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КАДРОВІ  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

В Україні продовжується процес децентралізації, розпочатий в 2014 році, направлений 
на реформування місцевого самоврядування, підвищення рівня економічної та соціальної 
самостійності громад у вирішенні нагальних проблем регіонального розвитку. Реформа 
націлена на законодавче та інституційне закріплення відкритого, демократичного та 
ефективного управління терито-ріальними громадами, задовольняючи суспільний запит на 
ефективні реформи.  

Проблемам управління розвитком регіонів, процесам децентралізації присвячено цілий 
ряд публікацій, зокрема: Гладкої Т. І. [2], Гарнець О., Гончарук О., Дмитрук Н. [1], Ярошенко 
І. В., Семигуліна І. Б. [5] та ін. Напрацьо-ваний значний теоретичний та практичний досвід, 
однак, численні теоретико-методологічні питання управління регіональним розвитком, який 
би забезпечував високий рівень конкурентоспроможності регіону, виявилися настільки 
багатовекторними, що потребують подальшого ґрунтовного дослідження. На особливу увагу 
заслуговує проблема кадрового забезпечення, про що свідчать праці Серьогіна С. М., 
Тертишної О. А. [4], Задорожної С. М. [3]. Дійсно впровадження реформи такого масштабу 
потребує, в першу чергу, вирішення проблеми кадрового забезпечення. Необхідна мережа 
лідерів нового формату, здатна діяти ефективно і професійно в інтересах громади, сталого 
регіонального розвитку та зміцнення нашої держави. 

Реформа дала можливість різним територіальним одиницям добровільно формувати 
об’єднані територіальні громади (ОТГ), утворюючи один адміністративний центр. Станом 
на 10 квітня 2019 року в Україні нараховувалося 888 об’єднаних територіальних громад, що 
становить 39 % площ земель України та 26 % населення, в динаміці кількість ОТГ постійно 
зростає (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кількість ОТГ в Україні, одиниць (на початок року) 

Джелело: Моніторинг національного проекту Децентралізація [6] 
 

Територіальні громади отримали більші права та обов’язки, змінилися масштаби 
їх діяльності, завдання стали більш складними та системними.  Разом з цим зросли і вимоги 
щодо професійності та майстерності управлінських команд ОТГ. На сьогодні ж більшу їх 
частину представляють ті ж самі управлінці, котрі керували містом, селищем чи селом  до 
реформи. Створені ОТГ відчувають справжній  кадровий голод , ключовою причиною 
якого є відсутність якісного підсилення кадрами на місцях. Талановиті та кваліфіковані 
кадри в пошуках кращих умов життя мігрують в міста і залишаються там. Причин чимало і 
вони цілком зрозумілі: низький рівень доходів, значно нижчі можливості для навчання і 
розвитку, гірша якість медичних послуг, відсутність зручної транспортної інфраструктури 
тощо. Необхідно зацікавлювати талановиту та освічену молодь працювати в ОТГ. Проте 
створення привабливих умов для персоналу є тривалим процесом та потребує значних 
фінансових витрат. Надзвичайно важливим в таких умовах є вивчення і розповсюдження 
уже напрацьованого досвіду. Наприклад, цікавим є досвід Дніпропетровської області, де 
проблема кадрового забезпечення працівників ОТГ включена до регіональної стратегії 
розвитку, про що йдеться в публікації Серьогіна С. М. та Тертишної О. А. [4]. 

Варто поділитися  цікавими здобутками в питаннях підготовки кадрів для ОТГ 
Хмельницької області.  Усе почалося в смт. Гриців, де в 1998 – 2002 роках на посаді 
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селищного голови працювала Гнатюк Наталія Володимирівна. Маючи більш як 20-ти 
річний досвід роботи з громадами, вона опановувала на практиці впровадження інновацій 
регіонального розвитку: кластерну модель, стратегічне планування, проектний менеджмент, 
інтерактивне навчання, патисипативні методики управління динамічними системами та 
інше.  Пізніще грицівський досвід почав розповсюджуватися на півночі Хмельниччини 
через Програму Регіон Сталого Розвитку Стара Волинь. Далі були випробування 
міжнародними проектами  Місцевий розвиток орієнтований на громаду ,  Підтримка 
сталого регіонального розвитку в Україні  та  Бібліоміст , де Гнатюк Н.В. виступала в 
якості регіонального представника по Хмельницькій області. Нині вона  є незалежною 
експерткою з питань децентралізації та сталого регіонального розвитку, Президентом ГО 
Фонду Сталого Розвитку  Стара Волинь . Та особливим  досягненням своєї команди 
Н. В. Гнатюк вважає авторську програму підготовки організаторів сільських громад та 
роботу над створенням Відкритої Академії Сільського Розвитку. Наразі вже сформована 
програма тренінгів, де відбувається обмін знаннями та досвідом – своєрідна Школа 
організаторів громад. Процес відбору, підготовки та стажування займає від 2-х до 5-ти 
років: 1 рік – відбір, 2 роки – інтерактивне навчання, 1 – 2 роки – експертний супровід. 
Впродовж двох років навчання передбачається серія тренінгів та виконання практичних 
завдань, пов’язаних з: дослідженням ресурсів громади, залученням громади до прийняття 
рішень, проведенням заходів стратегічного планування, брендингом громади, 
інформуванням та консультуванням (демонстрації успішного імплементованого досвіду 
інших громад і т. д.), реалізацією мікро-проектів, моніторингом та аналізом результатів, 
посиленням інституційної спроможності органів місцевого самоврядування та 
налагодженням співпраці між ними. Протягом основного періоду підготовки (2 роки) 
учасникам пропонується обов’язкова та вільна програма.  

