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Частина матеріалів поточного но-
мера видання «Експерт: парадигми 
юридичних наук і державного управ-
ління», сторінки якого ви розкрили, 
присвячена питанням однієї із базових 
галузей науки публічного урядування 
та законодавчому регулюванню судо-
во-експертної діяльності в Україні. 
Слід зазначити, що, сьогодні, відбу-
ваються певні зміни, новації організа-
ційного характеру у діяльності спеціа-
лізованих установ судових експертиз, 
що потребують наукового висвітлення 
та професійного обговорення. На мою 
думку, розвиток судової експертології 
як науки є цілком виправданим, адже 
розвиток демократії та забезпечення 
прав людини в Україні потребує комп-
лексного реформування системи орга-
нів влади, управління, при цьому, ро-
бота судового експерта не є винятком. 

У номері видання аналізується 
суть феноменів периферизації регіонів 
та централізації людських ресурсів, 
що суперечать процесам децентраліза-
ції в Україні. З’ясовано основні при-
чини міграції трудової сили в Україні, 
що є вкрай небезпечним для розвитку 
нашої країни. Досліджено теоретичні 
питання виникнення управлінського 
ризику у надзвичайних ситуаціях як 
об’єкту системи публічного управлін-
ня за умов сучасних перетворень всієї 
управлінської моделі в Україні та ба-
гато іншого.

Запрошую до обміну думками 
усіх зацікавлених фахівців із питань 
державного управління і права. Доз-
вольте висловити надію, що тематика 
статей, що освітлюється в журналі ви-
явиться корисною у вашій науковій та 
практичній діяльностях на благо по-
ліпшення якості роботи владних інсти-
туцій в Україні.

Користуючись нагодою, вітаю зі 
святом Дня Незалежності. 24 серпня 
це день нашої слави і честі, пам’яті про 
минуле і гордості за сьогодення. Укра-
їнський народ мужньо захищав свою 
Батьківщину від загарбників. Через 
війни та розруху, через кров і сльози 
багатьох поколінь ми йшли до своєї 
Незалежності. За останні роки бага-
то що змінилося: і країна, і люди, які 
живуть в ній. Незмінним залишилося 
бажання кожного з нас жити у віль-
ній, мирній і самодостатній державі. 
Хай у кожному домі, кожній родині 
буде щастя, здоров’я і благополуччя. 

Процвітання нашій рідній Україні!

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

З повагою,
Головний редактор, доктор наук  
із державного управління, професор, 
Заслужений юрист України       Є.О. Романенко
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Щиро вітаю Вас із Днем Не-
залежності України!

З нагоди цього важливого для 
нашої держави і суспільства свя-
та прийміть щирі привітання та 
побажання дієво утверджувати 
своєю працею ідеали і цінності 
верховенства права, повсякденно 
захищати права та свободи лю-
дини, зміцнювати економічний, 
оборонний, науковий і культур-
ний потенціали нашої України. 

У черговому номері видання  
«Експерт: парадигми юридичних наук 

і державного управління» значна 
увага приділена аналізу організацій-
но-правових аспектів функціонування 
інститутів присяги судового експерта 
та обґрунтуванню шляхів і напрямів їх 
удосконалення у соціально-економіч-
них реаліях сьогодення. Розглянуто 
теоретичні та правові основи діяль-
ності органів місцевої влади в частині 
розробки, прийняття та реалізації ак-
тів місцевої влади в Україні. Дослі-
джено проблеми забезпечення принци-
пів рівності та протидії дискримінації 
та конституційно-правове забезпечен-
ня експертного супроводу законодав-
чої діяльності у цій сфері, висвітлено 
інші важливі питання судової експер-
тизи, національного державотворення 
та правотворення. 

Принагідно висловлюємо слова 
вдячності авторам цікавих і змістов-
них матеріалів, опублікованих у цьо-
му номері журналу та запрошуємо до 
подальшого наукового дискурсу з про-
блем теорії та практики права і публіч-
ного управління в наступних випусках 
видання «Експерт: парадигми юридич-
них наук і державного управління».

З повагою,
заступник Головного редактора,
доктор юридичних наук, професор,
директор НДЦСЕ з питань
інтелектуальної власності Мін’юсту,
Заслужений юрист України     В.Л. Федоренко

ДОРОГІ ДРУЗІ ТА КОЛЕГИ!
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКСПЕРТНОГО СУПРОВОДУ ЗАКОНОДАВЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 
ДИСКРИМІНАЦІЇ

Анотація. У публікації комплексно досліджуються проблеми теорії та 
практики забезпечення принципів рівності та протидії дискримінації та 
конституційно-правове забезпечення експертного супроводу законодавчої 
діяльності у цій сфері. Аналізуються основні акти національного законо-
давства, в яких проголошуються ці принципи, а також відповідні сучасні 
законопроектні ініціативи.

Відзначається, що експертиза закону або законопроекту передбачає 
науковий аналіз і оцінку з точки зору його змісту і форми спеціальними 
науково-консультативними підрозділами, вченими-експертами і їх група-
ми. При цьому, її основними завданнями та цілями є насамперед вдоско-
налення законодавства та усунення прогалин у прийнятих нормативних 
актах.

Найважливішими принципами експертної діяльності у ході забезпе-
чення законодавчого процесу є, зокрема, верховенство права та закон-
ність, дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина; 
інституційна та функціональна незалежність суб’єкта експертної діяль-
ності; об’єктивність та науковість експертизи, обґрунтованість і достовір-
ність зроблених висновків; всебічність і повнота досліджень, що прово-
дяться з використанням сучасних досягнень науки і техніки; відсутність 
конфлікту інтересів у процесі експертної діяльності; відповідальність екс-
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пертів, з одного боку, та необхідність врахування думки експерта у про-
цесі законотворення суб’єктами законодавчої ініціативи, з іншого боку.

Наводиться класифікація та систематизація основних видів досліджу-
ваних експертиз. За суб’єктам, які проводять експертизу виділяються 
парламентські структури (наприклад, комітети Верховної Ради України, 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 
Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України тощо), 
які традиційно здійснюють правову, лінгвістичну експертизу; органи 
виконавчої влади, насамперед, профільні міністерства, відповідальні за 
реалізацію державної політики у певному напрямку, та які здійснюють 
фінансово-економічну, екологічну, антикорупційну, антидискриміна-
ційну, педагогічну експертизи; Рахункова палата, яка може здійснюва-
ти фінансово-економічна та соціально-економічну експертизи; інститути 
громадянського суспільства, насамперед, наукові установи та навчальні 
заклади, які, насамперед, здійснюють наукову, науково-технічну, гро-
мадську експертизи.

За стадіями законодавчої діяльності можна виділяти експертну ді-
яльність на стадії підготовки концепції законопроекту (громадська, нау-
кова), на стадії підготовки тексту законопроекту (громадська, наукова, 
правова), на стадії підготовки до першого читання (правова, лінгвістич-
на, антикорупційна, антидискримінаційна, гендерна, громадська, науко-
ва, екологічна, фінансово-економічна, педагогічна); на стадії підготовки 
до другого читання (правова, лінгвістична, антикорупційна, експерти-
зи, проведені суб’єктами законодавчої ініціативи та органами виконавчої 
влади); на стадії підготовки до третього читання (правова, лінгвістична, 
антикорупційна, антидискримінаційна, гендерна, фінансово-економічна); 
на стадії підписання законопроекту Президентом України (всі необхідні 
види експертизи).

Залежно від обов’язковості проведення експертизи законопроекту 
можна виділяти обов’язкові (правова, лінгвістична, антикорупційна, 
фінансово-економічна), факультативні (наукова, громадська), необхід-
ність, яких точно зазначена в законі (екологічна, педагогічна, гендерна, 
антидискримінаційна).

Розглядаються основні проблеми антидискримінаційного законодав-
ства та законодавчої регламентації принципів рівності та протидії дискри-
мінації. Доводиться, що конституційне-правове регулювання експертно-
го забезпечення законотворчого процесу у сфері протидії дискримінації 
в Україні є недостатнім, фрагментарним, або повністю відсутнім вимагає 
свого удосконалення.

Ключові слова: законодавство, законодавча діяльність, експертна ді-
яльність, дискримінація, права людини, рівність.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL SUPPORT  
OF EXPERT SUPPORT OF LEGISLATIVE ACTIVITY 
IN THE FIELD OF COUNTERING DISCRIMINATION

Abstract: The problems of theory and practice of ensuring the principles 
of equality and anti-discrimination and constitutional and legal support of 
expert support of legislative activity in this area are considered. It is argued 
that the issue of equality and the prohibition of discrimination is a large-
scale and complex branch of theoretical discussions and practical policy. 
These issues can not be separated from other thematic areas, such as civic 
integration, multiculturalism, overcoming and eliminating various phobias, 
developing intercultural dialogue, reconciliation and tolerance.

It analyzes the main acts of the national legislation, which proclaim these 
principles, as well as relevant modern legislative initiatives. The main issues 
of anti-discrimination legislation and legislative regulation of the principles 
of equality and anti-discrimination are considered. The arguments are made 
that anti-discrimination legislation in Ukraine is predominantly declarative, 
contradictory and fragmented. The main factors of subjective and objective 
nature that determine the low level of legislative initiatives in the field of 
countering discrimination are analyzed.

It turns out that expert support of legislative activity and legislative 
process as a whole becomes the most important mechanism for preventing 
gaps in the system of legislation, avoiding legal conflicts, eliminating de-
fects, legislative abnormalities and erroneous norms, combating corruption, 
etc. This is essential in anti-discrimination processes. According to foreign 
experience, expert activity plays a huge role in terms of the effectiveness of 
the legislative process. High activity and participation of civil society in-
stitutions in the implementation of anti-discrimination expertise, especially 
academics, independent experts, media representatives, NGOs, various as-
sociations of human rights activists, etc. are noted.

It is concluded that the constitutional and legal regulation of expert 
support of the legislative process in the field of combating discrimination 
in Ukraine is insufficient. It is proved that the facultative nature of the re-
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sults of scientific legal expertise leads to a decrease in the role and weight 
of legal science in the process of creating legal norms. Indeed, despite some 
contradictions and fragmentation, the domestic doctrine in the field of coun-
tering discrimination far outstrips the development of anti-discrimination 
legislation. It seems that this is one of the reasons for the poor quality and 
inefficiency of some of the laws. The participation of lawyers in the early 
stages of the lawmaking procedure is one of the important guarantees of the 
quality and preconditions for anti-discrimination legislation.

Keywords: legislation, legislative activity, expert activity, discrimina-
tion, human rights, equality.

Постановка проблеми. Про-
блематика конституційно-право-
вого забезпечення та реалізації 
принципу рівності та заборони 
дискримінації є складною, бага-
тогранною, методологічно акту-
альною та практично значущою, 
що пов’язано з прагненням су-
часної конституційної юриспру-
денції вийти на нові горизонти 
сприйняття конституційно-пра-
вової реальності. Адже одним із 
пріоритетних завдань держави 
щодо забезпечення сталого роз-
витку, відкритого громадянського 
суспільства, інтеграції України до 
світової спільноти є вдосконален-
ня роботи з основних напрямів 
реалізації та захисту прав люди-
ни, які визначають зміст та спря-
мованість діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого 
самоврядування.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій. Філософські, соці-
альні, політичні та правові аспек-
ти принципу рівності та заборони 
дискримінації в останні роки на-
були широкого визнання як у за-
гальнотеоретичному дискурсі, так 
і в рамках галузевих юридичних 

наук, підтвердженням чому є пра-
ці В. С. Гербут, Д. А. Гудими, 
О. П. Васильченко, Д. О. Вовка, 
Г. С. Журавльової, І. О. Кресі-
ної, О. Л. Львової, М. О. Мед-
ведєвої, Н. М. Оніщенко, 
Н. М. Пархоменко, З. П. Равлін-
ко, О. М. Руднєвої, Я. К. Товпе-
ко, О. О. Уварової та ін.

Мета статті полягає у розкрит-
ті концептуальних проблем кон-
ституційно-правового забезпечен-
ня реалізації принципу рівності та 
протидії дискримінації, а також 
експертного супроводу законодав-
чої діяльності у цій сфері.

Основні результати дослі-
дження. У світовій практиці 
інституціоналізація та консти-
туювання принципу рівності та 
заборони дискримінації протягом 
всієї еволюції соціально-політич-
ної організації є суперечливим та 
неоднозначним процесом, який 
породжує численні стереотипи, 
комплекси, негативні установки 
та конфліктогенні ситуації. Кон-
ституційно-правова регламента-
ція прав відповідних соціальних 
груп, які зазнавали дискримінації 
та щодо яких порушувався прин-
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цип рівності носила фрагментар-
ний та вкрай суперечливий харак-
тер, переважно методом тотального 
ігнорування або через призму їх 
протиставлення правам більшості. 
По суті, десь до XIX ст. відповідні 
соціальні групи репрезентувалися 
у конституційно-правовому вимірі 
з позиції прав більшості, виключ-
но за логікою ворожих, асоціаль-
них, девіантних явищ та процесів, 
яких офіціальні інституції ігнору-
вали та цілеспрямовано відкидали 
на позиції соціальних аутсайдерів 
та підпорядкованих суб’єктів, від-
мовляючи, тим самим, у праві на 
самобутність та громадянську, по-
літичну та соціально-культурну са-
моідентифікацію. Як правило, де-
монізація відповідних соціальних 
груп населення за ознаками статі, 
раси, гендерної ідентичності, сексу-
альної орієнтації, віросповідання, 
віку або іншими ознаками супрово-
джувалася використанням широко-
го спектру дискримінаційних прак-
тик – від психологічного впливу 
до фізичного насилля – інквізиція, 
патріархат, ксенофобія, сексизм, 
гетеросексизм, віктимізація жінок, 
ейджизм, расизм, андроцентризм, 
сегрегація, інші форми дискримі-
нації, що підривають демократичні 
засади і межують з загрозою люд-
ському життю.

Протягом останніх років вже 
частково сформовано законодавчу 
базу з питань рівності та заборони 
дискримінації, утворено централь-
ні органи виконавчої влади та кон-
сультативно-дорадчі органи при 
Президентові України, які забез-
печують формування та реалізацію 
державної політики у сфері рівно-

сті та заборони дискримінації, за-
проваджено механізм підтримки та 
захисту осіб, які зазнають дискри-
мінації тощо. Хоча тут також вини-
кає низка питань, оскільки трудове 
законодавство та право соціального 
забезпечення не позбавлено числен-
них дискримінаційних положень 
або надмірних позитивних зобов’я-
зань держави, які не є співмірними 
із соціально-економічними мож-
ливостями держави. Це викликає 
надмірні очікування у багатьох 
громадян, що стосується соціаль-
ного захисту, зокрема, щодо досту-
пу до матеріальних благ, надання 
пільг чи інших привілеїв. Так, не-
зважаючи на наявність профільних 
законів України «Про забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків» [1], «Про засади 
запобігання та протидії дискримі-
нації в Україні» [2], «Про запо-
бігання та протидію домашньому 
насильству» [3] тощо, їх норми за-
лишаються переважно декларатив-
ними через низьку обізнаність осіб, 
які традиційно зазнають дискримі-
нації, із національним законодав-
ством та, особливо, міжнародними 
стандартами у сфері захисту від 
різних форм дискримінації; сприй-
няття міжнародних стандартів прав 
людини як абстрактних конструк-
цій, які не пропонують конкретних 
моделей вирішення реальних жит-
тєвих ситуацій, невміння практику-
ючих юристів (насамперед, суддів, 
прокурорів, поліцейських та ін.) 
не лише застосовувати антидискри-
мінаційні стандарти, а й ідентифі-
кувати ті випадки, коли порушення 
прав та законних інтересів особи 
є результатом дії дискримінацій-
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них положень законодавства або 
положень законодавчих актів, які 
на практиці призводять до дискри-
мінаційних наслідків тощо.

