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зпечених родин, люди з обмеженими 
фізичними можливостями);  

– гарантування прозорості й ефективності 
використання інвестицій через посилен-
ня громадського контролю і підзвітності 
в наданні державних послуг в освіті;  

– державні ресурси (гроші платників пода-
тків) мають бути спрямовані, насампе-
ред, на розвиток сучасної освітньої ін-
фраструктури, яка зробить максимально 
доступними знання та інформацію для 
всіх категорій населення;  

– створення нормативного і регуляторного 
середовища, в якому бізнес, зацікавлений 
у компетентних працівниках, активніше 
включатиметься у фінансування освіти;  

– гарантування участі громадськості у 
прийнятті рішень, які стосуються розви-
тку освіти. 

IV. Висновки 
Отже, для впровадження досконалої мо-

делі освіти в Україні необхідно переглянути 
зміст освіти, розробити державні стандарти, 
створити мережу ресурсних та інформацій-
них центрів, забезпечити опрацювання та 
впровадження новітніх комп’ютерних техно-
логій навчання, підготувати нову генерацію 
вчителів і викладачів, забезпечити форму-
вання активної громадянської позиції та по-
зитивного ставлення суспільства до освіти. 

Обрані шляхи модернізації вищої освіти 
України співзвучні загальноєвропейським 

підходам. Україна йде в європейський прос-
тір з власними здобутками, апробованими 
методиками й технологіями навчання, істо-
ричним досвідом і визнаним доробком на-
ших педагогічних шкіл [4]. 
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I. Вступ 
Сьогодні увага науковців зосереджена на 

реформуванні сучасної системи місцевого 
самоврядування, пошук оптимальної моделі 
якої триває дотепер. Цілком очевидно, що 
лише комплексне проведення реформ може 
забезпечити становлення ефективної сис-
теми місцевого самоврядування в Україні. 
Важливим є дослідження зарубіжного досві-
ду країн, які провели реформи в цій сфері 
та досягли позитивних результатів. 

Дослідження реформ комунального самов-
рядування в Німеччині є недостатньо висвіт-
леним у працях вітчизняних науковців. Необ-
хідно відзначити дослідження А. Гриценко “Те-
риторіальні та функціональні реформи кому-
нального самоврядування в Німеччині” та 
Г. Люхтерхандт “Реформи в нових землях Ні-
меччини”. Основою для дослідження реформ 
комунального самоврядування в Німеччині 
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стали праці таких зарубіжних вчених: H. Melzer, 
M. Schöneich, E. Tilkorn, H. Wollmann. 

II. Постановка завдання 
Мета статті – вивчити та проаналізувати 

досвід Німеччини щодо різних напрямів ре-
формування місцевого (комунального) са-
моврядування. 

Реалізація поставленої мети передбачає 
вирішення таких завдань: 
– визначити основні напрями реформу-

вання комунального самоврядування в 
Німеччині; 

– проаналізувати реформи комунального 
самоврядування в нових землях Німеччини; 

– дослідити особливості сучасного рефо-
рмування комунального самоврядуван-
ня в Німеччині. 

III. Результати 
Формування належної територіальної, де-

мографічної та матеріально-фінансової бази 
муніципалітетів у Німеччині досягається 
шляхом проведення територіальних та фун-
кціональних реформ. Метою проведення 
територіальних реформ є укрупнення ад-
міністративно-територіальних одиниць та 
скорочення кількості місцевих органів вла-
ди. Впродовж 1967–1979 рр. та 1990-х рр. у 
Німеччині було проведено ряд місцевих те-
риторіальних реформ, які призвели до сут-
тєвого скорочення кількості міст і районів та 
утворення на їх основі більших і дієвіших 
територіальних одиниць. 

Унаслідок проведення територіальних 
реформ у деяких землях малі муніципалітети 
були об’єднані в більші (Einheitsgemeinden), 
в інших – залишились незалежними, але 
були згруповані для утворення асоціацій 
муніципалітетів з об’єднаною адміністрацією 
(Ämter, Verbandsgemeinden, Verwaltungsge-
meinschaften). Відповідно, в старих землях 
лише половина із 8500 муніципалітетів, які 
залишились, мають власну адміністрацію. 