Обов’язкова програма включає: 
а) навчання –5-ти тижневий  змішаний (он-лайн/офлайн) курс, один 10-ти денний 

тренінг з моделювання сільської/селищної громади і три 5-ти денних тренінги-майстерні з 
розвитку громади (на щорічній основі). Щомісячні одноденні моніторингові семінари; 

б) практика – дослідження громади, стратегічне планування, реалізація мікро-проектів, 
організація громадських заходів. 

До вільної програми входять різноманітні освітні заходи, як наприклад: 
– спільні проекти громад, міжнародні стажування та дослідження; 
– програми культурних та освітніх обмінів; 
– знайомство з досвідом децентралізації в інших регіонах та країнах. 
В результаті учасники отримують досвід та навички роботи з сільськими громадами, 

досвід розробки та реалізації проектів, що забезпечить реалізацію Стратегії сталого 
регіонального розвитку. Цих знань та навичок достатньо, щоб працювати не лише на 
керівних посадах в менеджерській команді ОТГ, але й використовувати отримані знання 
для кар’єрного зростання в інших організаціях, підприємницької або ж громадської 
діяльності. В ОТГ Гриців переконані, що такі навчання для працівників органів місцевого 
самоврядування є досить ефективним методом підготовки кадрів в динамічних умовах 
впровадження реформи децентралізації в Україні. 
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матеріальні ресурси, значно відстає від більшості країн Європи за рівнем розвитку 
туристичної індустрії. 

Проблемам розвитку ділового туризму в Україні й світі присвятили свої праці такі 
вчені, як: С. І. Нікітенко, М. П. Мальська, В. К. Федорченко, В. А. Квартальнов, О. Г. Зима 
[1], А. Ю. Александрова, С. П. Кузик, С. І. Уліганець [2] та ін. 

Діловий туризм – один із напрямків сучасного туризму, що розвивається швидкими 
темпами. Це один із найперспективніших напрямів сучасного туризму. Він є дуже 
прибутковим і має величезне значення для приймаючої країни з економічної точки зору. 

Діловий туризм також називають бізнес-туризм, але сучасні тенденції швидкоплинні і у 
світовій практиці замість поняття бізнес-туризм часто використовується англійський термін 
business travel, або ж абревіатура MICE, що точно відображає структуру цього виду 
туризму: meetings, incentives, conferences/conventions, exibitions, що в перекладі означає: 
ділові зустрічі, інсентив-туризм, конференції/конвенції, виставки. У всіх розвинених 
країнах існують спеціальні асоціації ділового туризму, учбові центри, що навчають 
аспектам ділового туризму [1]. 

Основними цілями ділового туризму є наступні: 
– проведення зустрічей і переговорів з партнерами; 
– проведення нарад з керівництвом і колегами, представників філій і дочірніх структур; 
– інспекція роботи представництв і філій; 
– встановлення і налагодження ділових зв’язків; 
– відвідування професійних заходів (конференцій,  виставок і та ін.); 
– підвищення рівня кваліфікації співробітників; 
– звернення в державні структури різних країн із метою отримання сертифікатів, 

ліцензій, дозволів і та ін.  
Сучасний етап розвитку ділового туризму в Україні визначає такі його види: 

міжнародний, регіональний, внутрішній. Міжнародний діловий туризм передбачає подорож 
з метою встановлення і налагодження ділових зв’язків, візит до іноземних філій тощо. 
Регіональний вид ділового туризму притаманний країнам СНД або країнам сусідам, між 
якими існує тісне співробітництво. Внутрішній туризм передбачає здійснення подорожі у 
ділових цілях в межах окремої країни. Основні ділові центри України є такі міста: Київ, 
Дніпро, Харків, Львів, Одеса. Найголовнішим завданням для вітчизняного ділового туризму 
на сьогодні є об’єднання зусиль [2]. 

На сьогоднішній день туристичний сектор економіки набирає високих темпів розвитку, 
які зумовлені зокрема включенням до нього нових перспективних видів туризму. Одним із 
них є діловий туризм, що з`явився в країнах Європи порівняно недавно, але вже встигнув 
зайняти високу ланку на міжнародному туристичному ринку. Основною відмінністю 
ділового туризму від традиційного є те, що головна ціль подорожі – це розвиток бізнесу, 
участь у професійних виставках, семінарах, ярмарках, конференціях, ведення переговорів із 
партнерами, організація різноманітних ділових зустрічей.  

Туристична сфера як одна з високорентабельних галузей світової економіки у ХХІ ст. 
стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку України. Міжнародний 
досвід свідчить, що особливо привабливий серед перспективних напрямів туризму є 
діловий туризм. Сьогодні діловий туризм формує економіку багатьох держав, регіонів, стає 
важливим чинником стабільного розвитку світової індустрії туризму. 

Діловий туризм займає важливу роль у розвитку національної економіки – сприяє її 
інтеграції в світовий ринок економіки. Сучасний розвиток бізнесу сьогодні стає 
неможливим без активного обміну інформацією, оволодінням новими сучасними 
технологіями, участю у міжнародних конгресах, семінарах, виставках, без підвищення 
кваліфікації на всіх рівнях ділової освіти. Все це входить в діловий туризм.  
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