У цілому вітчизняний досвід 
конституційно-правової регламен-
тації прав людини, практика кон-
ституційної правореалізації та кон-
ституційного правокористування 
у цій сфері, а також доктринально-
го супроводу цього процесу, свід-
чать, що, зокрема ЛГБТКІ-спіль-
нота, яка традиційно зазнає 
дискримінації, в Україні займає 
маргінальне положення не тільки 
у політичній та соціально-культур-
ній сфері, але й сучасному акаде-
мічному дискурсі, на що ми вже 
неодноразово звертали увагу. В 
Україні інтерес до даної темати-
ки особливо загострився останні-
ми роками, набуваючи особливого 
звучання в політичній сфері, в ас-
пекті законодавчих ініціатив (на-
приклад, законопроектів № 0945 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів» (щодо захисту 
прав дітей на безпечний інфор-
маційний простір)» [4], № 10290 
«Про заборону спрямованої на 
дітей пропаганди гомосексуаліз-
му» [5], № 8442 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту суспільної 
моралі та традиційних сімейних 
цінностей» [6], № 9183 «Про вне-
сення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо захисту 
суспільної моралі та традиційних 
сімейних цінностей» [7]), а також 
взаємовідносин між різними полі-
тичними силами, правозахисними 
громадськими організаціями та ру-
хами тощо.

Більш того, як свідчать соціо-
логічні дослідження, існує високий 
рівень дискримінаційного фону 
в Україні, і випадкам дискриміна-
ції можуть бути піддані не лише 
представники ЛГБТКІ-спільноти, 
а і все інше населення. Україн-
ське суспільство демонструє вкрай 
високий рівень гомофобії щодо 
представників ЛГБТКІ-спільноти 
– у переважної більшості грома-
дян залишається упереджене сте-
реотипне сприйняття сексуальних 
меншин. Негативне ставлення на-
селення зумовлене стереотипним 
мисленням, що гомосексуальність 
– протиприродне явище, браком 
поінформованості, релігійною про-
пагандою [8].

Не менш складним та супере-
чливим у теоретичному та при-
кладному значенні, є питання 
реалізації принципу гендерної рів-
ності, вирішення яких є своєрід-
ним детектором демократичності та 
цивілізованості суспільства. У чис-
лі ключових викликів та можливо-
стей в питаннях гендерної рівності 
в Україні: сприяння впроваджен-
ню гендерного підходу у діяльність 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, поси-
лення ролі територіальних громад 
у цьому напрямку; впровадження 
гендерної перспективи у політи-
ці на центральному та, особливо, 
регіональному і місцевому рівнях; 
забезпечення доступу до держав-
ної та муніципальної політики для 
всіх громадян, що має впливати та 
повсякденне життя жінок і чолові-
ків; подолання гендерних стереоти-
пів у територіальних громадах та 
сприяння гендерній рівності у ло-
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кально-регіональному вимірі функ-
ціонування соціуму; розробка та 
реалізація стратегій гендерної рів-
ності та впровадження гендерного 
підходу у різноманітних аспектах 
життя територіальних громад сіл, 
селищ, міст тощо. Адже, незва-
жаючи на те, що жінки в Україні 
де-юре мають рівні права з чолові-
ками, де-факто вони продовжують 
зазнавати дискримінації, зокрема 
і в політичній сфері, оскільки не-
достатньо представлені на рівні 
прийняття політичних рішень [9]. 
Щоправда, на відміну від націо-
нального рівня, ситуація з пред-
ставленістю жіночого досвіду на 
місцевому рівні є дещо кращою 
та такою, що має позитивну тен-
денцію, але у цілому проблемати-
ка гендерної рівності в Україні як 
в цілому, так і з точки зору зако-
нодавчого забезпечення гендерної 
політики залишається вкрай супе-
речливою.

Однією з причин такого стану 
речей є недостатня продуктивність, 
фрагментарність або повна відсут-
ність експертного супроводу зако-
нодавчої діяльності у сфері проти-
дії дискримінації.

Дефектність законодавчого про-
цесу та відсутність належної уваги 
як у конституційній теорії, так і на 
практиці, до проблем експертно-
го забезпечення законопроектної 
діяльності призводять до виник-
нення колосальної кількості зако-
нодавчих аномалій, концептуаль-
них суперечностей, сутнісних та 
формальних помилок, змістовних 
прогалин тощо. Це призводить до 
того, що закони можуть суперечити 
Конституції України, а також по-

ложенням міжнародних договорів, 
згоду на обов’язковість яких нада-
ла Верховна Рада України, входи-
ти в конфлікт один з одним тощо. 
Парадоксальною є практика ігно-
рування результатів експертної ді-
яльності у законодавчому процесі, 
прикладом чому, зокрема, є відсут-
ність зворотної реакції на експерт-
ні висновки вчених-правознавців 
на законопроекти, їх прийняття 
за наявності негативних виснов-
ків Головного науково-експертно-
го управління Апарату Верховної 
Ради України або/та Головного 
юридичного управління Апарату 
Верховної Ради України тощо.

Експертний супровід законодав-
чого процесу є одним з найбільш 
ефективних засобів попередження 
і протидії виникненню зазначених 
вище дефектів. В першу чергу, екс-
пертна діяльність в законодавчому 
процесі спрямована на реалізацію 
положень Конституції України, 
згідно з якими в утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави 
(ч. 2 ст. 3 Конституції України), 
а органи державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України 
(ч. 2 ст. 19 Конституції України). 
При цьому в Україні визнається 
і діє принцип верховенства права. 
Конституція України має найви-
щу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти прийма-
ються на основі Конституції Украї-
ни і повинні відповідати їй (ч. 1 та 
2 ст. 8 Конституції України).
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У силу цього, експертний су-
провід законопроектної діяльності 
та законодавчого процесу в цілому 
стає найважливішим механізмом 
попередження виникнення прога-
лин у системі законодавства, уник-
нення правових колізій, усунення 
дефектів, законодавчих аномалій 
та помилкових норм, протидії ко-
рупції тощо. Як свідчить зарубіж-
ний досвід, даний вид діяльності, 
попри традиційну відсутність сис-
тематизованих актів, які б законо-
давчо регламентували її принципи, 
види, стадії, суб’єктно-об’єктний 
склад тощо, відіграє колосальну 
роль з точки зору ефективності за-
конодавчого процесу. Насамперед, 
відзначається висока активність 
та участь інститутів громадян-
ського суспільства в її здійсненні, 
особливо незалежних експертів, 
представників ЗМІ, громадських 
організацій, різних асоціацій пра-
возахисників, органів місцевого 
самоврядування, аграріїв, банкірів 
тощо.

Як відомо, експертиза – це ви-
явлення, перевірка, аналітичне 
дослідження, кількісна чи якісна 
оцінка висококваліфікованим фа-
хівцем, установою, організацією 
певного питання, явища, процесу, 
предмета тощо, які вимагають спе-
ціальних знань у відповідній сфері 
суспільної діяльності [10]. У силу 
чого, експертиза закону або зако-
нопроекту передбачає науковий 
аналіз і оцінку з точки зору його 
змісту і форми спеціальними нау-
ково-консультативними підрозді-
лами, вченими-експертами і їх гру-
пами. Її основними завданнями та 
цілями є вдосконалення законодав-

ства та усунення прогалин у при-
йнятих нормативних актах. В за-
конодавчому процесі значна увага 
приділяється інституту експертизи 
законопроектів та законів як ана-
літико-дослідницької діяльності, 
спрямованої на виявлення та усу-
нення прогалин у законах і законо-
проектах [11, с. 1]. 

У контексті порушеної пробле-
ми суттєве значення має як адек-
ватне розуміння сутності та змісту 
експертного забезпечення законо-
давчого процесу в цілому та, осо-
бливо, у сфері протидії дискри-
мінації, його завдань та функцій, 
так і доктринальне визначення та 
практична реалізація принципів 
експертного забезпечення законо-
давчого процесу, видів експертиз, 
які застосовуються у процесі зако-
нотворення, суб’єктно-об’єктного 
складу експертної діяльності тощо.

Так, найважливішими принци-
пами експертної діяльності у ході 
забезпечення законодавчого про-
цесу є, зокрема, верховенство 
права та законність, дотримання 
конституційних прав та свобод 
людини і громадянина; інститу-
ційна та функціональна незалеж-
ність суб’єкта експертної діяль-
ності; об’єктивність та науковість 
експертизи, обґрунтованість і до-
стовірність зроблених висновків; 
всебічність і повнота досліджень, 
що проводяться з використанням 
сучасних досягнень науки і техні-
ки; відсутність конфлікту інтересів 
у процесі експертної діяльності; 
відповідальність експертів, з одно-
го боку, та необхідність врахування 
думки експерта у процесі законо-
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творення суб’єктами законодавчої 
ініціативи, з іншого боку, тощо.

Щодо основних видів експерт-
ної діяльності, то в залежності від 
підстав, місця, ролі, завдань екс-
пертизи у законодавчому процесі, 
її можна поділяти на різні гру-
пи, кожна з яких має свої суб’єк-
тно-об’єктні та функціонально-те-
леологічні особливості.

Так, за суб’єктам, які проводять 
експертизу виділяються парламент-
ські структури (наприклад, коміте-
ти Верховної Ради України, Голов-
не науково-експертне управління 
Апарату Верховної Ради Украї-
ни, Головне юридичне управління 
Апарату Верховної Ради України 
тощо), які традиційно здійснюють 
правову, лінгвістичну експертизу; 
органи виконавчої влади, насампе-
ред, профільні міністерства, відпо-
відальні за реалізацію державної 
політики у певному напрямку, та 
які здійснюють фінансово-еконо-
мічну, екологічну, антикорупційну, 
антидискримінаційну, педагогічну 
експертизи; Рахункова палата, яка 
може здійснювати фінансово-еко-
номічна та соціально-економічну 
експертизи; інститути громадян-
ського суспільства, насамперед, на-
укові установи та навчальні закла-
ди, які, насамперед, здійснюють 
наукову, науково-технічну, громад-
ську експертизи.

За стадіями законодавчої діяль-
ності можна виділяти експертну 
діяльність на стадії підготовки кон-
цепції законопроекту (громадська, 
наукова), на стадії підготовки тек-
сту законопроекту (громадська, на-
укова, правова), на стадії підготов-
ки до першого читання (правова, 

лінгвістична, антикорупційна, ан-
тидискримінаційна, гендерна, гро-
мадська, наукова, екологічна, фі-
нансово-економічна, педагогічна); 
на стадії підготовки до другого чи-
тання (правова, лінгвістична, анти-
корупційна, експертизи, проведені 
суб’єктами законодавчої ініціативи 
та органами виконавчої влади); на 
стадії підготовки до третього чи-
тання (правова, лінгвістична, анти-
корупційна, антидискримінаційна, 
гендерна, фінансово-економічна); 
на стадії підписання законопроекту 
Президентом України (всі необхід-
ні види експертизи).

Залежно від обов’язковості 
проведення експертизи законопро-
екту можна виділяти обов’язкові 
(правова, лінгвістична, антикоруп-
ційна, фінансово-економічна), фа-
культативні (наукова, громадська), 
необхідність, яких точно зазначена 
в законі (екологічна, педагогічна, 
гендерна, антидискримінаційна).

Ці та інші види експертиз мають 
колосальне значення та відіграють 
позитивну роль у законодавчому 
процесі, при чому як за умови са-
мостійного проведення, так і, осо-
бливо, системної взаємодії. Так, 
наприклад, на всіх стадіях зако-
нодавчого процесу, у тому числі 
в контексті протидії дискримінації, 
важливе значення має лінгвістич-
на експертиза. Адже будь-який акт 
законодавства має свою особливу 
стилістику, архітектоніку, об’єк-
тну спрямованість тощо, та має 
відповідати не тільки правилами 
і принципам юридичної техніки, 
а й державної мови. Неправильне 
використання як юридичних по-
нять і юридичної мови, так і мов-



20

них правил і конструкцій в цілому, 
деколи приводить до виникнення 
окремих юридичних казусів та ко-
лізій, може породити дискриміна-
ційні фактори та створити умови 
для зловживання правом.

Не менш важливе значення 
в сучасних умовах має й гендер-
но-правова експертиза. Її значення 
у законодавчому процесі обумовле-
но необхідністю досягнення пари-
тетного становища жінок і чолові-
ків у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства шляхом правового за-
безпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків, ліквідації 
дискримінації за ознакою статі та 
застосування спеціальних тимчасо-
вих заходів, спрямованих на усу-
нення дисбалансу між можливостя-
ми жінок і чоловіків реалізовувати 
рівні права, надані їм Конституці-
єю. У контексті порушеної у цій 
публікації проблематики проведен-
ня фахової гендерно-правової екс-
пертизи, у першу чергу, могло б 
стати превентивним чинником, що 
попереджує розробку та прийняття 
гендерно-асиметричних законодав-
чих актів.

Так, згідно Закону України 
«Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» [1] 
гендерно-правова експертиза – ана-
ліз чинного законодавства, про-
ектів нормативно-правових актів, 
результатом якого є надання вис-
новку щодо їх відповідності прин-
ципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків (ст. 
1 Закону). У ст. 4 цього Закону 
зазначається, що чинне законодав-
ство підлягає гендерно-правовій 
експертизі. У разі встановлення 

невідповідності нормативно-право-
вого акта принципу забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків висновок гендерно-пра-
вової експертизи надсилається до 
органу, який прийняв такий нор-
мативно-правовий акт. Розроблен-
ня проектів нормативно-правових 
актів здійснюється з обов’язковим 
урахуванням принципу забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків. Тому проекти нор-
мативно-правових актів підлягають 
гендерно-правовій експертизі. Ви-
сновок гендерно-правової експер-
тизи є обов’язковою складовою 
пакета документів, що подаються 
разом з проектом нормативно-пра-
вового акта до розгляду.

Актуальними є питання про-
ведення антидискримінаційної 
експертизи та громадської анти-
дискримінаційної експертизи про-
ектів нормативно-правових актів. 
Громадська антидискримінаційна 
експертиза проводиться громад-
ськими організаціями, фізичними 
та юридичними особами в рамках 
публічного громадського обгово-
рення проектів нормативно-право-
вих актів відповідно до Порядку 
проведення консультацій з громад-
ськістю з питань формування та 
реалізації державної політики, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 листопада 
2010 р. № 996. Встановлюється, 
що антидискримінаційна експерти-
за проводиться з метою виявлен-
ня у проектах актів положень, які 
містять ознаки дискримінації, та 
надання пропозицій щодо їх усу-
нення [12].
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Безумовно важливе значен-
ня мають і інші види експертиз, 
насамперед, наукова експертиза 
законопроектів. Проведення нау-
кової правової експертизи законо-
проектів є однією з основних форм 
участі науковців в законотворчому 
процесі. В багатьох випадках про-
ведення попередньої експертизи 
законопроекту, як правило, дору-
чається саме юристам-науковцям, 
які в ході проведення правової 
експертизи застосовують не тіль-
ки положення законодавства, а й 
спираються на загальновизнані 
наукові теорії, доктрини, концеп-
ції тощо, використовують принци-
пи юридичною техніки та правила 
вирішення правових колізій тощо. 
Положення, що стосуються прове-
дення та врахування результатів 
науково-правової експертизи зако-
нопроектів містить чинне законо-
давство про Регламент Верховної 
Ради України [13]. Законодавство 
прямо передбачає проведення різ-
них експертиз при підготовці зако-
нопроектів, в тому числі проведен-
ня наукових правових експертиз 
на предмет відсутності у них дис-
кримінаційних положень або поло-
жень, які можуть сприяти виник-
ненню дискримінаційних ситуацій. 
Це є передумовою прийняття на-
уково обґрунтованих законів, які 
би враховували основні положення 
правової доктрини.

