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Висвітлено науково-практичні підходи, міркування та результати науково-практичних
досліджень, що стосуються державного управління та його ефективності, державної служби і
місцевого самоврядування. Розглянуто економічні та історичні проблеми державотворення,
питання управління системою охорони здоров’я.
Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування,
громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної
служби, державного управління та місцевого самоврядування.
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associated professor A. Lipentsev. — Lviv : Publisher LRIPA NAPA, 2010. — 410 p.
The scientific and practical approaches, different points of view and the results of scientific
and practical researches concerning public administration and public service and local government
effectiveness are given, economic and historical aspects of state formation and the issue of health care
system were considered.
It’s aimed at public administration, local government, public organisation officers, scientific
workers, all people who are interested in public service, public administration and local government
problems.

Рекомендовано вченою радою Львівського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Протокол №3/43 від 01.04.2010 р.
Збірник наукових праць є в переліку наукових фахових видань ВАК України з
історичних, економічних наук та наук з державного управління.

УДК 352(082)
ББК 67.401.43
 Львівський регіональний інститут державного
управлін ня Націон альної академії державн ого
управління при Президентові України, 2010

ЗМІСТ
Теорія та історія державного управління
Кучабський О. Г. Геосоціальна структура суспільства як основа
адміністративно-територіальної організації держави ................................................................... 13
Пархоменко-Куцевіл О. І. Теоретико-методологічні засади модернізації системи
кар’єрного зростання державних службовців .............................................................................. 18
Рудніцька Р. М. Проблеми та перспективи запровадження аудиту ефективності
в Україні .......................................................................................................................................... 26
Демчишак Р. Б., Прокіп А. В. Сутність реґіональної влади, її рівні в країнах
Європейського Союзу та Україні ............................................................................................... 33
Дзяна Г. О., Дзяний Р. Б. Соціально-екологічні аспекти енергозбереження та їх
вплив на державну політику у цій сфері ....................................................................................... 40
Карпа М. І. Сфера дії системи впливу на масову політичку свідомість: державноуправлінський аспект ....................................................................................................................... 49
Куйбіда М. С. Історичний досвід здійснення державної політики та взаємодії інститутів
державної влади у процесі управління територіями, що мали важливе значення для
обороноздатності держави .............................................................................................................. 58
Максим’як Л. Л. Проблема збереження культурної самобутності та ідентичності,
забезпечення міжкультурного діалогу в контексті формування європейської культурної
політики ........................................................................................................................................... 67
Поліщук О. Г. Удосконалення системи надання державних соціальних послуг сім’ям,
що опинилися в складних життєвих обставинах ............................................................................ 75
Пухкал О. Г. Вплив виборчої системи на процеси модернізації державного управління
в Україні .......................................................................................................................................... 83
Решота В. В. Проблеми формування комісій із вирішення управлінських спорів
в Україні ......................................................................................................................................... 89
Савченко Б. Г., Боковикова Ю. В. Авторитет керівника .............................................................. 96
Сітарський О. В. Засади державного управління: поняття та суб’єкти формування .............. 101
Соловйова О. В. Реґіональна політика розвитку рекреаційних послуг в Україні ..................... 106
Сорокопуд О. Є. Форми діалогу інститутів громадянського суспільства країн Західної
та Східної Європи через міжнародні проекти співробітництва для молоді ............................... 112
Лазор О. Я., Хорошенюк О. В. Правовий статус публічних службовців ................................... 118
Капінос М. С. Синергетична модульна стратегія як інструмент розвитку державного
управління ...................................................................................................................................... 126

Українська державність: історія та перспективи
Хаварівський У. Б. Утворення та діяльність державних органів у справах релігій
радянського періоду (1943 – 1965 рр.) ........................................................................................ 135
Прокопенко Л. Л. Державне управління освітою в західноукраїнських землях у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. .................................................................................. 145
Шиян О. І. Державна освітня політика з питань забезпечення здорового життя
молоді у період становлення Української держави ..................................................................... 152

