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ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ТА РЕСУРСНИЙ  
ПОТЕНЦІАЛ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ВПЛИВ,  

АРГУМЕНТАЦІЇ, СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД 

Handsome is as handsome does 
Англійська приказка 

Класифікація елементів «ресурсного потенціалу» бага-
торівневого утворення об’єднує природно-ресурсний, виро-
бничо-технічний, демографічний, фінансовий, науково-
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технічний, інтелектуальний, інформаційний, інвестиційний, 
інноваційний тощо потенціали. В час кардинальних рефор-
маторських змін в нашій державі слід звернути особливу 
увагу на застосування та значущість саме людського потен-
ціалу як фундаменту забезпечення використання та пода-
льшого нарощення ресурсного потенціалу самодостатньої 
територіальної громади через призму дотримання норм 
професійної культури публічними службовцями. Невипад-
ково одні з головних завдань Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні (затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 01.04.2014 року № 333-р) стосуються безпосеред-
ньо вимог до компетентностей людей (в даному випадку по-
садових осіб), а саме: до професійності надання публічних 
послуг та необхідності забезпечення безперервної професій-
ної освіту посадових осіб місцевого самоврядування, що мо-
жливо, зокрема, при неухильному дотриманні вимог Загаль-
них правил етичної поведінки державних службовців та по-
садових осіб місцевого самоврядування (затверджених нака-
зом Національного агентства України з питань державної 
служби від 05.08.2016 року № 158). 

Оскільки становлення і реформа українського інституту 
місцевого самоврядування залежить від спроможності систе-
ми територіального управління набути дієздатності у при-
йнятті важливих рішень, у тому числі, щодо ресурсного по-
тенціалу, наукові кола постійно приділяють увагу даному 
питанню, враховуючи найкращі світові досягнення. Так, О. 
Лукша та Є.Лукша впорядкували Практичний порадник 
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«Створення та розвиток Громадського ресурсного центру» 
[1], в розділі 5 якого наведено грунтовні поради етичного ха-
рактеру, які допоможуть сформувати та мотивувати коман-
ду, налагодити ефективну роботу ресурсного центру, уник-
нути конфліктних ситуацій, досягти згоди тощо. 

Нові завдання щодо змістовного наповнення самодоста-
тності та конкурентоспроможності територіальної громади 
потребують сучасних підходів саме до її ресурсного потенці-
алу, тому доцільно врегулювати в Україні практику обміну 
досвідом місцевого самоврядування, її етичний бік зокрема, 
стосовно сталого розвитку територіальних громад шляхом 
видання відповідного акту за правилами юридичної техніки. 

Саме конкурентоспроможні ресурси формують резуль-
тативний прояв компетенції органів місцевого самовряду-
вання щодо ефективного використання ресурсного потенці-
алу виявляється в здатності посадових осіб місцевого самов-
рядування ефективно діяти, проявляти ініціативу, компете-
нтність, неупередженість з метою служіння народу України 
та територіальній громаді. При цьому використання 
суб’єктами місцевої влади високих етичних стандартів постає 
вагомим чинником формування конкурентних переваг регі-
ональної влади, та, в свою чергу, надає реформаторському 
процесу державотворення й децентралізації керованого ха-
рактеру і серйозної концептуальної визначеності. 

Ставлення до професійної культури, моральних ціннос-
тей не стоїть на місці. Та нині вітчизняні науковці лише кон-
статують недоліки організаційно-правового механізму в 
сфері професійної культури публічних службовців, не здій-
снюючи при цьому серйозного аналізу причин його соціа-
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льно-практичної неадекватності. Також на практиці відзна-
чається правова імплементація, пряме запозичення зарубіж-
ного досвіду, як доктринальних, так і регулятивних елемен-
тів публічного адміністрування та, при цьому, – когнітивне 
упередження при врахуванні національних особливостей. 

Необхідно системно поєднати теоретико-методоло-
гічний апарат юриспруденції, психології, економіки з метою 
чіткого прогнозування в державознавстві. При цьому не слід 
недооцінювати людський фактор й особливості менталітету 
населення. В свій час німецький психолог К. Левін довів, що 
кожна людина своєрідно сприймає і оцінює ту саму ситуа-
цію; у різних людей ці оцінки не збігаються [2]. 

Наше буття припало в час викликів «нової нормальнос-
ті» («New normal»), тому врахування особливостей впливу 
людського фактору, його потенційних недоліків, схильності 
до неетичної взаємодії, є життєво необхідним, в чому і має 
допомогти активне впровадження та контроль за дотриман-
ням норм професійної культури в процесі проведення як 
децентралізації системи управління, так і в повсякденній 
службі публічних службовців всіх категорій (керівного і не-
керівного складу). 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ  
ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Вагома роль у формуванні альтернативних джерел фі-
нансування водоохоронної діяльності належить екологічно-
му оподаткуванню. Екологічний податок за скиди забруд-
нюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти відноситься 
до найбільш ефективного економічного стимулювання до 
раціонального водокористування. Проте, така ідея впрова-
джується поки що у високорозвинених країнах. 

Екологічне оподаткування забруднення водних об’єктів 
впливає на поведінку індивідуальних та інституційних інве-
сторів і визначає їх дії, виступає потужним інструментом ви-
рішення водоохоронних завдань. Найбільшої економічної та 
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