Втім, як зазначають вчені-тео-
ретики та свідчить практика, ста-
тус висновків наукових правових 
експертиз законопроектів є недо-
сконалим. В Україні такі висно-
вки мають допоміжний, рекомен-
даційний характер, хоча фактично 

суб’єкти законотворчості зверта-
ються за експертними висновками 
до науковців. Втім питання щодо 
того, у якій мірі вони беруть їх до 
уваги та застосовують їх на прак-
тиці залишається проблемним. Фа-
культативний характер результатів 
наукових правових експертиз спри-
чиняє зниження ролі та ваги пра-
вової науки у процесі створення 
правових норм. Адже, попри пев-
ну суперечливість та фрагментар-
ність, вітчизняна доктрина у сфері 
протидії дискримінації набагато 
випереджає розвиток профільного 
антидискримінаційного законодав-
ства. Видається, що це є однією 
з причин низької якості та неефек-
тивності частини законів. Адже 
участь спеціалістів-правознавців на 
ранніх стадіях законотворчої про-
цедури є однією з вагомих гарантій 
якості та передумов антидискримі-
наційності законодавства.

Висновки. Слід констатувати, 
що конституційне-правове регулю-
вання експертного забезпечення 
законотворчого процесу у сфері 
протидії дискримінації є недостат-
нім. У законодавстві лише част-
ково врегульовано окремі форми 
експертного забезпечення законо-
давчого процесу з точки зору його 
принципів, цілей, завдань, об’єк-
тів, суб’єктів, стадій, гарантій, 
відповідальності тощо. При цьому, 
практика показує реальний вплив 
експертного середовища на зако-
нотворення та фактичне залучення 
експертів у процесі підготовки за-
конопроектів.

Не викликає сумніву, що якість 
та ефективність законодавчих актів 
значно підвищуватиметься внаслі-
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док активізації ролі правової док-
трини, а також громадської думки 
у формуванні правотворчої політи-
ки та у законотворчості. Ці та інші 
чинники вимагають посилення ува-
ги до актуальних проблем консти-
туційно-правового забезпечення 
експертного супроводу законодав-
чої діяльності у сфері протидії дис-
кримінації в Україні.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ 
НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Анотація: Наукова стаття присвячена дослідженню теоретичних 
та практичних питань нормотворчої діяльності органів місцевої влади 
в Україні. Розкрито сучасні наукові напрацювання, опрацьовано міжна-
родні та національні нормативно-правові акти, вивчено практичні аспекти 
діяльності органів місцевої влади в частині розробки, прийняття та реалі-
зації актів місцевої влади в Україні. На базі отриманих висновків та уза-
гальнень сформульовані пропозиції щодо вдосконалення національного 
законодавства та рекомендації практичного спрямування функціонування 
місцевих органів влади в процесі нормотворчої діяльності.

Обґрунтовано, що усі акти органів і посадових осіб місцевої влади 
є актами, що приймаються відповідними уповноваженими на те суб’єкта-
ми, у межах Конституції та законів України, у регламентованому поряд-
ку, мають чіткий алгоритм виконання.

До нормативно-правових актів місцевої влади віднесено: 1) статути 
територіальних громад; 2) оформлені у вигляді правових актів рішен-
ня, прийняті на місцевому референдумі, зборах громадян; 3) акти (рі-
шення) місцевих рад; 4) акти (рішення) виконавчих органів місцевих 
рад, 5) акти (розпорядження) сільського, селищного, міського голови; 
6) акти місцевих державних адміністрацій (розпорядження голови і на-
кази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міс-
цевих державних адміністрацій); 7) нормативно-правові договори.

Визначені стандарти до актів місцевої нормотворчості, зокрема щодо 
змісту, форми і процедури їх прийняття, є доцільним закріпити на зако-
нодавчому рівні, що підвищить рівень їх підготовки та відповідальності 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, сприятиме значу-
щості прийнятих ними правових актів в механізмі правового регулюван-
ня та забезпечить їх легітимність.

Доведено, що легітимність нормативно-правових актів органів місце-
вої влади означає визнання його та сприйняття жителями громад, усві-
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домлення правильності його змісту з погляду інтересів місцевих жителів 
та держави в цілому, переконаність у його відповідності та пропорцій-
ності потребам сьогодення.

Ключові слова: акти місцевої влади, нормотворча діяльність, при-
йняття, реалізація, місцеві ради, процедура, контроль. 
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THEORETICAL AND LEGAL BASES  
OF NORMATIVE ACTIVITY OF LOCAL 

AUTHORITIES IN UKRAINE

Abstract: The scientific article is devoted to the research of theoretical 
and practical issues of normative activity of local authorities in Ukraine. 
Modern scientific developments are revealed, international and national 
normative legal acts are elaborated, practical aspects of the activity of 
local authorities in the development, adoption and implementation of 
local government acts in Ukraine are studied. On the basis of the obtained 
conclusions and generalizations, proposals for improvement of national 
legislation and recommendations for practical direction of the functioning of 
local authorities in the process of rulemaking are formulated.

It is substantiated that all acts of bodies and officials of local authorities 
are acts adopted by the respective authorized entities, within the limits of 
the Constitution and laws of Ukraine, in a regulated manner, having a clear 
algorithm of execution.

The local government regulations include: 1) statutes of territorial 
communities; 2) decisions made in the form of legal acts, adopted at a 
local referendum, citizens’ meetings; 3) acts (decisions) of local councils; 
4) acts (decisions) of executive bodies of local councils, 5) acts (orders) 
of village, settlement, city mayor; 6) acts of local state administrations 
(orders of the chairman and orders of heads of departments, departments and 
other structural subdivisions of local state administrations); 7) regulatory 
agreements.

It is advisable to set the standards for local norm-making acts, in par-
ticular the content, form and procedure of their adoption, at the legislative 
level, which will increase the level of their preparation and responsibility 
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of local self-government bodies and officials, promote the importance of the 
legal acts adopted by them in the mechanism of legal regulation and ensure 
their legitimacy.

It has been proved that legitimacy of regulations of local authorities 
means its recognition and perception by communities, awareness of its cor-
rect content in terms of interests of local residents and the state as a whole, 
conviction of its conformity and proportionality to the needs of today.

Keywords: acts of local government, rulemaking, adoption, 
implementation, local councils, procedure, control.

Постановка проблеми. В Укра-
їні чітко законодавчо не закріпле-
ні вимоги, яким мають відповіда-
ти акти місцевих органів влади, 
що зумовлює актуальність дослі-
дження цього питання. В науко-
вій спеціалізованій літературі не 
спостерігається єдиного підходу до 
їх розробки та реалізації. Методо-
логічні підходи є застарілими, які 
ще сформульовані на основі пану-
вання адміністративно-командної 
системи та жорсткого централізму, 
а тому потребують модернізації 
і приведення їх до визнаних на єв-
ропейському рівні основ. 

Спостерігається тенденція, коли 
науковці здебільшого роблять ак-
цент на питаннях дотримання кон-
ституційного принципу законності 
у сфері нормотворчої діяльності 
органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування, а також 
основним юридико-технічним засо-
бам підготовки нормативно-право-
вих актів.

При цьому сучасні реалії, зо-
крема, утвердження України в на-
прямку побудови демократичної, 
соціальної та правової держави, 
сприйняття нею гуманістичних 
цінностей, утвердження і забез-

печення основоположних прав та 
свобод людини і громадянина, ви-
магають оцінювати правові акти 
з точки зору їх відповідності не 
лише дотриманню букви закону, 
а й загальнолюдським цінностям, 
духу та розуму закону, щоб він 
відповідав очікуванням та бажан-
ням людей й одночасно враховував 
цінності моралі. Врахування цих 
вимог гарантуватиме легітимність 
нормативно-правових акти органів 
місцевої влади рад в очах жителів 
територіальної громади, що й за-
безпечить утвердження принципу 
верховенства права на місцевому 
рівні.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. У процесі напи-
сання статті було використано пра-
ці фахівців теорії держави та права, 
конституційного, муніципального 
й адміністративного права, зокре-
ма: О. Батанова, М. Баймурато-
ва, В. Барського, В. Борденюка,  
А. Колодія, В. Кравченка, О. Пе-
тришина, С. Серьогіної, О. Скрип-
нюка, В. Федоренка та ін. Разом 
з тим у наукових публікаціях оп-
рацювання питань, пов’язаних зі 
нормотворчою діяльністю органів 
місцевої влади на сучасному ета-
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пі конституційного реформування, 
практичних аспектів такої діяль-
ності та обґрунтування шляхів її 
удосконалення досліджено не в до-
статній мірі. 

Метою статті є розкриття нор-
мотворчої діяльності органів місце-
вої влади в Україні, встановлення 
проблемних аспектів законодавчо-
го регулювання та практики здійс-
нення такої діяльності, а також 
вироблення пропозиції щодо удо-
сконалення як законодавчого ре-
гулювання так і практики функці-
онування органів місцевої влади як 
на первинному адміністративно-те-
риторіальному рівні (громади) так 
і вторинному (району, області).

Виклад основного матеріалу. 
Правова форма функціонування 
органів і посадових осіб місце-
вої публічної влади складається 
з однорідних правових дій, які 
сукупно утворюють певний про-
цес, що має конкретні стадії. При 
цьому, залежно від характеру дій 
з нормами права вбачається мож-
ливим виділити такі правові форми 
функціонування місцевої публічної 
влади: нормотворчу, правозасто-
совну, установчу, інтерпретацій-
ну, контрольну, правоохоронну. 
Розкриваючи нормотворчу форму 
функціонування місцевої публічної 
влади, слід зауважити, що змістом 
цієї форми є сукупність дій і про-
цедур щодо створення, зміни й ска-
сування нормативних приписів.

Підтримуємо позицію Борде-
нюка В., що основною правовою 
формою діяльності органів держа-
ви у здійсненні її завдань і функ-
цій є правовий акт, який можна 
визначити як письмовий документ, 

прийнятий (виданий) від імені дер-
жави уповноваженим державним 
органом з дотриманням визначеної 
законом процедури та у відповідній 
формі, має обов’язковий характер 
і спрямований на регулювання су-
спільних відносин або на вирішен-
ня конкретних питань державного 
і суспільного життя [1 , с. 485].

Ми розглядаємо акти місце-
вої публічної влади як сукупність 
актів органів і посадових осіб міс-
цевих органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. 
Досліджуючи акти місцевої публіч-
ної влади, варто насамперед при-
вернути увагу до ст. 144 Консти-
туції України, яка передбачає, що 
органи місцевого самоврядування 
в межах повноважень, визначених 
законом, приймають рішення, які 
є обов’язковими до виконання на 
відповідній території [2]. З огляду 
на ст. 59 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» від 
21 травня 1997 року [3] ради в ме-
жах своїх повноважень приймають 
нормативні та інші акти у формі 
рішень, виконавчий комітет сіль-
ської, селищної, міської, районної 
у місті (у разі її створення) ради 
також приймає рішення. Згідно з п. 
20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 року, видання 
розпоряджень у межах своїх по-
вноважень законодавець відносить 
саме до повноважень сільського, 
селищного, міського голови. Також 
ч. 8 ст. 59 цього закону визначає, 
що сільський, селищний, міський 
голова, голова районної у місті, ра-
йонної, обласної ради в межах своїх 
повноважень видає розпорядження. 
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Уведена відповідно до змін у зако-
нодавстві 2015 року така посадова 
особа місцевого самоврядування, як 
староста, який визнається членом 
виконавчого комітету ради об’єд-
наної територіальної громади за 
посадою, з аналізу норм названого 
закону, самостійних актів видавати 
не уповноважений. Це ж стосується 
і секретаря місцевих рад.

У свою чергу, ст. 6 Закону 
України «Про місцеві державні ад-
міністрації» від 9 квітня 1999 року 
[4] передбачає, що, на виконан-
ня Конституції України, законів 
України, актів Президента Украї-
ни, актів Кабінету Міністрів Укра-
їни, міністерств та інших централь-
них органів виконавчої влади, які 
відповідно до закону забезпечують 
нормативно-правове регулювання 
власних і делегованих повнова-
жень, голова місцевої державної 
адміністрації в межах своїх повно-
важень видає розпорядження, а ке-
рівники структурних підрозділів – 
накази. Законодавець наголошує, 
що зазначені вище розпорядження 
прийняті в межах їхньої компетен-
ції, є обов’язковими для виконання 
на відповідній території всіма орга-
нами, підприємствами, установами 
та організаціями, посадовими осо-
бами та громадянами.

Підзаконність муніципальних 
актів пов’язана не тільки з від-
повідністю вимогам закону, а й 
з обов’язком органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування ке-
руватися у своїй діяльності актами 
органів державної влади та управ-
ління, оскільки, відповідно до ст. 
24 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21 

травня 1997 року, органи місцево-
го самоврядування та їх посадові 
особи діють лише на підставі, у ме-
жах повноважень та у спосіб, пе-
редбачений Конституцією України 
та законами України, і керуються 
у своїй діяльності Конституцією 
України та законами України, ак-
тами Президента України, Кабі-
нету Міністрів України, а в Авто-
номній Республіці Крим – також 
нормативно-правовими актами Вер-
ховної Ради і Ради Міністрів Авто-
номної Республіки Крим, прийня-
тими у межах їхньої компетенції. 
Проте це не означає, що норматив-
ні акти місцевого самоврядування 
знаходяться на найнижчому щаблі 
в ієрархічній системі українського 
законодавства, оскільки особливос-
ті їх правової системи дозволяють 
виокремити для них певне місце 
всередині системи підзаконних ак-
тів [5, с. 102].

Щодо класифікації актів місце-
вої публічної влади, то за суб’єк-
том прийняття їх можна поділити 
на акти місцевих органів державної 
виконавчої влади та муніципальні 
акти; за способом прийняття – на 
правові акти органів і посадових 
осіб місцевої публічної влади; пу-
блічні договори; рішення місцевих 
референдумів. Усі акти органів 
і посадових осіб місцевої публічної 
влади є актами, що приймаються 
відповідними уповноваженими на 
те суб’єктами, у межах Конституції 
та законів України, у регламенто-
ваному порядку, мають чіткий ал-
горитм виконання. 

Ознакою легітимності норма-
тивно-правових актів місцевих рад 
є в першу чергу їх відповідність 
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положенням Конституції України. 
І це цілком очевидно, адже Кон-
ституція України є центром, осно-
вою всієї правової системи Укра-
їни. Верховенство Конституції 
в системі нормативно-правових ак-
тів та пряма дія її норм закріплена 
в ч. 3 ст. 8 Конституції України. 
Найвища юридична сила проявля-
ється в тому, що її норми мають: 
а) пріоритет перед нормами зако-
нів і підзаконних нормативно-пра-
вових актів; б) закони та інші нор-
мативно-правові акти приймаються 
на основі положень Конституції 
України.

