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Анотація  
Вступ. У процесі дослідження теоретичних підходів до публічного управління було виявлено 
недосконалість методичних підходів до оцінювання розвитку регіону в умовах децентралізації публічного 
управління. Оцінювання результативності й ефективності публічного управління територій за сучасних 
умов є досить актуальним. Оцінювання дозволить спрогнозувати еталонні значення показників, відповідно 
до яких здійснюватиметься аналіз основних відхилень в управлінні. Тому дослідження сучасних методичних 
підходів до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах децентралізації публічного 
управління набуває важливого значення. 
Метою статті є дослідження методичних підходів до оцінювання детермінант-факторів розвитку 
регіону в умовах децентралізації публічного управління. 
Результати. Розкрито методичні підходи до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в 
умовах децентралізації публічного управління. Визначено, що детермінанти розвитку поділяють на 
глобальні, національні, регіональні, локальні, макроекономічні, галузеві, корпоративні та індивідуальні. 
Доведено, що існує необхідність в об’єднанні макроекономічних детермінант із  
національними та регіональних - із локальними. Здійснено відповідну модифікацію детермінант-факторів 
розвитку. Урахування зазначених детермінант-факторів при оцінюванні ефективності публічного 
управління необхідно брати до уваги, адже це дозволить сформувати збалансовану політику регіонального 
розвитку та забезпечити її ефективну імплементацію. Наведена матриця дозволяє використати складові 
та типи інновацій для розвитку публічного управління в Україні. До складових інновацій у системі розвитку 
публічного управління відносять: інституційно-структурні, правові, інноваційно-технологічні, науково-
інтелектуальні. Складові інноваційного управління повинні обов’язково сформуватися на організаційних 
та концептуальних засадах. 
Висновки. Доведено, що найбільш ефективним є використання цільового підходу для оцінювання 
ефективності публічного управління. Розкрито аспекти комплексної оцінки ефективності діяльності 
органів публічної влади, що поділяються на цільовий і функціональний. Цільовий підхід використовують для 
оцінювання виконання державних стратегій, програм і планів. Функціональний підхід використовується 
для оцінювання ступеня виконання функцій управління, покладених на органи публічної влади. Наведено 
основні практичні моделі оцінювання публічного управління. Проведені дослідження показали 
недосконалість методичних підходів до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах 
децентралізації публічного управління. 

Ключові слова: методичні підходи, детермінант-фактор, розвиток, регіони, публічне управління, 
децентралізація. 
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Abstract 
Introduction. In the process of research of theoretical approaches to public administration, the imperfection of 
methodological approaches to assessing the development of the region in the context of decentralization of public 
administration is noted. Evaluation of the effectiveness and efficiency of public management of the territory in modern 
conditions is quite relevant. The assessment will allow to predict the reference values of indicators, according to which 
the analysis of the main management will be carried out. Therefore, the study of modern methodological approaches 
to assessing the determinants of factors in the development of the region in the context of decentralization of public 
administration is important. 
The purpose of the article is to study the methodological approaches to assessing the determinants of factors in the 
development of the region in terms of decentralization of public administration. 
Results. Methodical approaches to the assessment of determinants of regional development in the conditions of 
decentralization of public administration are revealed. It is determined that the determinants of development are 
divided into global, national, regional, local, macroeconomic, sectoral, corporate and individual. It is determined that 
there is an economy in combined macros with national and regional with local. An appropriate modification of the 
determinant-factor of development has been made. Taking these determinants into account when assessing the 
effectiveness of public administration must be taken into account, as it allows to form a balanced regional 
development policy and ensure its effective implementation. The given matrix allows to use components and types of 
innovations for development of public administration in Ukraine. The components of innovation in the system of public 
administration include: institutional-structural, legal, innovation-technological, scientific-intellectual. The 
components of innovation management must be formed in organizational and conceptual institutions. 
Conclusions. It has been proven that the most effective is a targeted approach to assessing the effectiveness of public 
administration. The aspect of comprehensive assessment of the effectiveness of public authorities, divided into 
targeted and functional, is revealed. The targeted approach offers to assess the implementation of government 
strategies, programs and plans. The functional approach is used to assess the degree of performance of the assigned 
management functions of a public authority. The main practical models of evaluation of public administration are 
presented. The conducted researches have shown imperfection of methodical approaches to estimation of 
determinants-factors of development of region in the conditions of decentralization of public management. 