В межах нових земель Німеччини зага-
льна територіальна реформа на рівні муні-
ципалітетів не проводилась. Однак, оскільки 
багато малих муніципалітетів неспроможні 
надавати якісні послуги відповідно до вимог 
сьогодення, були сформовані асоціації му-
ніципалітетів згідно з регламентацією їх дія-
льності у статуті громад або на добровільній 
основі (Ämter у Бранденбурзі та Меклен-
бург-Західній Померанії, Verwаltungsgemein-
schaften у Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тю-
рінгії) [3, с. 214–215]. 

Формування самодостатніх територіаль-
них громад є актуальним завданням як в 
Німеччині, так і в Україні. Досвід Німеччини 
засвідчує, що вирішення цієї проблеми до-
сягається шляхом об’єднання територіаль-
них громад. Завдяки створенню асоціацій 
муніципалітетів підвищується потенціал 
управління. Проте слід зауважити, що пози-
тивним можна вважати досвід об’єднання 

громад на добровільній основі, за згодою 
громадян. 

Територіальні реформи супроводжува-
лись функціональними, які спрямовувались 
на децентралізацію – заміну малоефектив-
них централізованих адміністративних стру-
ктур системою децентралізованого управ-
ління, та деконцентрацію управлінських фу-
нкцій – передачу повної відповідальності за 
ухвалення рішень та використання бюджет-
них засобів нижчим рівням місцевих адміні-
страцій – управлінням та відомствам. 

Як зауважує H. Wollmann, у Східній Німе-
ччині функціональні реформи не принесли 
суттєвих змін, оскільки ряд важливих адмі-
ністративних функцій та повноважень було 
передано адміністративним одиницям адмі-
ністрації земель в той час, як майже у всій 
Західній Німеччині ці повноваження відійш-
ли до компетенції місцевої влади [9, с. 125–
126]. 

Хоча функціональні реформи не були 
успішними в усій Німеччині, проте можна 
стерджувати, що вони були не менш важли-
вими щодо вирішення проблеми самодоста-
тності територіальних громад. Оскільки са-
ме на рівні територіальних громад надаєть-
ся найбільша кількість послуг громадянам, 
вони повинні мати найбільше повноважень. 

Після об’єднання Німеччини в 1989 р. пе-
ред новими землями виникло складне за-
вдання – створення системи місцевого само-
врядування, яка відповідала б стандартам 
правової демократичної держави. Як зазначає 
Г. Люхтерхандт, розпочався процес “вирів-
нювання” громад у нових землях – наближен-
ня форм, змісту і результатів їх діяльності до 
існування місцевого самоврядування в старих 
землях. Особливістю перехідного періоду бу-
ло початкове збереження старих адміністра-
тивних структур на комунальному рівні НДР 
водночас, коли всі вищі рівні були реформо-
вані чи ліквідовані [2, с. 2]. 

Народне зібрання НДР, обране демокра-
тичним шляхом 17 травня 1990 р., ухвалило 
закон про самоврядування в громадах та 
земельних районах (Комунальну конститу-
цію). У травні 1990 р. на основі нових пра-
вових норм відбулись вибори до органів мі-
сцевого самоврядування. Особливістю но-
вого закону був надзвичайно детальний пе-
релік компетенцій органів місцевого самов-
рядування, який значною мірою відповідав 
повноваженням громад у старих землях. 
Були передбачені вищі представницькі ор-
гани – ради зі 100 депутатів у містах та ра-
йонах з населенням 100 тис. чоловік і біль-
ше, які обирались на 4 роки. Закон закріп-
лював прямі вибори бургомістра, визначав 
компетенції бургомістра, ради, механізми 
контролю. Рада обирала “малу раду”, свого 
роду виконком, який повинен був займатись 
оперативним управлінням. Райони отрима-
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ли широко визначені компетенції і, як і в ста-
рих землях, подвійний статус, виконуючи од-
ночасно завдання державного регулювання 
та місцевого самоврядування. Головним 
чинником побудови нової системи місцевого 
самоврядування стала допомога старих зе-
мель: фінансова та особиста – призначення 
спеціалістів на керівні посади в системі ад-
міністративних органів громад. 