З метою забезпечення законно-
сті у нормотворчій сфері Консти-
туцією України зокрема визнача-
ються: коло суб’єктів, що наділені 
правом видавати нормативно-пра-
вові акти в державі; форми нор-
мативно-правових актів, в яких ці 
органи здійснюють правове регу-
лювання; межі повноважень орга-
нів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, виключно 
в яких вони можуть здійснювати 
нормотворчу діяльність [6, с. 50].

Основний Закон містить ряд 
вимог, дотримуючись яких місцеві 
ради здатні забезпечити конститу-
ційність прийнятих нормативно-пра-
вових актів та втілення в життя 
принципу верховенства права. 

З огляду на це, норматив-
но-правові акти місцевих рад по-
винні за змістом не суперечити 
нормам Конституції та відповідати 
закріпленим в Основному Зако-
ні принципам, цілям, завданням 
тощо. Мета нормативно-правового 
акту та засоби її досягнення мають 
бути конституційними, тобто здат-

ними реально забезпечити можли-
ву і необхідну поведінку суб’єктів 
суспільних відносин. При цьому 
неконституційним є акт, який пе-
редбачає у процесі досягнення 
мети зайві чи суттєві обмеження 
або їх загрозу щодо прав і свобод 
суб’єктів правовідносин. Також 
місцеві ради мають дотримуватися 
конституційних повноважень при 
здійсненні нормотворчої діяльності 
та процесуально-процедурного по-
рядку прийняття нормативно-пра-
вових актів.

Звернення до юридичної на-
укової літератури переконує, 
що в ній активно досліджуються 
проблеми забезпечення законно-
сті нормативно-правових актів на 
етапі їх прийняття та дії. Теоре-
тичні напрацювання з цих питань 
дозволяють визначити розроблені 
вченими-юристами основні вимо-
ги законності, які пред’являються 
до нормативно-правових актів ор-
ганів державної влади та місцево-
го самоврядування, зокрема, на 
думку академіка В.В. Копєйчико-
ва це: 1) прийняття уповноваже-
ним органом певного виду актів; 
2) з питань, що належать до його 
компетенції; 3) законність змісту 
акта; 4) прийняття акта в законних 
цілях; 5) дотримання встановле-
ного порядку прийняття і форми 
акта [7, с. 86].

Можна виокремити таку ознаку 
актів місцевої влади, як їх обов’яз-
ковість, на яку, зокрема, указує 
зміст ст. 73 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 року, проголо-
шуючи, що місцеві органи виконав-
чої влади, підприємства, установи 
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та організації, а також громадяни 
несуть встановлену законом відпо-
відальність за невиконання рішень 
органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування, прийнятих у ме-
жах наданих їм повноважень [3]. 
Також, на обов’язковість виконан-
ня розпоряджень голів місцевих 
державних адміністрацій, прийня-
тих у межах їхньої компетенції на 
відповідній території всіма органа-
ми, підприємствами, установами та 
організаціями, посадовими особами 
та громадянами вказує ч. 2 ст. 6 
Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» від 9 квітня 
1999 року [4].

У юридичній науці простежу-
ється виокремлення властивостей 
нормативних актів місцевого са-
моврядування, якими вони від-
різняються від нормативних актів 
органів держави. Серед них виді-
ляють мету прийняття; сферу дії; 
ієрархічність; особливу процедуру 
прийняття та скасування. Основ-
ною відмінністю автори визнача-
ють саме особливість природи актів 
місцевого самоврядування та об’єк-
та, на який вони спрямовані, – пи-
тання місцевого значення. Можна 
стверджувати, що метою прийняття 
місцевими радами нормативних ак-
тів у формі рішень є вирішення пи-
тань місцевого життя. При цьому 
під питаннями місцевого значення 
слід розуміти питання безпосеред-
нього забезпечення життєдіяльнос-
ті мешканців села, селища, міста, 
вирішення яких здійснюється тери-
торіальною громадою чи органами 
місцевого самоврядування та зачі-
пає інтереси кожного громадянина 
[8, с. 5; 9; 10; 11].

Аналізуючи правотворчу прак-
тику органів та посадових осіб міс-
цевої влади, їх акти, залежно від їх 
змістовного наповнення, можна по-
ділити на нормативно-правові; пер-
сональні; організаційні; роз’ясню-
вально-рекомендаційні. 

У системі актів місцевої пу-
блічної влади виділяють норматив-
но-правові договори, які доцільно 
використовувати як більш опера-
тивні форми взаємодії місцевих 
органів публічної влади із цілого 
ряду поточних питань [12, с. 99]. 
Так, відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеві державні адміні-
страції» від 9 квітня 1999 року, 
для здійснення спільних програм 
місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування 
можуть укладати договори, спільно 
створювати органи та організації. 
Договір виконує функцію ефектив-
ного засобу саморегуляції відносин 
партнерів у системі місцевої пу-
блічної влади.

Відповідні норми Конституції 
України та Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 року свідчать 
про підзаконний характер актів 
місцевих рад, з приводу чого Бор-
денюк В. слушно зазначає, що на 
підзаконну природу нормативних 
актів місцевого самоврядування, 
у тому числі й нормативних актів 
місцевих рад, указують не лише 
положення Конституції Украї-
ни, згідно з якими місцеве само-
врядування має здійснюватися на 
підставі та на виконання законів 
України, а й численні застережен-
ня положень Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
від 21 травня 1997 року на зразок 
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«відповідно до закону», «відповід-
но до чинного законодавства», «у 
випадках, передбачених законом», 
«у порядку і межах, визначених 
законом» [1, с. 496].

І конституційність, і законність 
рішень місцевих рад мають викли-
кати сумнів, якщо вони прийняті 
радою з порушенням рамок власної 
компетенції. Органи місцевого са-
моврядування повинні діяти в ме-
жах наданих їм повноважень. Межі 
повноважень представницьких ор-
ганів місцевого самоврядування 
визначені в Конституції України та 
законодавчих актах, вони окреслю-
ють їх зміст та обсяг. Реалізуючи 
нормотворчі повноваження, місцеві 
ради повинні спиратися тільки на 
компетенційні права та обов’язки 
та використовувати у своїй діяль-
ності ті засоби, форми, прийоми, 
що передбачені законодавством.

Вимога дотримуватися компе-
тенції при прийнятті норматив-
но-правових актів передбачає, що 
акт видається лише з питань, що 
відносяться до предмету відання 
місцевої ради, та не порушує те-
риторіальних меж діяльності цього 
органу [7, с. 86].

У той же час слід пам’ятати, 
що Конституція України та Закон 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» не виключають 
можливості наділення органів міс-
цевого самоврядування повнова-
женнями органів виконавчої влади. 
У такому випадку зміст норматив-
но-правових актів місцевих рад, 
прийнятих з делегованих повно-
важень, має відповідати вимогам 
правових актів органів виконавчої 
влади, у тому числі й відповідно 
обласних, районних місцевих дер-

жавних адміністрацій та розпоря-
джень їх голів.

Разом з тим, зважаючи на визна-
чену законодавством систему міс-
цевого самоврядування, необхідно 
враховувати, що юридичні норми, 
створювані представницькими ор-
ганами місцевого самоврядування, 
не можуть суперечити юридичним 
нормам, які встановленим терито-
ріальною громадою, оскільки те-
риторіальна громада є первинним 
суб’єктом системи місцевого само-
врядування, а рішення місцевих 
референдумів мають вищий ступінь 
обов’язковості на відповідній тери-
торії. Рішення місцевої ради також 
повинні відповідати статуту відпо-
відної територіальної громади. 

Місцевий референдум може 
бути використаний як дійсний акт 
прямого народовладдя для вирі-
шення питання місцевого значення, 
хоча є непоодинокі випадки вико-
ристання референдуму для мані-
пуляцій і спекуляцій громадською 
думкою, для легалізації через ре-
ферендум певних антидемократич-
них речей. У процесі роботи над 
законодавством про референдум 
усі процедури мають бути виписа-
ні досить чітко і детально, щоб не 
допустити маніпуляцій волевияв-
лення громади на місцевому рефе-
рендумі.

Важливо зазначити, що в Укра-
їні з 1991 року по 2012 рік відбу-
лося понад 160 місцевих референ-
думів, із них 102 – у селах. За 
статистикою, більшість місцевих 
референдумів була ініційована ор-
ганами місцевого самоврядування 
на вимогу саме закону, для вирі-
шення питань виключно місцевим 
референдумом, тобто іншим чином 
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ці рішення не можна було ухвали-
ти [13]. Уважаємо, що на законо-
давчому рівні має бути виписаний 
перелік питань, які можуть бути 
винесені на місцевий референдум. 
Окрім того, як показує європей-
ська практика, у більшості країн 
передбачено проведення не імпера-
тивних, а консультативних рефе-
рендумів. Саме політична культура 
місцевої публічної влади має бути 
такою, щоб до результатів таких 
референдумів прислухалися під 
час прийняття рішень. 

Отже, приходимо до висновку, 
що при прийнятті нормативно-право-
вих актів місцеві ради мають додер-
жуватися ієрархічної субординації 
нормативних актів правової системи 
держави в цілому та внутрішньої єд-
ності і погодженості правових норм 
актів органів та посадових осіб міс-
цевого самоврядування. 

Норми нормативно-правових ак-
тів місцевих рад мають бути належ-
ним чином обґрунтованими. З огля-
ду на це прийняті рішення мають 
обов’язково містити обґрунтування 
мети своєї появи, яке має формува-
тися в рамках законодавства Украї-
ни та на виконання норм, що ними 
передбачені. Нормативно-правовий 
акт місцевої ради буде законним 
у тому випадку, коли цілі його при-
йняття не суперечитимуть чинному 
законодавству України та відобра-
жатимуть інтереси місцевих жителів. 

Офіційний характер норматив-
но-правових актів місцевих рад 
обумовлює необхідність їх оформ-
лення у чітко визначеній, заздале-
гідь уніфікованій формі, відобра-
ження в них певних обов’язкових 
структурних елементів (реквізи-

тів), які свідчать про характер до-
кумента і його юридичну силу.

Для забезпечення юридичної 
чіткості нормативно-правових ак-
тів необхідно дотримуватися пра-
вил правотворчої техніки. У на-
уковій літературі сформульовані 
основні, найбільш загальні прин-
ципи (вимоги), котрі покладають-
ся в основу роботи над зовнішньою 
формою нормопроектів. На думку  
В. Ковальського та І. Козінцева 
вони можуть бути такими: 1) точ-
ність і визначеність юридичної 
форми; 2) ясність і доступність 
мови для адресатів акта; 3) спеці-
алізація та повнота правового регу-
лювання; 4) конкретність правово-
го регулювання; 5) використання 
стереотипного термінарію, який 
є апробованим в правотворчій ді-
яльності; 6) оптимальна місткість, 
компактність нормопроектних фор-
мул; 7) системність та збалансо-
ваність нормотворчості; 8) уніфі-
кація форми і структури проектів 
нормативних актів [14, с. 35-40]. 

Точне і неухильне додержання 
місцевими радами наведених вимог 
щодо нормопроектування в їх сукуп-
ності дозволить приймати норматив-
но-правові акти коректні з техніч-
ної точки зору, що свідчитиме про 
належну юридичну культуру з їх 
оформлення. У свою чергу висока 
якість нормативних актів створює 
необхідні умови для їх подальшої 
реалізації, забезпечує ефективність 
дії норм. Визначені стандарти до ак-
тів місцевої нормотворчості, зокрема 
щодо змісту, форми і процедури їх 
прийняття, є доцільним закріпити на 
законодавчому рівні, що підвищить 
рівень їх підготовки та відповідаль-
ності органів та посадових осіб місце-
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вого самоврядування, сприятиме зна-
чущості прийнятих ними правових 
актів в механізмі правового регулю-
вання та забезпечить їх легітимність.

В науковій літературі легіти-
мність рішень пов’язують насам-
перед з їх справедливістю. І це 
цілком слушно, адже попри те, що 
ідея законності є основою демокра-
тії, легітимність – справедливість 
рішень – це важливий чинник їх 
позитивного сприйняття й вико-
нання. На єдність права і спра-
ведливості неодноразово вказував 
Конституційний Суд України. На 
його думку, викладену в рішенні 
від 2 листопада 2004 року № 15-
рп/2004 у справі про призначення 
судом більш м’якого покарання, 
справедливість – одна з основних 
засад права; вона є вирішальною 
у визначенні його як регулятора 
суспільних відносин, одним із за-
гальнолюдських вимірів права.

Правозастосувальна діяльність 
органів і посадових осіб місцево-
го самоврядування має певні осо-
бливості, які відрізняють її від 
застосування права іншими ком-
петентними владними суб’єктами. 
По-перше, однією з особливос-
тей такої діяльності є те, що вона 
здійснюється специфічними суб’єк-
тами – органами й посадовими 
особами місцевої публічної влади. 
По-друге, правозастосувальна ді-
яльність цих компетентних владних 
суб’єктів має не державно-влад-
ний, а публічно-владний характер. 
По-третє, основною метою право-
застосувальної діяльності органів 
і посадових осіб місцевої публічної 
влади є вирішення питань місцево-
го значення. Тому ці суб’єкти наді-
ляються владними повноваження-

ми як власними (самоврядними), 
так й делегованими щодо розгляду 
конкретних справ місцевого життя 
й прийняття щодо них індивідуаль-
них персонально-визначених влад-
них рішень. По-четверте, правове 
регулювання правозастосувальної 
діяльності органів і посадових 
осіб місцевої публічної влади ви-
значається національним законо-
давством. По-п’яте, специфічними 
є правозастосувальні рішення (ін-
дивідуальні акти), які приймають-
ся органами й посадовими особами 
місцевої публічної влади, а також 
порядок прийняття таких рішень.

Особливої уваги потребує питан-
ням скасування актів органів місце-
вої публічної влади, що має базува-
тися на певних підставах, у зв’язку 
з тим, що нормативно регламентова-
ний порядок розробки та прийняття 
актів місцевої публічної влади пе-
редбачає досить кропітку та поетап-
ну роботу, включаючи в усіх орга-
нах обов’язкову правову експертизу. 
Якщо акт є нормативним і підлягає 
державній реєстрації, за його закон-
ність відповідає також орган юсти-
ції, який здійснив реєстрацію. 

П. 1 ч. 2 ст. 17 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України 
від 6 липня 2005 року визначає, 
що юрисдикцією адміністратив-
них судів в Україні є, у тому чис-
лі, спори фізичних чи юридичних 
осіб із суб’єктом владних повно-
важень щодо оскарження його рі-
шень (нормативно-правових актів 
чи правових актів індивідуальної 
дії), дій або бездіяльності [15]. Це 
положення, з одного боку, є гаран-
тією забезпечення захисту прав лю-
дей від незаконних рішень, у тому 
числі й місцевих органів публічної 
влади, а з іншого – є елементом 
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правозастосовчого процесу у сфері 
реалізації, включаючи місцеву пу-
блічну владу [16, с. 38]. 

