструк-
турних об'єктів та елементів. 

Збільшення засобів інфраструктури 
веде до ускладнення управління інфра-
структурою територіальної системи та 
до підвищення щільності розташування 
елементів й об'єктів управління на оди-
ницю площі території. Важливою умовою 
управління інфраструктурою територі-
альних систем є її відкритість щодо зов-
нішніх впливів та постійна зміна відпо-
відних параметрів об'єктів та елементів 
на одиницю території. Процес управління 
відбувається всередині інфраструктури 
одночасно зі змінами системи. Адаптувати 
управління до цих змін є головною про-
блемою управління. Управління інфра-
структурою полягає в постійному контролі 
найбільш стійких взаємозв'язків між еле-
ментами та об'єктами територій [6, c. 203].

Методи управління об'єктами інфра-
структури територіальних систем карди-
нально залежать від територіальних умов 
та різних факторів впливу (природно-клі-
матичних, політичних, соціально-еконо-
мічних, технічних, військових) [7, c. 95]. 
Крім адміністративного фактору, система 
управління інфраструктурою має функ-
ціональні та економічні умови за такими 
основними ознаками територіального роз-
витку: промислового, ресурсного, торго-
вого, транспортного, наукового, туристич-
ного, курортного напрямків. Управління 
інфраструктурою територіальних систем 

у певних стадіях розвитку інфраструктури 
залежить від темпів зростання [8, c. 112].

 Аналіз проблем управління інфра-
структурою дозволяє виділити дві концеп-
ції управління інфраструктурою територі-
альних систем: синергетичне управління, 
коли управління має компоненти само-
контролю за станом параметрів інфра-
структури, та директивне (командне) 
управління, коли інфраструктура повинна 
функціонувати строго для досягнення 
певних цілей. Директивне управління 
вимагає розробки наступних параметрів: 
визначення співвідношення цілей, функ-
ціонування та засобів для забезпечення 
діяльності об'єктів інфраструктури, точ-
ність контролю й швидкість прийняття 
директивних рішень. Однак і директивне 
управління повинне певною мірою спи-
ратися на раціональний розвиток інфра-
структури.

Таким чином, для раціонального 
управління інфраструктурою територі-
альних систем необхідно максимально 
повно вивчити особливості середовища 
та характер впливу факторів впливу на 
об'єкти та елементи. Контрольні функ-
ції управління повинні фіксувати чин-
ники, що визначають як зовнішні, так і 
внутрішні впливи. На початкових етапах 
розвитку інфраструктури фактори середо-
вища є визначальними в управлінні, далі 
відбувається поступове заміщення неке-
рованих факторів середовища на керовані 
чинники. Управління інфраструктурою 
територіальної системи має забезпечувати 
ефективний розвиток промислового  та 
аграрного виробництва та, найважливіше,  
сприяти відтворенню населення.

Оцінка ресурсів територій повинна 
здійснюватися за трьома основними ком-
понентами: природні ресурси; антро-
погенні ресурси (техніко-економічні), 
соціально-економічні ресурси [9, c. 90]. 
Територіальні ресурси можуть мати соці-
ально-політичну, економічну, агропро-
мислову цінність.

З середини XX ст. під впливом техно-
кратичних поглядів, що сформувалися 
на базі філософських шкіл США і Захід-
ної Європи, виникли численні кіберне-
тичні моделі управління інфраструктурою 
[7, c. 62]. Поступово відбувається пере-
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міщення управління на комунікаційні та 
інформаційні рівні інфраструктури та на 
технічні засоби. При цьому економічний 
розвиток суспільства ставиться в залеж-
ність від розвитку інформаційної інфра-
структури. 

Одним з перших розділяти інфраструк-
туру на соціальну та виробничу став Нільс 
Хансен. Виробнича інфраструктура, в 
першу чергу, спрямована на підтримку 
виробничої діяльності, переміщення еко-
номічних благ. Виробнича інфраструктура, 
на думку Н. Хансена, включає: дороги, 
мости, системи водопостачання та зро-
шення, водні шляхи, аеропорти, міський 
громадський транспорт та інше. Соціальна 
інфраструктура спрямована на розвиток 
людського капіталу та містить такі соці-
альні послуги як: освіта, медичне обслу-
говування, пожежна безпека та охорона 
правопорядку, служби догляду за людьми 
похилого віку тощо.

Висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямі. Важливим факто-
ром при розв'язанні проблем управління 
є визначення цінності територіальних 
ресурсів та виявлення можливостей роз-
витку інфраструктури для використання 
територіальних ресурсів. При управлінні 
соціальною інфраструктурою необхідно 
враховувати наступні складові: насе-
лення, території, рівень соціального та 
культурного обслуговування. Різні види 
економічної діяльності вимагають пев-
них форм та прийомів управління інфра-
структурою даної територіальної системи. 
Промислове використання, аграрне вико-
ристання, рекреаційно - курортне викори-
стання, природоохоронне використання 
територій встановлює конкретні можливо-
сті управління та ступінь контролю. 
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I. Semenets-Orlova, R. Kolisnichenko, K. Shvets. The problem of development 
of mechanisms of infrastructure management of territorial community services in 
the theory of public management

The article analyzes the theoretical and methodological approaches to the analysis of the 
infrastructure management system of the territorial community. In most countries that have 
succeeded in economic and social development, the development of infrastructure in the field 
of services is ensured by: setting tax rates below the world average; state support for the 
development of infrastructure in the field of services that serve the manufacturing sector; 
support of favorable conditions for expansion and renewal of service infrastructure sectors; 
training of highly qualified specialists to meet the needs of the national economy to ensure 
sustainable development of services. In Ukraine, it is advisable to develop such types of 
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infrastructure as: marketing, leasing, innovation, environmental, creating conditions for the 
progressive development of the economy, job creation, solving social problems. Noteworthy 
is the policy of reinvestment, the application of which will promote the development of small 
business, attracting investment in infrastructure. It should be noted that it is necessary to 
intensify the process of independent development of regulators that contribute to the growth 
of investment and efficiency of their use in the general infrastructure by providing certain 
benefits and various guarantees to participants in investment activities. It is noted that 
special attention in Ukraine should be paid to the formation of clusters and the development 
of public-private partnerships in various sectors of the economy. The effectiveness and self-
sufficiency of the primary level of local self-government of territorial communities can be 
ensured mainly through a perfect state policy in the context of decentralization of power, 
but no less decisive is the initiative of territorial communities and their desire to cooperate 
not only with the state but also with each other. use of resources.

Key words: theory of public management, mechanisms of public management, territorial 
community, service infrastructure management, public administration, public administration.