Упродовж 1991–1994 рр. в нових землях 
відбуваються функціональні реформи, які 
призвели до зміни структури адміністратив-
них органів на місцевому рівні. Порівняно з 
1990 р. зменшились апарати управління. У 
малих громадах управлінські функції почали 
виконуватись на громадських засадах. Ви-
користання ресурсів та відповідальність ста-
ли суттєво децентралізованими. 

Система представництва була узгоджена 
з нормами в старих землях, що призвело до 
значного скорочення кількості рад. У землі 
Мекленбург-Нижня Померанія громади з 
кількістю жителів менше 500 осіб обирають 
7, а більше – 100 тис. – 47 членів ради. 

Були ухвалені комунальні конституції – 
рамкові земельні закони про місцеве самов-
рядування: в грудні 1993 р. – в землі Бран-
денбург, в червні 1994 р. – в Саксонії, Тюрі-
нгії, Саксонії-Ангальт та Мекленбург-Верхній 
Померанії. Відбулись нові вибори до органів 
місцевого самоврядування. 

Суттєво змінились завдання місцевого 
самоврядування. Соціальна сфера відійшла 
до компетенції громад, завдання вже вико-
нувались відповідно до нових умов та пра-
вових норм. Здебільшого цим завершився 
процес “вирівнювання” громад у нових та 
старих землях. 

Отже, після об’єднання Німеччини в но-
вих землях була трансформована система 
комунального самоврядування. Найвагомі-
шою зміною стало ухвалення закону про 
місцеве самоврядування в громадах та ра-
йонах, а згодом комунальних конституцій у 
землях Німеччини, які визначили правовий 
статус органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування. Таким чином, був закла-
дений законодавчий фундамент для розви-
тку комунального самоврядування. 

Впродовж 1990-х рр. відбуваються ре-
форми у сфері форм волевиявлення. Уряди 
земель законодавчо закріплюють прямі ви-
бори бургомістрів. Як зауважує H. Wollmann, 
із запровадженням прямих виборів бургомі-
стра як головного елемента прямої демок-
ратії відсоток електорату, який бере участь 
у місцевих ратушних виборах, підвищується 
до 70%. Також з переходом до прямих ви-
борів бургомістра вводиться право його від-
кликання зі своєї посади в будь-який час за 
рішенням місцевого референдуму. Такі ре-
ферендуми здебільшого ініціюються квалі-
фікованою більшістю у місцевій раді й лише 

у трьох землях (Шлезвіг-Гольштейн, Бран-
денбург та Саксонія), відповідне право має 
місцевий електорат шляхом збору необхід-
ної кількості підписів. У землі Бранденбург 
(Східна Німеччина), де місцеві громадяни 
мають право відкликання бургомістра, впро-
довж 1994–1998 рр. майже 10% бургоміст-
рів були відкликані зі своїх посад. Отже, 
введення прямих виборів та процедури від-
кликання бургомістрів посилило їх підзвіт-
ність та відповідальність місцевому електо-
рату [8, с. 31–36]. 

Крім введення прямих виборів бургоміст-
ра, розробляються інструменти референду-
му (Bürgerentscheid) та положення про елек-
торат, який може вимагати його проведення 
(Bürgerbegehren). Ці кроки уможливили елек-
торат впливати на рішення (між місцевими 
виборами з індивідуальних питань, які нале-
жать до сфери місцевого самоврядування) 
[3, с. 225]. Отже, шляхом активного запрова-
дження в практику місцевого самоврядуван-
ня форм прямої демократії, громадяни отри-
мали нові можливості безпосередньої участі 
в місцевому самоврядуванні. 

Сьогодні в Німеччині значна увага приді-
ляється проведенню адміністративних ре-
форм, головна мета яких – підвищення 
ефективності місцевого самоврядування 
шляхом запровадження нових моделей ме-
неджменту. Відчувається потреба оволодін-
ня новими технологіями та засвоєння су-
часних прийомів менеджменту, що є актуа-
льним і в Україні. Можна погодитись з 
E. Tilkorn, який вважає, що для досягнення 
зазначеної мети необхідне запровадження 
таких управлінських методів: 
– аналіз завдань та пошук ефективного 