Зокрема, саме судовий поря-
док визнання незаконними актів, 
у тому числі місцевої публічної 
влади, є відображенням реаліза-
ції демократичних принципів, не-
допущення зосередження влади 
в одному органі, або зловживань 
повноваженнями, оскільки наді-
лення якогось органу, імовірні-
ше виконавчої влади, скасовувати 
акти нижчих органів, або акти ор-
ганів місцевого самоврядування, на 
практиці може призвести лише до 
необ’єктивного, не в інтересах гро-
мадян, прийняття відповідних рі-
шень. Судовий процес, відповідно 
до його правової природи, зобов’я-
зує сторони змагатися, наводити 
аргументи та докази, надає право 
відповідному органу відстояти пра-
вомірність своєї позиції, а також 
наділений важелями у випадку ви-
явлених порушень закону застосо-
вувати певні заходи притягнення 
винних осіб до відповідальності.

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Практика 
країн Європейського Союзу дово-
дить, що у більшості країн перед-
бачено проведення не імператив-
них, а консультативних місцевих 
референдумів. Саме політична 
культура місцевої публічної влади 
має бути такою, щоб до результатів 
таких референдумів прислухалися 
під час прийняття рішень. 

Обґрунтовано, що при прийнят-
ті нормативно-правових актів міс-
цеві ради мають додержуватися 
ієрархічної субординації норматив-
них актів правової системи держа-
ви в цілому та внутрішньої єдності 
і погодженості правових норм актів 

органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування. 

Легітимність нормативно-пра-
вових актів органів місцевої влади 
означає визнання його та сприйнят-
тя жителями громад, усвідомлення 
правильності його змісту з погля-
ду інтересів місцевих жителів та 
держави в цілому, переконаність 
у його відповідності та пропорцій-
ності потребам сьогодення. З ог-
ляду на це, лише справедливі та 
доцільні за змістом, конституційні 
й законні за формою норматив-
но-правові акти органів місцевої 
влади можуть бути легітимними 
і такими, що відповідають вимогам 
правової держави. 

Ураховуючи вищевикладене, 
до нормативно-правових актів міс-
цевої публічної влади можна від-
нести: 1) статути територіальних 
громад; 2) оформлені у вигля-
ді правових актів рішення, при-
йняті на місцевому референдумі  
(з 28 листопада 2012 року прове-
дення місцевих референдумів не-
можливе у зв’язку із втратою чин-
ності закону «Про всеукраїнський 
та місцеві референдуми» від 3 лип-
ня 1991 року), зборах громадян; 
3) акти (рішення) місцевих рад; 
4) акти (рішення) виконавчих ор-
ганів місцевих рад, 5) акти (розпо-
рядження) сільського, селищного, 
міського голови; 6) акти місцевих 
державних адміністрацій (розпо-
рядження голови і накази керів-
ників управлінь, відділів та інших 
структурних підрозділів місцевих 
державних адміністрацій); 7) нор-
мативно-правові договори.

Усі зазначені акти органів і поса-
дових осіб місцевої публічної влади 
мають відповідати таким вимогам: 
законності, як за формою, так і за 
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змістом; бути прийнятими в межах 
компетенції відповідного органу 
місцевої публічної влади; підлягати 
державній реєстрації у випадках, 
визначених законодавством; публі-
куватися (оприлюднюватися); не 
суперечити актам органів державної 
влади та місцевого самоврядування.

Саме судовий порядок визнан-
ня незаконними актів, у тому числі 
місцевої публічної влади, є відобра-
женням реалізації демократичних 
основ, недопущення зосередження 
влади в одному органі, або зловжи-
вань повноваженнями, оскільки на-
ділення якогось органу, імовірніше 
виконавчої влади, скасовувати акти 
нижчих органів, або акти органів 
місцевого самоврядування, на прак-
тиці може призвести лише до не-
об’єктивного, не в інтересах грома-
дян, прийняття відповідних рішень. 

За своєю правовою природою 
акти місцевої публічної влади є під-
законними нормативно-правовими 
актами та, відповідно до принципів 
побудови та функціонування пра-
вової системи України, вони нале-
жать до єдиної системи норматив-
но-правових актів в Україні.
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДЖЕРЕЛ ВИБОРЧОГО 
ПРАВА УКРАЇНИ

Анотація. У статті визначено поняття та види джерел виборчого права 
України. Вказано, що джерело виборчого права України – це форма за-
кріплення та зовнішнього вияву правових норм, які регулюють суспільні 
відносини, що пов’язані з порядком підготовки та проведення виборів, 
а також встановлення їх результатів. Сучасні джерела виборчого права 
України утворюють досить складну та багатоманітну підсистему, де ос-
новним джерелом права виступає нормативно-правовий акт.

Автором зазначено, що сучасні джерела виборчого права України 
утворюють досить складну та багатоманітну підсистему, яка нерозривно 
пов’язана з джерелами конституційного права, ними опосередкована та 
обумовлена. Джерела виборчого права України запропоновано класифі-
кувати за такими основними критеріями: 1. За територією дії: а) міжна-
родні; б) загальнонаціональні; в) регіональні; г) місцеві. 2. За суб’єктом 
прийняття: а) прийняті органами публічної влади; б) прийняті Україн-
ським народом; в) прийняті територіальною громадою. 3. За ієрархією: 
а) конституційні; б) законодавчі; в) підзаконні. 4. За юридичною силою: 
а) обов’язкові; б) рекомендаційні. 5. За формою: а) нормативно-правові 
акти; б) нормативні договори; в) судові прецеденти; г) правова доктрина. 
6. За характером положень: а) матеріальні; б) процесуальні. 7. За сту-
пенем деталізації: а) загальні; б) спеціалізовані. 8. За місцем у регулю-
ванні: а) первинні; б) вторинні. 9. За роллю у регулюванні: а) основні; 
б) додаткові. 10. За часом дії: а) постійні; б) тимчасові.

Зроблено висновок, що Конституція України визначає фундаменталь-
ні засади виборчого права та проведення виборів, реалізація і здійснення 
яких визначаються виключно законами України. Деталізація конститу-
ційних та законодавчих положень знаходить своє продовження у підза-
конних нормативно-правових актах, які приймаються органами публічної 
влади України на основі та на виконання Конституції і законів України 
з питань, що віднесені до їх компетенції. Особливе місце серед джерел 
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виборчого права України належить практиці Європейського суду з прав 
людини, яка заснована на доктрині прецедентного права.

Ключові слова: поняття, види, джерела виборчого права України, 
виборче право України, вибори.
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CONCEPTS AND TYPES OF SOURCES OF 
ELECTORAL LAW OF UKRAINE

Abstract. The article defines the concepts and types of sources of elector-
al law in Ukraine. It is stated that the source of the electoral law of Ukraine 
is a form of consolidation and external manifestation of legal norms that reg-
ulate public relations related to the procedure of preparation and holding of 
elections, as well as the establishment of their results. Modern sources of the 
electoral law of Ukraine form a rather complex and multifaceted subsystem, 
where the normative legal act is the main source of law.

The author points out that the modern sources of the electoral law of 
Ukraine form a rather complex and multifaceted subsystem that is inextri-
cably linked to, mediated and conditioned by the sources of constitutional 
law. Sources of electoral law of Ukraine should be classified according to 
the following main criteria: 1. By territory: a) international; b) nationwide; 
c) regional; d) local. 2. By subject of adoption: a) adopted by public au-
thorities; b) adopted by the Ukrainian people; c) adopted by the territorial 
community. 3. By hierarchy: a) constitutional; b) legislative; c) by-laws.  
4. By force of law: a) binding; b) advisory. 5. By the form of: a) regulatory 
acts; b) regulatory agreements; c) judicial precedents; d) legal doctrine.  
6. By the nature of the provisions: a) material; b) procedural. 7. By the 
degree of detail: a) general; b) specialized. 8. By place in regulation: a) pri-
mary; b) secondary. 9. By role in regulation: a) basic; b) additional. 10. By 
the time of action: a) permanent; b) temporary.

It is concluded that the Constitution of Ukraine defines the fundamental 
principles of electoral law and elections, the implementation and implemen-
tation of which are determined solely by the laws of Ukraine. The detailing 
of the constitutional and legislative provisions is being continued in the 
by-laws adopted by the public authorities of Ukraine on the basis and on 
the implementation of the Constitution and laws of Ukraine on matters 
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within their competence. A special place among the sources of the suffrage 
of Ukraine belongs to the practice of the European Court of Human Rights, 
which is based on the doctrine of case law.

Keywords: concepts, types, sources of electoral law of Ukraine, electoral 
law of Ukraine, elections.

Постановка проблеми. З само-
го початку утвердження виборчого 
права досить наочно постало питан-
ня щодо певного правового оформ-
лення його правових норм шляхом 
їх упорядкованого закріплення та 
об’єктивації. У науці та практиці ви-
борчого права форму закріплення та 
зовнішнього вияву правових норм, 
які регулюють суспільні відносини, 
що пов’язані з порядком підготов-
ки та проведення виборів, а також 
встановлення їх результатів, при-
йнято позначати поняттям «джерело 
виборчого права». Саме з появою та 
розвитком джерел виборчого права, 
вибори перетворюються на складну 
процесуальну діяльність, а виборче 
право набуває усіх ознак гарантова-
ності та захищеності.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Визначення поняття 
та видів джерел виборчого права 
України знайшло своє відображен-
ня у наукових працях таких ві-
тчизняних вчених як Я. Берназюк 
[1], М. Козюбра [2], Ю. Ключ-
ковський [3], О. Марцеляк [4], 
В. Погорілко [5], М. Савчин [6], 
М. Ставнійчук [5], В. Федоренко 
[7, 8], В. Цоклан [8] тощо. Попри 
наявні публікації у вітчизняній 
юридичній науці, які присвячені 
джерелам виборчого права Укра-
їни, питання визначення поняття 
та видів джерел виборчого права 

України досі так і не отримало сво-
го усестороннього та комплексного 
дослідження.

Формування цілей. Метою цієї 
статті є визначення поняття та видів 
джерел виборчого права України.

Виклад основного матеріалу. У 
виборчому праві України як і зага-
лом у конституційному праві виріз-
няється дві загальних форми джерел 
права – це природне та позитивне 
право. Джерелом природного вибор-
чого права є сукупність виборчих 
прав людини, які є невідчужувани-
ми, непорушними та ґрунтуються на 
свободі і рівності індивідів. Виборчі 
права не можуть обмежуватися та за-
перечуватися державою, але повинні 
бути нею гарантовані та належним 
чином забезпечені [9]. Джерелом 
позитивного виборчого права є су-
купність правових норм, які при-
йняті або санкціоновані державою 
в установленому порядку з метою 
забезпечення організації підготов-
ки та проведення виборів, а також 
встановлення їх результатів. Дже-
рела природного та позитивного ви-
борчого права тісно взаємодіють та 
доповнюють один одного. Зокрема, 
природне право є первинним щодо 
позитивного права, яке встановлю-
ється та охороняється державою, 
однак для гарантування ефективної 
реалізації природних прав і свобод, 
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вони потребують свого закріплення 
в актах позитивного права.

Одним з перших актів пози-
тивного виборчого права став Акт 
Парламенту Англії «Біль про пра-
ва» 1689 року, який обмежив вла-
ду монарха шляхом розширення 
повноважень парламенту, та чітко 
визначив, що «вибори членів Пар-
ламенту повинні бути вільні» [10]. 
Правову традицію щодо чіткого 
визначення засад виборчого пра-
ва продовжила Конституція США 
1787 року, у якій вперше було 
визначено перелік виборних орга-
нів (палати Конгресу США, Пре-
зидент та Віце-президент США), 
встановлено строки їх повноважень 
та порядок обрання, а також за-
кріплено засади реалізації актив-
ного та пасивного виборчого права 
[11]. Прийняття Конституції США 
та визначення у ній порядку орга-
нізації і проведення виборів мало 
неабиякий вплив на подальший 
розвиток джерел виборчого пра-
ва в інших країнах. Починаючи 
з ХХ століття закріплення засад 
проведення виборів у конституції 
та більш детальне їх визначення 
окремим законодавчим актом, на-
буває загальновизнаного правила 
в усіх демократичних країнах сві-
ту, у тому числі й в Україні.

До числа перших джерел пози-
тивного виборчого права України 
слід віднести Пакти і Конституції 
прав і вольностей Війська Запо-
розького 1710 року, у яких було 
визначено порядок проведення 
виборів до органів влади Гетьман-
ської держави. Згодом конститу-
ційні пакти у вітчизняній науці 
отримали назву «Конституція Пи-

липа Орлика» [12]. Незважаючи 
на те, що цей документ так і не на-
був чинності, Конституція Пилипа 
Орлика стала важливою пам’яткою 
української правової думки. Актив-
ного розвитку вітчизняні джерела 
виборчого права отримали за часів 
Української Народної Республі-
ки. З самого початку утвердження 
УНР питання проведення виборів 
було визначено Законом «Про ви-
бори до Установчих зборів Укра-
їнської Народної Республіки» [13], 
який був прийнятий 11-16 листопа-
да 1917 року. Трохи пізніше засади 
проведення виборів було визначено 
у Конституції УНР (Статуті про 
державний устрій, права і віль-
ності УНР), яка була прийнята 
Центральною Радою 29 квітня 
1918 року [14]. За радянських ча-
сів джерелами виборчого права 
були Конституції СРСР та УРСР, 
закони та підзаконні акти, що сто-
сувалися порядку підготовки та 
проведення виборів.

Сучасні джерела виборчого 
права України утворюють досить 
складну та багатоманітну підси-
стему, яка нерозривно пов’язана 
з джерелами конституційного пра-
ва, ними опосередкована та обу-
мовлена. Джерела виборчого пра-
ва України слід класифікувати 
за такими основними критеріями:  
1. За територією дії: а) міжнарод-
ні; б) загальнонаціональні; в) регі-
ональні; г) місцеві. 2. За суб’єктом 
прийняття: а) прийняті органа-
ми публічної влади; б) прийняті 
Українським народом; в) прийня-
ті територіальною громадою.  
3. За ієрархією: а) конституцій-
ні; б) законодавчі; в) підзаконні.  
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4. За юридичною силою: а) обов’яз-
кові; б) рекомендаційні. 5. За фор-
мою: а) нормативно-правові акти; 
б) нормативні договори; в) судові 
прецеденти; г) правова доктрина. 
6. За характером положень: а) ма-
теріальні; б) процесуальні. 7. За 
ступенем деталізації: а) загаль-
ні; б) спеціалізовані. 8. За місцем 
у регулюванні: а) первинні; б) вто-
ринні. 9. За роллю у регулюванні: 
а) основні; б) додаткові. 10. За ча-
сом дії: а) постійні; б) тимчасові.

За усієї розмаїтості джерел ви-
борчого права України, основним 
його джерелом виступає норматив-
но-правовий акт, під яким слід ро-
зуміти прийнятий в установленому 
порядку офіційний письмовий до-
кумент, який містить норми права 
та спрямований на урегулювання 
певної групи суспільних відносин. 
Нормативно-правовий акт має не-
персоніфікований характер та ба-
гаторазову дію свого застосування. 
Утвердження нормативно-правово-
го акта у якості основного джерела 
виборчого права України обумов-
лено тим, що він є однією з най-
більш зручних форм типізації та 
регулювання суспільних відносин, 
які пов’язанні з підготовкою та 
проведення виборів. Видами нор-
мативно-правових актів, які відно-
сяться до джерел виборчого права 
України, є Конституція України, 
кодекси, закони та підзаконні акти 
нормативного характеру – Укази 
Президента України, Постанови 
Кабінету Міністрів України, По-
станови Центральної виборчої ко-
місії тощо.

