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Анотація. В праці розглядається процес відновлення функціонування 

регіональних органів виконавчої влади у разі виникнення серйозних негативних 

зовнішніх чинників, які можна усунути лише шляхом залучення сил охорони 

правопорядку. Подається графічна модель впливу зовнішніх та внутрішніх 

чинників на функціонування регіональних органів влади. Обумовлено напрям 

подальшого дослідження, пов’язаний з розробленням універсальної моделі 

компетенцій посадових осіб регіональних органів виконавчої влади. 
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Abstract. The paper deals with the process of restoring the functioning of the 

regional bodies of executive power in the event of a serious adverse external factors 

that can be eliminated through the involvement of the security forces. Served graphic 

model of the influence of external and internal factors on the functioning of the 



regional authorities. Affected areas for further research, which is associated with the 

development of a universal model of competence for officials of the regional 

executive authorities. 
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Вступ. На теперішній час ефективна і стабільна робота регіональних 

органів влади є запорукою завершення розпочатих реформ в Україні і її руху до 

стабільності та процвітання. Разом з тим, події, які відбуваються на сході 

України, дають підгрунття думати, що деякі сили як всередині держави так і за 

її межами будуть намагатися створювати умови (зовнішні чинники), для 

дестабілізації обстановки в регіонах України з метою порушення нормального 

функціонування регіональних органів виконавчої влади.  

Огляд літератури. Проблему функціонування регіональних органів 

виконавчої влади висвітлено в законі [1]. Окремі чинники впливу на роботу 

органів державної влади розглянуто у праці [2, 3]. Аналіз одного із зовнішніх 

чинників – виникнення міжетнічного конфлікту в одному із регіонів України 

подано у монографії [4]. Механізми надання якісних послуг на рівні 

територіальних громад, як одного із завдань регіональних органів виконавчої 

влади висвітлено у науково-дослідній роботі [5]. Методику формування 

угруповання сил охорони правопорядку для вирішення завдань забезпечення 

функціонування регіональних органів державної влади у випадку виникнення 

міжетнічного конфлікту розглянуто у праці [6]. 

Разом з тим, автору невідомі наукові праці, де розглядаються зовнішні і 

внутрішні чинники, які можуть вплинути на функціонування регіональних 

органів виконавчої влади в Україні шляхом силового впливу на зовнішні 

чинники. 

Основний текст. Розпочата в Україні децентралізація влади накладає на 

регіональні органи виконавчої влади (ради усіх рівнів: обласних, районних, 

сільських тощо) не лише велику відповідальність за долю відповідних громад, а 

і їх можливість функціонувати за будь-яких умов соціально-політичної, 



екологічної, природно-небезпечної та терористично-криміногенної обстановки. 

У таких умовах на функціонування зазначених органів можуть впливати 

зовнішні і внутрішні чинники (рис. 1). 

Як відомо, чинник – поняття, яке похідне від “чинити”, “діяти”, тобто те, 

що здійснює певний вплив або дію. Чинити вплив на функціонування 

регіональних органів виконавчої влади – джерело прямого впливу на поточну 

діяльність зазначених органів.  

До зовнішніх чинників, на які зазначені органи вплинути не можуть, 

можна віднести:  

– вплив негативної сили (агресивно налаштовані громадяни, дії 

диверсійно-розвідувальних груп противника тощо); 

– обмеженість ресурсів (людських, матеріальних, часових) для вирішення 

поточних завдань з управління справами громади; 

– природно-кліматичні умови, які впливають на функціонування 

регіональних органів виконавчої влади. 

 

На внутрішні чинники керівники та посадові особи зазначених органів 

можуть частково впливати. До них можна віднести: 

– рівень компетенцій, які мають посадові особи зазначених органів [5, с. 

62–82]; 
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Рис. 1. Графічна модель впливу чинників  
на функціонування регіональних органів виконавчої влади 
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– фізико-біологічні можливості посадовців регіональних органів 

виконавчої влади; 

– відсутність належних умов для роботи посадових осіб зазначених 

органів. 

На думку автора праці, найбільш небезпечний із зовнішніх чинників є 

міжетнічний конфлікт, який може виникнути в одному із регіонів держави. На 

такий чинник власними силами та можливостями регіональні органи 

виконавчої влади вплинути не можуть. Учасники міжетнічного конфлікту 

будуть конфліктувати між собою і намагатися схилити регіональну владу на 

свій бік, а уразі недосягнення наміченої мети захопити будівлі відповідних рад, 

важливі державні об’єкти та об’єкти життєзабезпечення.  

Так у праці [5, с. 7–30] автор навів приклад щодо Чернівецької області, де 

на його думку на сьогодні, найбільш ймовірно може виникнути міжетнічний 

конфлікт і за таких умов, може бути захоплено більше як 160 об’єктів (табл. 1). 

Це може слугувати порушенню контролю регіональних органів влади за 

ситуацією в області.  

Таблиця 1  
Об’єкти, які можуть бути захоплені учасниками міжетнічного 

конфлікту в Чернівецькій області 
Населений пункт Кількість об’єктів 

   м. Чернівці 42 

   Герцаївський район Чернівецької області 29 

   Глибоцький район Чернівецької області 40 

   Сторожинецький район Чернівецької 

області 

 

56 

   Загальна кількість об’єктів 167 

 

Для охорони зазначених об’єктів необхідно залучати сили охорони 

правопорядку, які можуть забезпечити їх охорону і тим самим забезпечити 

функціонування регіональних органів виконавчої влади в умовах, що склалися.  

Закінчення та висновки. В сучасних умовах однією з важливих ланок 

внутрішньої безпеки держави є стабільне і ефективне функціонування 



регіональних органів виконавчої влади, які зобов’язані забезпечити нормальне 

життя громад і розвиток регіонів. У разі порушення їх функціонування, сили 

охорони правопорядку зобов’язані відновити стабільне і ефективне їх 

функціонування в межах існуючих законів України. 

Напрями подальшого дослідження можуть бути: розроблення 

універсальної моделі компетенцій посадових осіб регіональних органів 

виконавчої влади за алгоритмом, який пропонує автор у праці [5, с. 62–82]; 

обґрунтування концепції взаємодії регіональних органів виконавчої влади з 

силами охорони правопорядку у разі виникнення міжетнічного конфлікту в 

будь-якому регіоні України. 
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