Keywords: methodological approaches, determinant factor, development, regions, public administration, 
decentralization.  
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Вступ 

У процесі дослідження теоретичних підходів до публічного управління було 
виявлено недосконалість методичних підходів до оцінювання розвитку регіону в умовах 
децентралізації  публічного управління. Оцінювання результативності и  ефективності 
публічного управління територіи  за сучасних умов є досить актуальним. Оцінювання 
дозволить спрогнозувати еталонні значення показників, відповідно до яких 
здіи снюватиметься аналіз основних відхилень в управлінні. Тому дослідження сучасних 
методичних підходів до оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах 
децентралізації  публічного управління набуває важливого значення. 

Питання формування факторів розвитку регіону попередньо досліджували відомі 
учені, зокрема: О. Вольська, М. Деркач, І. Іртищева, І. Крамаренко, Р. Сивак, М. Стегнеи , 
Н. Стукало, Т. Строи ко, Н. Хвищун, Н. Трои ська та ін. Однак, в умовах децентралізації  
публічного управління, постає питання дослідження методичних підходів до 
оцінювання детермінант-факторів розвитку регіонів Украї ни.  
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Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження методичних підходів до оцінювання детермінант-
факторів розвитку регіону в умовах децентралізації  публічного управління. 

Виклад основного матеріалу 

Як зазначає О. Вольська, «показники ефективності публічного управління 
формуються на основі стратегічних цілеи  суб'єкта правління – політичному курсі, 
концепціях, політичних установках і нормах системи управління, системи суб'єктивних 
цінностеи , виражених в ідеології  суспільно-державного ладу, за якими стоять загальні 
національно-державні інтереси. Нормативна база системи управління, цілі, цінності, 
концепції , принципи державного управління, нарешті, суспільні потреби и  інтереси – усі 
ці елементи критерії в ефективності державного управління є змінними під впливом 
політичного режиму и  конкретного середовища, зумовленими суспільно-державним 
ладом, у якому існує певне політичне співтовариство. В сукупності вони являють собою 
механізм реагування поведінки держави як співтовариства людеи  на зміни зовнішнього 
середовища і и ого внутрішнього стану, систему контролю над зовнішніми і внутрішніми 
процесами змін» [1, с. 170]. 

Погоджуємося з думкою автора и  дотримуємося того, що оцінити результати 
діяльності органів публічної  влади досить складно за рахунок постіи них змін основних 
критерії в ефективності. Більшість критерії в мають якісні показники, що унеможливлює 
формування еталонних значень. З огляду на складність і багатогранність даного 
питання, пропонуємо спочатку згрупувати методичні підходи ефективності публічного 
управління, визначити аспекти комплексної  оцінки ефективності діяльності органів 
влади. Розкриття поставлених завдань дозволить нам сформувати теоретико-цільовии  
підхід до оцінювання системи публічного управління на підставі глибокого моніторингу 
и  аналізу ефективності індикаторів.  

Теоретико-методичні дослідження підтвердили [2-4], що публічне управління 
розглядають із різних підходів. Основні методичні підходи ефективності публічного 
управління наведено на рис. 1. 