Важливе місце у врегулюванні 
виборчих правовідносин належить 

індивідуально-правовим актам, під 
якими слід розуміти офіційні пись-
мові документи, які прийнято на 
підставі вже існуючих норм пра-
ва та адресовані чітко визначеним 
суб’єктам. Саме індивідуально-пра-
вовими актами призначаються чер-
гові, позачергові та повторні ви-
бори, формується склад виборчих 
комісій, реєструються кандидати 
на виборні посади та їх довірені 
особи тощо. Разом з тим, незважа-
ючи на помітну роль індивідуаль-
но-правових актів у врегулюванні 
виборчих правовідносин, вони не 
відносяться до джерел виборчого 
права України. Це обумовлено тим, 
що індивідуально-правові акти не 
встановлюють загальних правил 
поведінки, а лише конкретизують 
загальні приписи норм права сто-
совно конкретних суб’єктів та си-
туацій, які мають місце під час під-
готовки та проведення виборів.

Таким чином, джерело вибор-
чого права України – це форма 
закріплення та зовнішнього вияву 
правових норм, які регулюють 
суспільні відносини, що пов’яза-
ні з порядком підготовки та про-
ведення виборів, а також вста-
новлення їх результатів. Сучасні 
джерела виборчого права України 
утворюють досить складну та бага-
томанітну підсистему, де основним 
джерелом права виступає норма-
тивно-правовий акт.

Основними видами джерел ви-
борчого права України є:

1. Конституція України – Ос-
новний закон держави, який має 
найвищу юридичну силу, змінюєть-
ся за особливим ускладненим по-
рядком та має верховенство у сис-
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темі національного законодавства. 
Конституція України поза сумнівом 
відіграє ключову роль та посідає 
визначальне місце у системі джерел 
виборчого права України. Відпо-
відно до ст. 8 Конституції України, 
закони та інші нормативно-правові 
акти приймаються на основі Кон-
ституції України та повинні відпо-
відати їй. Норми Конституції Укра-
їни є нормами прямої дії, що у свою 
чергу гарантує громадянам право 
звертатися до правоохоронних, 
контрольно-наглядових та судових 
органів за захистом своїх вибор-
чих прав безпосередньо на підставі 
норм Конституції України.

На фундаментальну роль кон-
ституції у системі джерел виборчо-
го права прямо вказано у деяких 
міжнародних документах. Зокре-
ма, у Кодексі належної практики 
у виборчих справах, схвалений 
Венеціанською комісією у 2002 
році, зазначається, що закріплення 
у конституції основних елементів 
виборчого права, таких як вибор-
ча система, порядок формування 
складу виборчих комісій та визна-
чення меж виборчих округів, є за-
порукою стабільності виборчого 
законодавства та умовою реалізації 
принципів виборчого права [15].

Конвенція про стандарти демо-
кратичних виборів, виборчих прав 
і свобод у державах-учасницях 
СНД 2002 року у ч. 1 ст. 8 зазна-
чає, що верховенство конституції 
є основою для проведення вільних 
виборів і забезпечення громадя-
нам та іншим учасникам виборчого 
процесу можливості без будь-якого 
впливу, насильства, загрози засто-
сування насильства або іншої про-

типравної дії зробити свій вибір 
щодо своєї участі чи неучасті у ви-
борах у формах, які допускаються 
законом, і законними методами, не 
побоюючись покарання або впли-
ву, якими не були б підсумки голо-
сування і результати виборів, а та-
кож правових та інших гарантій 
неухильного дотримання принципу 
вільних виборів протягом усього 
виборчого процесу [16].

У контексті загальносвітово-
го демократичного розвитку слід 
звернути увагу на те, що чітко про-
стежується досить стійка тенденція 
щодо розширення конституційного 
регулювання виборів у більшості 
демократичних держав світу. Це 
означає, що чим пізніше була при-
йнята конституція у певній країні 
світу або внесені до неї відповідні 
зміни, тим детальніше конституція 
регулює суспільні відносини у сфе-
рі виборчого права. Якщо перші 
конституції містили лише декілька 
статей щодо виборів, то у більш 
пізніх конституціях рівень їх рег-
ламентування суттєво розширився. 
Крім того, у деяких конституціях, 
наприклад як у Конституції Респу-
бліки Білорусь, з’явилися окремі 
розділи, які присвячені виборам. 
Виключенням з цієї тенденції не 
є й Конституція України, яка до-
сить детально визначає фунда-
ментальні засади виборчого права 
та виступає ключовим елементом 
у механізмі його гарантування і за-
хисту.

Питання виборів у Конститу-
ції України регулюється Розділом 
ІІІ Основного Закону «Вибори. 
Референдум», а також статтями 
з розділів, які визначають загальні 
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засади, права і свободи людини та 
громадянина, повноваження пред-
ставницьких органів державної 
влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів міс-
цевого самоврядування. Виокрем-
лення спеціального розділу щодо 
виборів у Конституції України 
говорить про надзвичайно важ-
ливе їх місце у державотворчому 
розвитку України. Більше того, 
Розділ ІІІ Конституції України, 
згідно з Рішенням Конституцій-
ного Суду України від 11 липня 
1997 року № 3-зп/1997 у справі 
щодо конституційності тлумачення 
Верховною Радою України статті 
98 Конституції України, відносить-
ся до одного з трьох розділів, які 
встановлюють засади конституцій-
ного ладу в Україні [17]. Нагада-
ємо, що право визначати і зміню-
вати конституційний лад в Україні 
належить виключно народові і не 
може бути узурповане державою, її 
органами або посадовими особами.

Конституція України гарантує 
громадянам право вільно обирати 
і бути обраними до органів дер-
жавної влади та органів місцевого 
самоврядування (ч. 1 ст. 38); від-
носить вибори до основних форм 
народного волевиявлення (ст. 69); 
встановлює засади для реалізації 
активного та пасивного виборчо-
го права (статті 70, 76, 103, 136, 
141); закріплює основні принципи 
виборчого права (статті 71, 76, 103, 
136, 141); визначає засади прове-
дення виборів Президента Украї-
ни (статті 85, 103), до Верховної 
Ради України (статті 76, 77, 90, 
106), Верховної Ради АРК (стат-
ті 85, 136) та органів місцевого 

самоврядування (ст. 141); вста-
новляє процедуру призначення на 
посади та звільнення з посад чле-
нів Центральної виборчої комісії 
(ст. 85) тощо [18].

Вище наведені конституційні 
положення наочно свідчать, що 
Конституція України займає панів-
не місце у системі джерел вибор-
чого права України та є важливою 
гарантією реалізації громадянами 
свого виборчого права. У Постано-
ві Пленуму Верховного Суду Укра-
їни «Про застосування Конституції 
України при здійснені правосуд-
дя» від 1 листопада 1996 року № 9 
з цього приводу роз’яснюється, що 
оскільки Конституція України, має 
найвищу юридичну силу, а її нор-
ми є нормами прямої дії, суди при 
розгляді конкретних справ мають 
оцінювати зміст будь-якого закону 
чи іншого нормативно-правового 
акта з точки зору його відповід-
ності Конституції України і в усіх 
необхідних випадках застосову-
вати Конституцію України як акт 
прямої дії. Судові рішення мають 
ґрунтуватись на Конституції Украї-
ни, а також на чинному законодав-
стві, яке не суперечить їй [19].

2. Міжнародні договори Укра-
їни – укладені договори у письмо-
вій формі з іноземною державою 
або іншим суб’єктом міжнародного 
права, який регулюється міжнарод-
ним правом, незалежно від того, 
міститься вони в одному чи декіль-
кох пов’язаних між собою доку-
ментах, і незалежно від їх конкрет-
них найменувань. Під укладенням 
міжнародного договору України 
слід розуміти дії щодо підготов-
ки тексту міжнародного договору, 
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його прийняття, встановлення його 
автентичності, підписання міжна-
родного договору та надання згоди 
на його обов’язковість для України 
(ст. 2 Закону України «Про між-
народні договори України») [20]. 
Міжнародні договори можуть мати 
наступні типові найменування: до-
говір, хартія, конвенція, угода, 
пакт, протокол тощо.

Відповідно до ст. 19 Закону 
України «Про міжнародні догово-
ри України» чинні міжнародні до-
говори України, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною наці-
онального законодавства і застосо-
вуються у порядку, передбаченому 
для норм національного законо-
давства. Якщо міжнародним дого-
вором України, який набрав чин-
ності в установленому порядку, 
встановлено інші правила, ніж ті, 
що передбачені у відповідному акті 
законодавства України, то засто-
совуються правила міжнародного 
договору [20]. Це означає, що за 
юридичною силою міжнародні до-
говори України є вищими ніж за-
кони та підзаконні акти України, 
однак нижчими за юридичну силу 
Конституції України. Укладення 
міжнародних договорів, які супе-
речать Конституції України, мож-
ливе лише після внесення відповід-
них змін до Конституції України.

Засади виборчого права от-
римали досить детальне між-
народно-правове закріплення 
в універсальних та регіональних 
міжнародних документах обов’яз-
кового та рекомендаційного ха-
рактеру. До міжнародно-правових 
актів з виборчого права, які мають 

найбільше застосування, необхід-
но віднести: Загальну декларацію 
прав людини 1948 року, Міжна-
родний пакт про політичні та гро-
мадянські права 1966 року, Кон-
венцію про захист прав людини та 
основоположних свобод 1950 року, 
Документ Копенгагенської наради 
Конференції з людського виміру 
Наради з безпеки і співробітни-
цтва в Європі (НБСЄ) 1990 року, 
Декларацію про критерії вільних 
і справедливих виборів Міжпарла-
ментського союзу 1994 року тощо.

3. Кодекси України – єдині 
систематизовані законодавчі акти 
України, які регулюють певну сфе-
ру суспільних відносин, об’єдную-
чи норми певної галузі чи підгалузі 
національного права. На сьогодні 
в Україні відсутній Виборчий ко-
декс, який би урегульовував су-
спільні відносини, пов’язані з під-
готовкою та проведенням виборів. 
Законодавцями робилася низка 
спроб щодо його прийняття, утім 
жодна з них так і не отримала сво-
го логічного завершення у вигляді 
Виборчого кодексу України [21], 
який набув чинності на момент 
підготовки цієї статті. Суспільні 
відносини, які пов’язані з підго-
товкою та проведенням виборів, 
опосередковано регулюються інши-
ми кодексами України.

До Кодексів України, які є дже-
релами виборчого права, необхідно 
віднести:

1. Бюджетний кодекс Украї-
ни – законодавчий акт, який ви-
значає порядок виділення коштів 
з Державного бюджету України 
для підготовки та проведення вибо-
рів в Україні, а також порядок оп-
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лати праці членів виборчої комісії 
та осіб, які залучаються до роботи 
у виборчих комісіях [22].

2. Кодекс адміністративного су-
дочинства України – законодавчий 
акт, що відносить до юрисдикції ад-
міністративних судів публічно-пра-
вові спори щодо правовідносин, 
пов’язаних з виборчим процесом, 
визначає порядок звернення до ад-
міністративних судів з питань, які 
пов’язані з підготовкою та прове-
денням виборів в Україні та пов-
новаження адміністративних судів 
щодо розгляду такого роду адміні-
стративних справ. Кодекс чітко ви-
значає, підсудність конкретних ви-
борчих справ, а також справ щодо 
оскарження актів, дій чи безді-
яльності Верховної Ради України, 
Президента України, що пов’язані 
з виборами. Кодекс визначає осо-
бливості провадження у справах 
щодо оскарження рішень, дій або 
бездіяльності виборчих комісій, їх 
членів, у справах щодо уточнення 
списку виборців тощо [23].

3. Кодекс України про адміні-
стративні правопорушення – зако-
нодавчий акт, який визначає види 
адміністративних правопорушень 
проти виборчих прав громадян. 
Такого роду правопорушення за-
кріплені в окремій главі 15-А цього 
Кодексу, яка називається «Адмі-
ністративні правопорушення, що 
посягають на здійснення народного 
волевиявлення та встановлений по-
рядок його забезпечення» [24].

4. Кримінальний кодекс Украї-
ни – законодавчий акт, який визна-
чає види злочинів проти виборчих 
прав громадян. Такого роду зло-
чини закріплені у Розділі V Кри-

мінального кодексу України, який 
має назву «Злочини проти вибор-
чих, трудових та інших особистих 
прав і свобод людини» [25].

5. Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України – законодав-
чий акт, який визначає порядок 
кримінального провадження на те-
риторії України щодо злочинів, які 
скоєні проти виборчих прав грома-
дян. Відповідно до ст. 216 Кримі-
нального процесуального кодексу 
України, досудове розслідування 
кримінальних правопорушень, вчи-
нених проти виборчих прав грома-
дян, здійснюють слідчі органів На-
ціональної поліції [26].

6. Цивільний кодекс України – 
законодавчий акт, який визначає 
порядок укладання цивільно-право-
вих угод, на підставі яких виборча 
комісія може залучати, відповідних 
спеціалістів, експертів та технічних 
працівників для організаційного, 
правового, технічного забезпечен-
ня здійснення повноважень, перед-
бачених виборчим законодавством, 
а також порядок укладання цивіль-
но-правових угод, що стосуються 
виборчого процесу. Так, згідно з ч. 
6 ст. 36 Закону України «Про ви-
бори народних депутатів України», 
за рішенням виборчої комісії, яке 
затверджується виборчою комісією 
вищого рівня, голова, заступник 
голови, секретар або інші члени ок-
ружної чи дільничної виборчої ко-
місії (загальною кількістю не біль-
ше 3 осіб) протягом усього періоду 
повноважень виборчої комісії або 
частини цього періоду можуть ви-
конувати свої повноваження у ви-
борчій комісії відповідно до статті 
47 цього Закону на платній основі 
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на підставі цивільно-правового до-
говору між ними і виборчою комі-
сією. Також Кодекс передбачає ци-
вільно-правову відповідальність за 
порушення виборчого права [27].

7. Цивільний процесуальний ко-
декс України – законодавчий акт, 
який визначає порядок цивільного 
судочинства щодо цивільних справ, 
які пов’язані з підготовкою та прове-
денням виборів в Україні [28].

4. Закони України – норма-
тивно-правові акти, які прийняті 
Верховною Радою України або на 
всеукраїнському референдумі, регу-
люють найбільш важливі суспільні 
відносини шляхом встановлення за-
гальнообов’язкових правил поведін-
ки та мають вищу юридичну силу. 
Конституція України у п. 20 ч. 1 
ст. 92 чітко вказує, що організа-
ція та порядок проведення виборів 
визначаються виключно законами 
України. За цього, у статтях 77, 103 
Конституції України додатково де-
талізується, що порядок проведення 
виборів народних депутатів України 
та Президента України встановлю-
ється відповідними законами [18].

Загалом визначення порядку 
організації та проведення виборів 
саме на рівні законодавчих актів 
є важливою демократичною вимо-
гою нормативно-правового забез-
печення виборів, яка вже давно 
набула ознак загальноєвропейсько-
го стандарту з виборчого права. 
Зокрема, у п. 2 Кодексу належ-
ної практики у виборчих справах 
2002 року вказується, що «за ви-
нятком норм, що регулюють тех-
нічні питання й конкретні аспекти, 
– які можуть мати форму підзакон-
них актів виконавчої влади, – нор-

ми виборчого права повинні мати, 
принаймні, рівень закону» [15].