Шандрук С. М. Про статус судових виконавців доби Київської Русі та Великого
князівства Литовського ................................................................................................................. 159

Механізми державного управління
Бобровська О. Ю., Шумік І. В. Соціальна сфера міст як середовище формування
та реалізації корпоративних інтересів і корпоративних відносин .............................................. 167
Лемішко Б. Б. Управління якістю роботи медичних сестер на сімейно-територіальних
дільницях ........................................................................................................................................ 174
Лопушняк Г. С. Концептуальні засади національної соціальної доктрини ............................... 180
Багрич С. П. Шляхи створення ефективної системи соціального партнерства ......................... 188
Білосорочка С. І. Теоретичне обґрунтування моделі консолідації населення
України як державоутворюючої спільноти ................................................................................ 197
Гончаров Є. В. Детермінанти рівня якості життя населення в системі державного
управління ...................................................................................................................................... 203
Горобинський М. О. Призначення, мета, завдання та функції Податкової служби
України в сучасних умовах ............................................................................................................ 211
Гуменна К. Р., Матвіїшин Є. Г. Моделювання розвитку демографічних процесів
у Стрийському районі Львівської області на період до 2020 р. .............................................. 218
Гурковський В. І. Державне регулювання наукового забезпечення розвитку
інформаційного суспільства в Україні .......................................................................................... 227
Дмитренко Г. В. Механізми ефективності державного фінансового контролю у
сфері наукових досліджень ............................................................................................................. 235
Довгань В. І. Місце ветеринарної міліції у системі органів державної виконавчої влади ......... 243
Дуб Н. Є. Профілактична медицина та її роль у збереженні здоров’я нації ............................... 249
Книш А. В. Становлення інституту судового захисту прав громадян від протиправних
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень ................................................... 255
Мороз В. М. Зовнішня міграція населення як джерело збільшення якісної складової
трудового потенціалу країни .......................................................................................................... 268
Парій Я. П. Вплив геоекономічних перетворень на формування інвестиційного клімату
в Україні ........................................................................................................................................... 275
Райхенбах Т. М. Теоретичні засади формування механізму державного управління
відновлюваними джерелами енергії ............................................................................................. 282
Савченко К. В., Голубятніков В. Т. Новаційні елементи системи управління та
регулювання державних закупівель ............................................................................................ 289
Степанов В. Ю. Управлінська функція інформації у державному управлінні ........................ 300
Толуб’як В. С. Соціальні стандарти та гарантії в сфері пенсійного забезпечення ...................... 307

Місцеве самоврядування
Лазор О. Д. Моніторинг стану кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування
та перспективи його розвитку ....................................................................................................... 317
Мороз О. Ю. Проблеми місцевого самоврядування в Україні: Європейський
погляд ........................................................................................................................................... 326
Когут І. Я. Сутність і особливості реалізації влади в системі місцевого управління ............... 333

Скрипченко Н. М. Організаційно-правові засади запровадження політики стійкого
розвитку в систему місцевого самоврядування .......................................................................... 342

Економічна політика та фінанси
Піхоцький В. Ф. Регулювання фінансових відносин у державі для забезпечення
державного фінансування соціальних потреб реґіонів ............................................................... 353
Чечель О. М. Економічна сутність та природа людського потенціалу ........................................ 364
Лазар П. Д. Проблеми формування системи державного управління та регулювання
інноваційно-інвестиційної діяльності реґіону ................................................................................ 372
Федько О. А. Економічні аспекти системи охорони здоров’я в Україні ................................... 383
Пащенко І. Н., Чернобай Л. І., Чернобай О. А. Економічна реформа: необхідність
реґіональної адаптації ................................................................................................................... 389
Паблік менеджмент. Науково-методичні розробки (результати конкретних досліджень
та кейс стаді) та рекомендації для управлінців-практиків і системи навчання
державних службовців
Ліпенцев А. В. Харизматичний лідер ......................................................................................... 395
Відомості про авторів ............................................................................................................. 397