Досліджуючи алгоритм стратегування, нами було визначено, що наи кращим 
підходом до дослідження є процеснии . Однак, якщо и деться про публічне управління, 
необхідно також звернути увагу на функціональнии  і суб’єктно-об’єктнии  підходи. 
Публічне управління здіи снює ряд функціи , однак взаємозв’язок із зовнішнім 
середовищем, постіи на взаємодія між суб’єктом та об’єктом визначає недосконалість 
даного підходу. На нашу думку, в сучасних трансформаціи них процесах наи краще обрати 
процеснии  підхід до публічного управління, що дозволяє врахувати змістовність 
функціонального та суб’єктно-об’єктного підходів на засадах синергії . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 1. Методичні підходи до ефективності публічного управління 
Джерело: систематизовано автором на основі [2-4]. 
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за суб’єктно-об’єктним підходом управління розглядається як: цілеспрямована  
взаємодія між суб’єктом і об’єктом у системі управління, що виступає елементом  

організації  процесу досягнення мети та вирішення завдань;  

у контексті функціонального підходу управління розглядається крізь призму 
реалізації  таких функціи , як: цілеспрямована координація суспільного відтворення; 
планування, організація, мотивація, контроль; цілеспрямовании  вплив на колективи 

людеи  з метою організації  та координації  ї х діяльності; в процесі виробництва; 

процесний підхід передбачає розгляд управління як: процесу діяльності, прии няття і 
реалізації  управлінських рішень; процесу або форми діяльності, яка передбачає 

керівництво певною групою людеи  при орієнтації  ї ї  на досягнення мети організації  
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Для оцінювання ефективності публічного управління та и ого впливу на 
регіональнии  розвиток, необхідно дослідити основні сформовані теорії . В Економічніи  
енциклопедії  зазначається, що «досліджуючи особливості територіально-адміні-
стративного устрою держави, особливості соціально-економічного функціонування 
окремих територіи , формування державної  політики у ціи  сфері, науковці спираються на 
теорії  регіонального розвитку, зокрема, посткеи нсіанську теорію, неокласичнии  
регіональнии  підхід, теорію незбалансованого розвитку, суспільні теорії  регіоналізму, 
технологічні теорії » [5, с. 164]. 

Процеси глобалізації  та інтеграції  призвели до еволюції  використання теоріи  
регіонального розвитку. Однак говорити про те, що різні краї ни використовують ту чи 
іншу теорію регіонального розвитку, сьогодні неможливо. Індивідуальні соціально-
економічні, фінансові, політичні, демографічні, регіональні особливості формують 
власні теорії  розвитку з інтегруванням і використанням вищенаведених постулатів. 
Фактично формується нова парадигма теорії  регіонального розвитку. 

У процесі оцінювання ефективності регіонального публічного управління 
необхідно визначити основні детермінант-фактори, що формують основу для 
індикаторів моніторингу та оцінки. Стукало Н. В. та Деркач М. І. зазначають, що «за 
сучасних умов регіональнии  розвиток перебуває під впливом детермінантів різного 
рівня: з одного боку, глобальних, національних, регіональних, локальних, а з іншого – 
макроекономічних, галузевих, корпоративних, індивідуальних. Ці детермінанти 
здіи снюють потужнии  вплив на розвиток регіонів та унеможливлюють формування 
ефективної  регіональної  політики без ї х урахування» [5]. Тобто, фактично детермінант-
фактори розвитку необхідно поділити на зовнішні (вплив зовнішнього середовища) та 
внутрішні (особливості кожної  краї ни). Рівень впливу детермінант-факторів на 
розвиток кожної  краї ни та окремої  території  залежить від вагомості ї х значень. У цілому 
детермінант-фактори визначають стратегію розвитку, формуючи відповідні механізмі 
та інструменти реалізації . 

З позиції  докторів економічних наук Стукало Н. В. та Деркач М. І. [5] видно, що 
вони поділяють детермінанти розвитку на глобальні, національні, регіональні, локальні, 
макроекономічні, галузеві, корпоративні та індивідуальні. На нашу думку, існує 
необхідність в об’єднанні макроекономічних із національними та регіональних - із 
локальними.  