Порядок організації та прове-
дення виборів в Україні визнача-
ється великою кількістю законів, 
у зв’язку з цим варто виокремити 
п’ять груп таких законів:

1. Конституційні виборчі зако-
ни – вид законодавчих актів, яки-
ми вносяться зміни до Конституції 
України з метою вдосконалення 
фундаментальних засад підготовки 
та проведення виборів. До консти-
туційних законів, якими було вне-
сено зміни до Конституції України 
з питань підготовки та проведення 
виборів, варто віднести: 1) «Про 
внесення змін до Конституції 
України» від 8 грудня 2004 року 
№ 2222-IV; 2) «Про внесення змін 
до Конституції України щодо про-
ведення чергових виборів народ-
них депутатів України, Президента 
України, депутатів Верховної Ради 
АРК, місцевих рад та сільських, се-
лищних, міських голів» від 1 люто-
го 2011 року № 2952-VI; 3) «Про 
відновлення дії окремих положень 
Конституції України» від 21 люто-
го 2014 року № 742-VII. Щодо ос-
таннього закону, то його конститу-
ційна природа є дещо сумнівною, 
оскільки він був прийнятий пар-
ламентом всупереч встановленому 
Розділом ХІІІ Конституції України 
порядку внесення змін до Консти-
туції України.

2. Основні виборчі закони – 
вид законодавчих актів, якими ви-
значаються основні засади порядку 
організації підготовки та прове-
дення виборів в Україні. Саме ос-
новним законам належить ключова 
роль у врегулюванні суспільних 
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відносин, які пов’язані з організа-
цією підготовки та проведення ви-
борів в Україні.

До основних виборчих законів 
варто віднести п’ять законів Укра-
їни:

1) «Про вибори Президента 
України» від 5 березня 1999 року 
№ 474-ХІV – визначає основні за-
сади, організацію та порядок про-
ведення виборів Президента Укра-
їни [29];

2) «Про вибори народних де-
путатів України» від 17 листопада 
2011 року № 4061-VI – визначає 
основні засади, організацію і поря-
док проведення виборів народних 
депутатів України [30];

3) «Про місцеві вибори» від 14 
липня 2015 року № 595-VIII – ви-
значає основні засади, організацію 
і порядок проведення виборів де-
путатів Верховної Ради АРК, об-
ласних, районних, міських, район-
них у містах, сільських, селищних 
рад, сільських, селищних, міських 
голів та старост [31];

4) «Про Державний реєстр ви-
борців» від 22 лютого 2007 року 
№ 698-V – визначає організацій-
но-правові засади створення та ве-
дення єдиного Державного реєстру 
виборців в Україні [32];

5) «Про Центральну виборчу 
комісію» від 30 червня 2004 року 
№ 1932-ІV – визначає порядок 
утворення, правовий статус, засади 
організації діяльності Центральної 
виборчої комісії [33].

3. Спеціальні виборчі закони – 
вид законодавчих актів, якими до-
повнюються основні виборчі зако-
ни з метою визначення особливого 

порядку підготовки та проведення 
окремих видів виборів в Україні.

До спеціальних виборчих за-
конів України варто віднести: 
1) «Про дострокові вибори Вер-
ховної Ради України і Президента 
України» від 24 вересня 1993 року 
№ 3470-XII; 2) «Про особливості 
участі громадян України з числа 
депортованих з Криму у виборах 
депутатів місцевих Рад в Автоном-
ній Республіці Крим» від 6 квітня 
1995 року № 124/95-ВР; 3) «Про 
особливості застосування Закону 
України «Про вибори Президента 
України» при повторному голо-
суванні 26 грудня 2004 року» від 
8 грудня 2004 року № 2221-IV; 
4) «Про особливості забезпечення 
відкритості, прозорості та демокра-
тичності виборів народних депута-
тів України 28 жовтня 2012 року» 
від 5 липня 2012 року № 5175-VI; 
5) «Про повторні вибори народ-
них депутатів України в одноман-
датних виборчих округах №№ 94, 
132, 194, 197, 223» від 5 вересня 
2013 року № 457-VII; 6) «Про за-
безпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» від 
15 квітня 2014 року № 1207-VII.

4. Суміжні виборчі закони – 
вид законодавчих актів, які спри-
яють реалізації положень основних 
виборчих законів, а також регулю-
ють певні сегменти суспільних від-
носин, які пов’язані з підготовкою 
та проведення виборів. До числа 
суміжних виборчих законів варто 
віднести: «Про військовий обов’я-
зок і військову службу», «Про 
громадські об’єднання», «Про гро-
мадянство України», «Про добро-
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вільне об’єднання територіальних 
громад», «Про захист персональ-
них даних», «Про засудження 
комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої симво-
ліки», «Про звернення громадян», 
«Про Конституційний Суд Украї-
ни», «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про політичні партії 
в Україні», «Про правовий режим 
воєнного стану», «Про правовий 
режим надзвичайного стану», «Про 
свободу пересування та вільний ви-
бір місця проживання в Україні», 
«Про інформаційні агентства», 
«Про статус народного депутата 
України», «Про статус депутата 
Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим», «Про статус депута-
тів місцевих рад», «Про столицю 
України – місто-герой Київ» тощо.

5. Фрагментарні виборчі за-
кони – вид законодавчих актів, 
якими вносяться зміни до інших 
законів України з метою вдоскона-
лення порядку підготовки та про-
ведення виборів. Головним при-
значенням фрагментарних законів 
є оновлення існуючого порядку 
підготовки та проведення виборів 
в Україні. Після прийняття цих 
законів, внесені зміни інтегрують-
ся до тексту основного закону та 
стають його невід’ємною частиною. 
У зв’язку з цим, фрагментарні за-
кони інколи у науці конституційно-
го права також називають «техніч-
ними законами». При цьому слід 
звернути увагу, що зміни щодо де-
яких питань порядку підготовки та 
проведення виборів можуть не об-
межуватися лише одним законом, 

а вноситися відразу до декількох 
законів, які можуть належати на-
віть до різних галузей національ-
ного права. Одночасне внесення 
змін до різних законів обумовлене 
передусім необхідністю забезпе-
чення комплексного підходу щодо 
оновлення вітчизняного виборчого 
законодавства.

Наприклад, Законом Укра-
їни «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення законодавства 
з питань проведення виборів» від  
21 листопада 2013 року № 709-VII 
було внесено зміни відразу до ше-
сти законодавчих актів: 1) Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення; 2) Кодексу адміні-
стративного судочинства України; 
3) Закону України «Про інформа-
ційні агентства»; 4) Закону Укра-
їни «Про політичні партії в Укра-
їні»; 5) Закону України «Про 
Центральну виборчу комісію»; 
6) Закону України «Про вибори 
народних депутатів України».

5. Укази Президента України – 
правові акти, які є обов’язковими 
для виконання та прийняті Главою 
держави на основі та на виконання 
Конституції і законів України з пи-
тань, що віднесені до його компе-
тенції. Джерелами виборчого права 
України є лише Укази Президента 
України нормативного характеру, 
тобто які стосуються невизначено-
го кола фізичних та юридичних 
осіб і мають багаторазову дію. Так, 
згідно з Указом Президента Укра-
їни «Про Положення про порядок 
підготовки та внесення проектів 
актів Президента України» від  
15 листопада 2006 року № 970/2006, 
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нормативний характер означає, 
якщо хоча б одне з положень рі-
шення розраховано на постійну або 
багаторазову дію.

До основних Указів Президента 
України, які є джерелами вибор-
чого права України, слід віднести: 
1) «Про порядок офіційного опри-
люднення нормативно-правових ак-
тів та набрання ними чинності» від 
10 червня 1997 року № 503/97; 
2) «Про Положення про порядок 
підготовки та внесення проектів ак-
тів Президента України» від 15 ли-
стопада 2006 року № 970/2006; 
3) «Про Представника Президента 
України у Центральній виборчій 
комісії» від 7 червня 2007 року  
№ 512/2007; 4) «Про першочерго-
ві заходи щодо забезпечення реалі-
зації та гарантування конституцій-
ного права на звернення до органів 
державної влади та органів місце-
вого самоврядування» від 7 лютого 
2008 року № 109/2008; 5) «Про 
забезпечення безпеки кандидатів 
на пост Президента України під час 
виборчого процесу» від 30 листопа-
да 2009 року № 976/2009 тощо.

6. Постанови Кабінету Міні-
стрів України – правові акти, які 
є обов’язковими для виконання 
та прийняті Кабінетом Міністрів 
України на основі та на виконан-
ня Конституції і законів України, 
актів Президента України, поста-
нов Верховної Ради України, при-
йнятих відповідно до Конституції 
та законів України. Джерелами 
виборчого права України є лише 
Постанови Кабінету Міністрів 
України нормативного характеру. 
Зазвичай з питань виборчого права 
Кабінетом Міністрів України при-

ймаються нормативні постанови, 
які визначають порядок фінансу-
вання підготовки і проведення ви-
борів; встановлюють порядок оп-
лати праці працівників виборчих 
комісій; визначають порядок адмі-
ністрування Державного реєстру 
виборців тощо.

До основних Постанов Кабінету 
Міністрів України, які є джерела-
ми виборчого права України, слід 
віднести: 1) «Деякі питання утво-
рення органів (відділів) ведення та 
регіональних органів (відділів) ад-
міністрування Державного реєстру 
виборців» від 18 липня 2007 року 
№ 943; 2) «Про затвердження По-
рядку оплати праці членів окруж-
них та дільничних виборчих комі-
сій з виборів народних депутатів 
України» від 5 вересня 2012 року 
№ 848; 3) «Питання оплати праці 
членів територіальних і дільнич-
них виборчих комісій з місцевих 
виборів, нарахування та виплати 
одноразової грошової винагороди» 
від 8 вересня 2015 року № 687; 
4) «Про затвердження Порядку 
фінансування виборчих комісій 
під час підготовки і проведення 
місцевих виборів» від 14 вересня 
2015 року № 700; 5) «Про затвер-
дження Порядку фінансування ви-
готовлення органами ведення Дер-
жавного реєстру виборців списків 
виборців та іменних запрошень для 
підготовки і проведення голосуван-
ня на місцевих виборах» від 8 ве-
ресня 2015 року № 674 тощо.

7. Постанови Центральної ви-
борчої комісії – рішення норма-
тивного характеру, які є обов’яз-
ковими для виконання всіма 
суб’єктами відповідного виборчого 
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процесу, в тому числі відповідни-
ми виборчими комісіями, а також 
органами виконавчої влади, орга-
нами місцевого самоврядування, їх 
посадовими і службовими особами, 
об’єднаннями громадян, підприєм-
ствами, установами, організаціями 
усіх форм власності та громадяна-
ми України.

До основних Постанов Цен-
тральної виборчої комісії, які 
є джерелами виборчого права 
України, слід віднести: 1) «Про за-
твердження Регламенту Централь-
ної виборчої комісії» від 26 квітня 
2005 року № 72; 2) «Про затвер-
дження Порядку виготовлення, об-
ліку, використання та зберігання 
виборчих скриньок» від 28 жовтня 
2008 року № 58; 3) «Про Вимоги 
до приміщень дільничних вибор-
чих комісій та приміщень для го-
лосування» від 19 січня 2012 року 
№ 5; 4) «Про забезпечення тим-
часової зміни місця голосування 
виборця без зміни його виборчої 
адреси» від 13 вересня 2012 року 
№ 893; 5) «Про Порядок реєстра-
ції офіційних спостерігачів від іно-
земних держав, міжнародних ор-
ганізацій на виборах Президента 
України» від 4 березня 2014 року 
№ 30 тощо.

8. Нормативно-правові акти 
регіональних та місцевих органів 
публічної влади – рішення нор-
мативного характеру, які прийняті 
регіональними і місцевими органа-
ми публічної влади на основі та на 
виконання Конституції і законів 
України, актів Президента Украї-
ни, постанов Верховної Ради Укра-
їни, постанов Кабінету Міністрів 
України, постанов Центральної 

виборчої комісії тощо, та є обов’яз-
ковими для виконання у межах 
території, щодо якої поширюють-
ся повноваження цих органів. До 
цього виду джерел виборчого права 
варто віднести нормативно-правові 
акти Верховної Ради АРК, Ради 
Міністрів АРК, місцевих держав-
них адміністрацій, місцевих рад 
тощо. Особливо важливу роль 
такого роду нормативно-правові 
акти відіграють під час підготов-
ки та проведення місцевих виборів 
в Україні.

9. Практика Європейського 
суду з прав людини – рішення Єв-
ропейського суду з прав людини 
та Європейської комісії з прав лю-
дини з усіх питань, що стосуються 
тлумачення та застосування Кон-
венції про захист прав людини і ос-
новоположних свобод 1950 року.  
У контексті джерел виборчого пра-
ва України під практикою Євро-
пейського суду з прав людини слід 
розуміти усі рішення Суду та Ко-
місії, що стосуються тлумачення та 
застосування ст. 3 Першого прото-
колу цієї Конвенції, якою гаран-
товане право на вільні вибори при 
обранні законодавчого органу. У п. 
1. ч. 1 Закону України від 17 лип-
ня 1997 року № 475/97-ВР, яким 
ратифіковано Конвенцію про за-
хист прав людини і основополож-
них свобод 1950 року, визначено, 
що Україна визнає обов’язковою 
і без укладення спеціальної угоди 
юрисдикцію Європейського суду 
з прав людини в усіх питаннях, що 
стосуються тлумачення і застосу-
вання Конвенції [34].

Важливість саме практики Єв-
ропейського суду з прав людини як 
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джерела права полягає у тому, що 
норми Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 
1950 року сформульовані переваж-
но в абстрактній та декларативній 
формі, справжній зміст правових 
положень яких визначається лише 
після їх тлумачення і застосування 
Європейським судом з прав люди-
ни. У п. 53 Рішення Європейського 
суду з прав людини від 7 лютого 
2008 року у справі «Ковач проти 
України» з цього приводу вказу-
ється, що «предмет і мета Конвен-
ції як інструменту захисту прав 
людини потребують такого тлума-
чення і застосування її положень, 
завдяки яким гарантовані нею пра-
ва були б не теоретичними чи ілю-
зорними, а практичними та ефек-
тивними» [35].

Про те, що практика Європей-
ського суду з прав людини є дже-
релом права України прямо вка-
зано у чинному національному 
законодавстві. Так, згідно зі ст. 17 
Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав люди-
ни», суди України застосовують 
при розгляді справ практику Євро-
пейського суду з прав людини як 
джерело права [36]. Схожий нор-
мативний підхід можна простежити 
і в галузевому законодавстві Укра-
їни. Відповідно до ч. 2 ст. 8 Кодек-
су адміністративного судочинства 
України, суд застосовує принцип 
верховенства права з урахуванням 
судової практики Європейського 
суду з прав людини [23].

Висновки. Конституція Украї-
ни визначає фундаментальні заса-
ди виборчого права та проведення 

виборів, реалізація і здійснення 
яких визначаються виключно за-
конами України. Деталізація кон-
ституційних та законодавчих поло-
жень знаходить своє продовження 
у підзаконних нормативно-право-
вих актах, які приймаються орга-
нами публічної влади України на 
основі та на виконання Конституції 
і законів України з питань, що від-
несені до їх компетенції. Особливе 
місце серед джерел виборчого пра-
ва України належить практиці Єв-
ропейського суду з прав людини, 
яка заснована на доктрині преце-
дентного права.
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ПРИСЯГА СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ТА ПРИСЯГИ 
ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Анотація. У публікації здійснено порівняльно-правовий аналіз ін-
ститутів присяги судового експерта та Присяги державного службовця 
в Україні та обгрунтовано шляхи і напрямки удосконалення цих інсти-
тутів у правових реаліях сьогодення. Аналізуються витоки та генезис 
державної (публічної) служби і наголошується, що сам інститут присяги 
державного службовця в світі почав формуватися з часу появи перших 
держав на межі IV-III тис. до н.е., коли клятва вищим силам природи 
і богу (богам) трансформувалася в присязі на вірність правителю та дер-
жаві, і отримав своє сучасне значення в XIX-XXI ст.