шляху їх виконання; 
– сприяння співпраці між державними та 

приватними організаціями (ремонт дер-
жавних будівель, пожежні послуги, пос-
луги швидкої допомоги); 

– нова організація співпраці між радою та 
адміністрацією; 

– передача відповідальності конкретним 
особам; 

– делегування повноважень; 
– добре адміністрування (професіоналізм) 

[6, с. 12–13]. 
Як зазначає H. Wollman, складання бю-

джету та децентралізована відповідальність 
за ресурси є основою для нового контролін-
гу, орієнтованого на продукт і результат. 
Управління контрактами та обов’язок звіт-
ності роблять справи прозорішими та спри-
яють особистій відповідальності за резуль-
тати на основі поставлених цілей [7, с. 131]. 

Надзвичайно важливим стає управління, 
зорієнтоване на потреби громадян (Вürgero-
rientierende Verwaltung). Як зазначає 
M. Schöneich, усе більше міст розуміють 
“орієнтацію на потребу клієнта” 
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(“Kundenorientierung”) як головний організа-
ційний принцип та реорганізовують систему 
управління відповідно до нього [5, с. 29]. Як 
приклад, у багатьох містах утворюються 
громадські служби. Також M. Schöneich [5, 
с. 3] зауважує, що модернізацію відносин 
“громадянин – рада – адміністрація” вбача-
ють у чіткому розподілі функцій для досяг-
нення справедливого виконання завдань у 
роботі ради й розширенні участі громадян 
на громадських засадах. Отже, можна зро-
бити висновок, що головна увага управлін-
ців зосереджена на задоволенні потреб 
громадян, саме тому адміністративні рефо-
рми спрямовані на підвищення якості 
управління для забезпечення компетентно-
го надання послуг громадянам. 

За твердженням С. Квітки, вирішення про-
блеми формування незалежної матеріальної 
основи місцевого самоврядування вбачають у 
розвитку співробітництва між окремими кому-
нами (кооперативний підхід). Таке співробіт-
ництво здійснюється шляхом укладання конт-
рактних угод щодо надання послуг та спільної 
діяльності в певних галузях між різними орга-
нами й рівнями місцевої влади [1, с. 97]. 

Підготовка та підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів є важливою складовою 
реформування комунальної адміністрації як 
в Німеччині, так і в Україні. Сьогодні гостро 
відчувається проблема підбору на роботу в 
органи місцевої влади висококваліфікова-
них кадрів. Нерідко на службу набираються 
кадри за політичними поглядами, а не про-
фесійними критеріями, які не мають відпові-
дної освіти для управлінської роботи (не 
закінчували академію права та управління). 

Як зазначає H. Melzer, відчувається пот-
реба підвищення кваліфікації теперішнього 
керівного персоналу (голів районних і місь-
ких рад та їх заступників, завідувачів управ-
лінь) на періодичних навчальних курсах під-
вищення кваліфікації в новостворених спе-
ціалізованих вищих навчальних закладах 
державного управління [4, с. 207–209]. 

Постійно зростають освітні вимоги до 
претендентів на посаду бургомістра. Як за-
уважує H. Wollmann [8, с. 35], на сьогодні в 
землі Баден-Вюрттемберг майже 90% бур-
гомістрів мають управлінську освіту, оскіль-
ки цей критерій є обов’язковим. У містах з 
кількістю мешканців понад 50 тис. багато пре-
тендентів є випускниками юридичних закла-
дів. Близько 60% обраних бургомістрів ма-
ють значний попередній управлінський дос-
від роботи в міській чи районній адміністра-
ціях або в земельних міністерствах. Лише 
15% бургомістрів є колишніми місцевими 
політиками тих земель, де балотувались. У 
20% великих міст із кількістю мешканців по-
над 20 тис. бургомістри не є членами полі-
тичних партій, водночас, як у багатьох мен-
ших містах половина бургомістрів є безпар-

тійними. Отже, доцільно врахувати досвід 
Німеччини щодо висування високих вимог 
до претендентів на посаду бургомістра. 
Оскільки бургомістр є найвищою посадовою 
особою місцевого самоврядування, він по-
винен мати необхідні знання та навички, а 
тому визначальними критеріями є відповід-
на освіта та досвід роботи. 