Необхідно зазначити, що при оцінюванні ефективності впливу детермінант-
факторів на регіональнии  розвиток в умовах децентралізації  публічного управління, 
основні ї х показники повинні мати більш визначении  характер. Урахування зазначених 
детермінант-факторів при оцінюванні ефективності публічного управління дозволить 
сформувати збалансовану політику регіонального розвитку та забезпечити ї ї  ефективну 
імплементацію.  

Для обґрунтування теоретико-цільового підходу до оцінки системи публічного 
управління необхідно визначити основні аспекти комплексної  оцінки ефективності 
діяльності органів влади та загальні підходи. Дербетова Т. Н. вважає, що «розрізняються 
три групи критерії в залежно від того, що береться за основну ознаку ефективності, серед 
них: ціле-раціональні, ціннісно-раціональні і прагматичні. За ознакою відповідності 
результатів рішень визначається ефективність управління та ї х наслідків визнаним, 
вираженим у політичніи  стратегії  держави цінностям, і виділяється ціннісно-
раціональнии  критеріи . Показник ефективності управління, у якому визначається 
відповідність результатів виконання рішення поставленим цілям, практичним 
завданням, вираженим у державних програмах і планах, називається ціле-раціональним. 
За допомогою моделі – «витрати – результат» або «витрати – випуск» відбувається 
вимірювання ефективності управління и  характеризується прагматичнии  критеріи » [6]. 
Отже, для оцінювання ефективності регіонального публічного управління, необхідно 
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порівняти цілі та завдання, що поставлені в стратегіях, державних програмах і планах, із 
тим, як вони реалізовані. На рис. 2 наведено аспекти комплексної  оцінки ефективності 
діяльності органів влади. 

Аспекти комплексної  оцінки ефективності діяльності органів публічної  влади 
поділяються на цільовии  і функціональнии . Цільовии  підхід використовується для 
оцінювання виконання державних стратегіи , програм і планів. Функціональнии  підхід 
використовується для оцінювання ступеня виконання функціи  управління, покладених 
на органи публічної  влади.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Аспекти комплексної оцінки ефективності діяльності органів влади 
Джерело: [6]. 

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. та Ткачова О. [8; 9], окрім цільового функціо-
нального підходу, використовують ще комплекснии , множиннии  та поведінковии . 

На нашу думку, наи більш ефективним для оцінювання ефективності публічного 
управління є використання цільового підходу. Доцільно проаналізувати основні 
практичні моделі оцінювання публічного управління. 

«Основними практичними підходами (моделями) оцінювання публічного 
управління є: Модель досконалості Європеи ської  фундації  якості управління (EFQM); 
Загальна оцінна структура (The Common Assessment Framework – ООС/CAF); Система 
збалансованих показників (Balanced Score Card)» [10, с. 67]. 

Отже, здіи снені дослідження показали недосконалість методичних підходів до 
оцінювання детермінант-факторів розвитку регіону в умовах децентралізації  
публічного управління. Тому, на нашу думку, необхідно обґрунтувати теоретико-
цільовии  підхід до оцінювання системи публічного управління на підставі глибокого 
моніторингу та аналізу ефективності індикаторів. У проведених дослідженнях нами 
обґрунтовано використання саме цільового підходу, адже він оцінює ефективність 
комплексно, а не тільки виконання окремих функціи .  

Теоретико-цільовии  підхід до оцінювання системи публічного управління на 
підставі глибокого моніторингу та аналізу ефективності індикаторів, що, на відміну від 
попередніх, враховує цільові показники розвитку, безпеки та відповідальності, 
дозволить визначити ступінь впровадження та результативності стратегії  як на 
національному, так і на регіональному рівнях. 

Побудовании  теоретико-цільовии  підхід до оцінювання системи публічного 
управління на підставі глибокого моніторингу и  аналізу ефективності індикаторів 
Стратегії  Сталого розвитку «Украї на-2030». За допомогою запропонованого підходу 

Функціональний аспект – оцінка ефективності 
базується на показниках якості виконання основних 

функцій управління і наявності умов для їх здійснення. 
 