IV. Висновки 
Серед реформ комунального самовря-

дування в Німеччині особливе значення 
мають адміністративно-територіальні рефо-
рми – місцеве територіальне реструктуру-
вання з метою підвищення адміністративної 
продуктивності місцевих рівнів, а також фу-
нкціональні – децентралізація управління та 
деконцентрація управлінських функцій. 

Важливу роль у нових землях Німеччини 
відіграли реформи у сфері волевиявлення 
громадян, завдяки яким були розширені фор-
ми прямої демократії, що створили ширші 
можливості для безпосередньої участі гро-
мадян у самоврядуванні. 

Ухвалений закон про місцеве самовряду-
вання в громадах та районах визначив пра-
вовий статус органів і посадових осіб місце-
вого самоврядування та став законодавчою 
основою для розвитку місцевого самовряду-
вання. 

На основі аналізу основних тенденцій су-
часного реформування комунального само-
врядування в Німеччині можна стверджува-
ти, що його майбутнє залежить від підви-
щення якості управління шляхом запрова-
дження таких методів: 
– пошук ефективного шляху виконання 

завдань; 
– організація співпраці між радою й адмі-

ністрацією; 
– підвищення кваліфікації управлінських 

кадрів тощо. 
Модернізація управління в Німеччині 

спрямована на: 
– організацію управління, орієнтованого 

на потреби громадян; 
– розширення участі громадян на громад-

ських засадах; 
– вираження управлінської культури, де 

громадяни є партнерами управлінців у 
сфері надання послуг громаді. 
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Annotation 
The author examines the specific of activity 

of domestic natural monopolies, possibility of 
foreign experience application in the sphere of 
natural monopolies state regulation, advan-
tages and lacks of the Ukrainian antitrust legis-
lation are analyzed in the article. 

Анотація 
Проаналізовано специфіку діяльності ві-

тчизняних природних монополій. Розглянуто 
можливість застосування зарубіжного дос-
віду в сфері державного регулювання при-
родних монополій. Визначено переваги та 
недоліки українського антимонопольного за-
конодавства. 

Ключові слова  
Природна монополія, державне регулю-

вання, антимонопольна політика, антимоно-
польне законодавство. 

І. Вступ  
Функціонування економік більшості країн 

світу характеризується наявністю монополі-
зованих секторів, важливу й специфічну ча-
стку в яких займає так звана природна мо-
нополія. До сфер природної монополії від-
носиться велика кількість видів господарсь-
кої діяльності: транспортування речовин 
трубопроводами; передача та розподіл еле-
ктричної енергії; користування залізничними 
коліями, централізоване водопостачання та 
водовідведення; централізоване постачання 
теплової енергії; спеціалізовані послуги 
транспортних терміналів, портів, аеропортів 
тощо. Продукція підприємств – природних 

монополістів використовується в усіх, без 
винятку, виробничих процесах та задоволь-
няє першочергові потреби населення. Підп-
риємства – природні монополісти не схильнi 
до запpовадження iнновацiй, пiдвищення 
якостi та збільшення обсягів продукції, саме 
тому сфеpа функцiонування pинкiв пpиpод-
них монополiй потpебує деpжавного pегу-
лювання. 

ІІ. Постановка завдання  
Мета статті – дослідити державне регу-

лювання діяльності природних монополій в 
Україні. 

ІІІ. Результати  
Вивченню складних проблем державного 

регулювання розвитку природних монополій 
та електроенергетики, зокрема в контексті 
загальної розбудови та реформування еко-
номіки в період переходу до ринку, присвя-
чені численні праці провідних вітчизняних та 
зарубіжних учених економістів, спеціалістів-
практиків, а саме: В. Базилевича, О. Білько, 
З. Борисенка, Ю. Вінслава, І. Галиці, І. Голь-
денберга, О. Золотарьової, І. Карандакової, 
В. Паламарчука, А. Рубана, А. Склепової, 
Г. Філюка. 

Проблема природного монополізму, що 
лежить у площині розподілу ефективності 
виробництва й суспільної корисності відно-
ситься до категорії не вирішуваних в рамках 
однієї теорії: кожен економічний простір 
(національна економіка) спричинює вплив 
на їх диспозиційну функцію, оскільки в при-
родних монополістів закладений “ген” екс-