Критеріями оцінки в цьому аспекті виступають: 
1) якість системи цільового стратегічного планування 

та управління; 2) законодавче, нормативне та 
методичне забезпечення; 3) наявність і якість роботи 
функціональних підрозділів цільового планування й 
управління; 4) наявність інформаційно-аналітичної 
системи оцінювання соціально-економічної ситуації; 

5) наявність неформальних інститутів ринкової 
інфраструктури; 6) наявність системи навчання та 

підвищення кваліфікації працівників органів 
публічного управління. 

Аспекти комплексної оцінки ефективності діяльності органів влади 

Цільовий аспект – ефективність оцінюється, 
виходячи з динаміки просування до 

нормативних значень цільових показників 
соціально-економічного розвитку відповідно 

до критерію «витрати – результати» 
 

Критеріями оцінки в цьому аспекті 
виступають: 

1) ступінь просування до актуальних цілей; 
2) динаміка показників, що характеризують 

загальні цілі соціально-економічного 
розвитку; 3) дотримання екологічних і 

соціальних обмежень розвитку; 4) ефективне 
зростання ВВП; 5) якість життя населення; 6) 

ефективність проектів і програм, 
реалізованих за участю органу влади. 
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визначено вектори, що підлягають оцінюванню. Серед них: соціальнии , економічнии , 
екологічнии  та безпека. Моніторинг усього комплексу цілеи  і завдань Стратегії  
визначається за допомогою індикаторів. Для оцінювання ефективності реалізації  
соціального вектору застосовується 11 індикаторів, економічного – 11, екологічного – 6 
та безпеки - 4. Результатом застосування теоретико-цільового підходу до оцінки 
системи публічного управління регіонального розвитку в умовах децентралізації  є 
оцінювання рівня та частки виконання всього комплексу цілеи  і завдань Стратегії . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Теоретико-цільовий підхід до оцінювання системи публічного управління 
регіонального розвитку в умовах децентралізації 

Джерело: запропоновано автором на основі [10]. 

У цілому, розкрито методичні підходи до оцінювання детермінант-факторів 
розвитку регіону в умовах децентралізації  публічного управління.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Розкрито методичні підходи до оцінювання детермінант-факторів розвитку 
регіону в умовах децентралізації публічного управління. Визначено, що детермінанти 
розвитку поділяють на глобальні, національні, регіональні, локальні, макроекономічні, 
галузеві, корпоративні та індивідуальні. Доведено, що існує необхідність в об’єднанні 
макроекономічних детермінант із національними та регіональних - із локальними. 
Здійснено відповідну модифікацію детермінант-факторів розвитку. Урахування 
зазначених детермінант-факторів при оцінюванні ефективності публічного управління 
необхідно брати до уваги, адже це дозволить сформувати збалансовану політику 
регіонального розвитку та забезпечити її ефективну імплементацію. Наведена матриця 
дозволяє використати складові та типи інновацій для розвитку публічного управління 
в Україні. До складових інновацій в системі розвитку публічного управління відносять 
інституційно-структурні, правові, інноваційно-технологічні, науково-інтелектуальні. 
Складові інноваційного управління повинні обов’язково сформуватися на 
організаційних та концептуальних засадах. 

Доведено, що наи більш ефективним є використання цільового підходу для 
оцінювання ефективності публічного управління. Розкрито аспекти комплексної  оцінки 
ефективності діяльності органів публічної  влади, що поділяються на цільовии  і 
функціональнии . Цільовии  підхід використовуються для оцінювання виконання 
державних стратегіи , програм і планів. Функціональнии  підхід використовується для 
оцінювання ступеня виконання функціи  управління, покладених на органи публічної  
влади. Наведено основні практичні моделі оцінювання публічного управління. 
Проведені дослідження засвідчили недосконалість методичних підходів до оцінювання 
детермінант-факторів розвитку регіону в умовах децентралізації  публічного 
управління. 
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