Вияви елементів інституту присяги державного службовця в Україні 
можна знайти і за часів Київської Русі («хресне цілування», «божба», 
«обітниця»), і за Козацької доби (Конституція Пилипа Орлика 1710 р.), 
і за часів перебування Українських земель у Складі Австро-Угорської 
та Російської імперій, Румунії та Польщі. Разом із тим, уперше інститут 
присяги державного службовця в Україні був легітимізований Гетьма-
ном П. Скоропадським в Українській державі в 1918 р., та відновлений 
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у незалежній Україні. Судова ж експертиза має значно новішу історію, 
а інститут присяги судового експерта в Україні на сьогодні знаходиться 
на стадії свого розвитку та модернізації.

Відзначається, що на сьогодні судові експерти складають присягу, пе-
редбачену адміністративним, кримінальним і цивільним процесуальним 
законодавством виключно при розгляді конкретної судової справи щодо 
якої проведено судову експертизу. Разом із тим, присяга судового експер-
та при здійсненні ним експертних досліджень і других видів судово-екс-
пертної діяльності чинним законодавством не встановлена.

Запропоновано в спеціальний Закон України «Про судову експерти-
зу» внести зміни і зобов’язати громадянина України, який вперше про-
ходить атестацію для присвоєння йому кваліфікації судового експерта, 
відразу після успішного складання іспитів, урочисто скласти Присягу 
судового експерта в присутності експертно-кваліфікаційної комісії (ЕКК 
НДУСЕ чи ЦЕКК при Мін’юсті), а також запропоновано редакцію тек-
сту відповідної присяги.

Ключові слова: судова експертиза, судовий експерт, державна служ-
ба, державний службовець, присяга судового експерта, Присяга держав-
ного службовця. 
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OATH OF A FORENSIC EXPERT AND OATHS  
OF A CIVIL SERVANT IN UKRAINE: 
A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

Annotation. The publication provides a comparative legal analysis of 
the judicial Oath institutes and the Oath of a civil servant in Ukraine and 
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justification the ways and directions of improvement of these institutes in 
the legal realities of today. 

The origins and genesis of the civil (public) service are ana-
lyzed and it is emphasized that the institute of oath of a civil ser-
vant in the world began to form from the time of the emergence of 
the first states on the border of IV-III millennium BC, when the 
oath to the higher forces of nature and god (gods) transformed into  
an oath of allegiance to the ruler and the state, and received its modern  
value in the XIX-XXI centuries.

The manifestations of the elements of the oath of a civil servant in 
Ukraine can be found both in the times of Kievan Rus («godly kissing», 
«bojba – swearing in the name of God», «vow»), and in the Cossack era 
(Philip Orlyk Constitution of 1710), and during the stay of Ukrainian lands 
in Warehouses of the Austro-Hungarian and Russian Empires, Romania and 
Poland. However, for the first time the institute of oath of a civil servant in 
Ukraine was legitimized by Hetman P. Skoropadsky in the Ukrainian state 
in 1918 and restored in an independent Ukraine. 

Forensic examination has a much more recent history, and the Institute 
of Oath of Forensic Expert in Ukraine is at the stage of its development and 
modernization.

It is noted that, today, forensic experts take the oath provided by admin-
istrative, criminal and civil procedural law exclusively when considering a 
specific court case in respect of which a forensic examination was conducted. 
However, the oath of a forensic expert in carrying out expert research and 
other types of forensic expert activity is not established by current legisla-
tion.

It is proposed to be included in the special Law of Ukraine «On Forensic 
Expertise» to amend and oblige a citizen of Ukraine who will be certified 
for the qualification of a forensic expert for the first time, immediately after 
successfully passing the examinations, solemnly take the Oath of a forensic 
expert in the presence of expert-qualification commission (EQC SRIFE or 
CEQC at the Ministry of Justice), as well as the proposed revision of the 
oath. 

Keywords: forensic examination, forensic expert, civil service, civil ser-
vant, oath of forensic expert, oath of civil servant.
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Постановка питання в загаль-
ному вигляді. Розвиток суспільств 
і держав у XXI ст. характеризуєть-
ся багатоманітністю функцій, які 
вони покликані захисту конститу-
ційних прав і свобод людини, за-
безпечення її безпеки і гідного рів-
ня життя.

До цих традиційних функ-
цій, усталених упродовж останніх 
трьох століть, примножуються нові 
функції, пов’язані з диджіталізаці-
єю суспільства та держави, з пошу-
ком ефективних шляхів і напрям-
ків взаємодії людини, суспільства 
та держави. Так, суспільство нині 
– це, у першу чергу, громадянське 
суспільство та його інститути (гро-
мадські організації, профспілки, 
організації роботодавців, проф-
спілки тощо), а держава – це уже 
не «апарат насильства одних класів 
над іншими», а насамперед право-
ва держава, в якій людина, її честь 
і гідність, права і свободи є пріо-
ритетною цінністю [4, с. 156-157].

Разом із тим, всі ці новели, не 
зважаючи на тенденції подальшої 
глобалізації, не спростували ін-
ститут держави, а лише посилили 
її значення в цивілізаційному роз-
витку людства. Нині держава за-
лишається важливим регулятором 
суспільних відносин, включаючи 
ліберально-демократичні суспіль-
ства. У цьому сенсі, нині, як і май-
же століття тому, зберігає акту-
альність характеристика держави, 
запропонована Л. фон Мізесом 
у його роботі «Лібералізм у його 
класичному викладі» (1927 р.):

«Ми називаємо публічний апа-
рат стримування та примусу, що 
змушує людей притримуватися 

правил життя в суспільстві, дер-
жавою; правила, за якими діє дер-
жава, – правом; а органи, на які 
покладається відповідальність 
управління апаратом примусу, – 
урядом» [2, с. 38-39]. 

У свою чергу діяльність сучас-
ної держави та її органів управ-
ління («урядів», «адміністра-
цій» тощо), які за твердженням  
Ф. фон Хайека не зламали навіть 
революції [3, с. 258], може бути 
ефективною за умови формування 
високопрофесійного, нетерпимо-
го до корупції та етично чутливо-
го корпусу державних службовців 
і інших категорій професійних пу-
блічних службовців (суддів, вій-
ськових, поліції, прикордонників, 
митників тощо). 

При цьому, не слід ідеалізувати 
сучасну бюрократію, шукати її до-
корінну якісну відмінність від бю-
рократії Візантії чи Австро-Угор-
ської імперії. Корпус державних 
службовців був частиною суспіль-
ства невіддільною від суспільства 
в цілому, з усіма його перевага-
ми і недоліками. Адже, як писав 
у свої праці «Державне управлін-
ня» (1962 р.) відомий французь-
кий вчений Б. Гурне:

«Адміністрація – це, крім 
усього, організована спільнота 
людей, людей з плоті й крові, що 
утворюють її, забезпечують її 
діяльність або перешкоджають її 
діяльності. Ці люди, підштовху-
вані віруваннями або інтересами, 
співпрацюють або чинять одне од-
ному опір. Вони віддзеркалюють 
суспільство, в якому живуть і ді-
ють і яке само себе обслуговує» 
[4, с. 99].
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Вбачається, що ефективність ді-
яльності корпусу державних служ-
бовців в усі часи і епохи залежала 
від цінностей, завдань і обов’язків, 
які добровільно приймалися гро-
мадянами, що вступали на службу 
держави. Одним із загальновизна-
них і історично сформованих засо-
бів публічного позитивного закрі-
плення цінностей, завдань осіб, які 
вступає на публічну службу, став 
інститут присяги (клятви, обітниці, 
хресного цілування etc).

Інститут присяги властивий і ін-
шим категоріям публічних службов-
ців (суддям, військовослужбовцям 
Збройних Сил України), а також 
публічним службовцям, які обійма-
ють політичні посади (народні депу-
тати України, Президент України). 
Разом із тим, інститут присяги, для 
деяких категорій публічних служ-
бовців в Україні, має свої особли-
вості. До прикладу, йдеться про 
присягу судових експертів. 

В останні роки у пострадянських 
державах (Азербайджан, Білорусь, 
Вірменія, Грузія, Естонія, Казах-
стан, Латвія, Литва, Молдова, Укра-
їна і ін.) помітно зростає роль у су-
довому процесі та правозахисному 
механізмі в цілому судових експер-
тів науково-дослідних установ судо-
вої експертизи [5, p. 510-520]. На 
відміну від судових експертів, які не 
є працівниками державних установ 
судової експертизи (НДУСЕ), або 
ж т.з. «приватних експертів», і які 
обмежені в предметній компетенції 
щодо криміналістичних видів екс-
пертиз, т.з. «державні експерти», 
по-суті, реалізують функцію держа-
ви щодо забезпечення результатами 
судової експертизи, проведеної на 

принципах законності, незалежнос-
ті, об’єктивності і повноти дослі-
дження, судів, органів досудового 
розслідування, юридичних і фізич-
них осіб.

В окремих з названих пострадян-
ських держав такі судові експерти 
мають статус, прирівняний до стату-
су державних службовців. В Україні 
ж судові експерти науково-дослідних 
установ судової експертизи втратили 
прирівнювання їх статусу до статусу 
державних службовців після вступу 
в дію з 1 травня 2016 року Закону 
України «Про державну службу» 
[6], що загалом негативно позначи-
лось на рівні їх правового та соці-
ального захисту, порівняно не лише 
з державними службовцями, а й із 
іншими учасниками кримінального 
і інших процесів (суддями, адвока-
тами, прокурорами, слідчими орга-
нів досудового розслідування та ін.). 

На відміну від правового та 
управлінського статусу держав-
ного службовця, який у найбільш 
загальному вигляді включає такі 
елементи як прийняття на дер-
жавну службу, права та обов’язки 
державного службовця під час про-
ходження ним державної служби, 
відповідальність державного служ-
бовця та його соціальний і право-
вий захист, статус судового експер-
та має, на нашу думку, дуалістичну 
природу. Окрім загального право-
вого статусу, подібного до статусу 
державного службовця, судові екс-
перти мають процесуальний статус, 
оскільки є суб’єктами адміністра-
тивного, кримінального, цивільно-
го та господарського процесів.

Разом із тим, на відміну від пра-
вового статусу державного служ-



64

бовця, який громадянин України 
набуває з часу складення Присяги 
державного службовця, чинне за-
конодавство врегульовує лише пи-
тання набуття судовим експертом, 
як працюючим у НДУСЕ, так і та-
ким, що не є працівником НДУСЕ, 
процесуального статусу при роз-
гляді конкретної справи. Загальна 
присяга судового експерта Законом 
України «Про судову експертизу» 
[7], іншими нормативно-право-
вими актами у цій сфері не вста-
новлюється. То ж, для з’ясування 
сутності та змісту присяги судово-
го експерта її доцільно порівняти 
з найбільш давнім і успішно функ-
ціонуючим інститутом Присяги 
державного службовця. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. В Україні в цілому 
сформована теоретико-методологіч-
на база щодо дослідження різних 
проблем публічної служби. Вона 
представлена роботами з проблем 
теорії та методології дослідження 
публічної служби (В. Бакумен-
ко, М. Білинська, О. Васильєва, 
О. Оболенський, С. Серьогін, 
С. Хаджирадієва); планування та 
прогнозування кадрової політики 
(В. Олуйко, Р.В ойтович, В. Єме-
льянов, А. Рачинський); реформу-
вання публічної служби (К. Ва-
щенко, Н.Г ончарук, О. Пухкал, 
Є. Романенко); компетентностей 
державного секретаря міністерств 
(І.Сурай); проходження державної 
служби в Україні (В. Карлова); 
лідерства, навчання та самоосвіти 
(Л. Пашко, Л. Прудиус, В. Чми-
га); формування етично чутливо-
го корпусу державних службовців 
(Т. Василевська, Л. Приходченко, 

М. Рудакевич); організаційно-пра-
вового забезпечення проходжен-
ня державної служби в Україні 
(Ю. Битяк, О. Петришин), осо-
бливості державної служби за кор-
доном (О. Руденко) і ін. Разом із 
тим, проблеми теорії та практики 
інституту Присяги державного 
службовця до сьогодні залишають-
ся малодослідженими [8, с. 1-2]. 
Малодослідженим у експертології 
та криміналістиці в Україні зали-
шаються й питання присяги судо-
вого експерта. 

Загальна мета цього досліджен-
ня полягає в формуванні концеп-
туальних основ інституту присяги 
судового експерта, з урахуванням 
позитивного досвіду функціону-
вання схожого, але не тотожно-
го інституту Присяги державного 
службовця в Україні, а також в об-
ґрунтуванні пропозицій щодо 
удосконалення правотворчої та 
правозастосовної діяльності з до-
сліджуваного питання. 

Викладення основного мате-
ріалу. Як уже відзначалося по-
передньо, найбільш поширеною 
формою публічної служби стала 
державна служба. Під нею трива-
лий час, аж до другої пол. XX ст. 
розуміли будь-які види служби, 
пов’язані з забезпеченням реаліза-
ції функцій держави та фінансова-
ні за кошти держави. При цьому, 
сам інститут присяги державного 
службовця в світі почав форму-
ватися з часу появи перших дер-
жав на межі IV-III тис. до н.е., 
коли клятва вищим силам природи 
і богу (богам) трансформувалася 
в присязі на вірність правителю 
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та державі, і отримав своє сучасне 
значення в XIX-XXI ст. [9, с.157].

Як доводиться в дослідженнях, 
клятва, покладена в основу ін-
ституту присяги, утвердилася іще 
в епоху формування світових ре-
лігій також продовжує залишати-
ся важливим інститутом іудаїзму, 
християнства та ін. До прикладу, 
в Старому Заповіті (Євр. 6:13; 
Чис.30:3 і ін.). З часами клятва пе-
ред богом і правителем держави не 
лише не виключають, а й взаємо-
доповнюють одна іншу [8, с. 7; 10, 
с. 52-58].

В Україну ж інститут присяги 
публічних службовців був прив-
несений за часів Античності, коли 
в грецьких колоніях у Північному 
Причорномор’ї сформувалась прак-
тика складення присяги не лише 
воїнами і управлінцями, а й усіма 
вільними громадянами, які при-
ймали участь в управлінні полісом. 
Так, одним із достовірно відомих 
на сьогодні текстів присяги дер-
жавного службовця стала «Прися-
га херсонеситів на вірність полісу 
та демократичному ладу Херсонеса 
з викладом ідеалів громадянського 
служіння демократичній державі» 
(поч. III тис. до н.е.) [8, с. 4].

Вияви елементів інституту 
присяги державного службовця 
в Україні можна знайти і за ча-
сів Київської Русі («хресне цілу-
вання», «божба», «обітниця»), 
і за Козацької доби (Конституція 
Пилипа Орлика 1710 р.), і за ча-
сів перебування Українських зе-
мель у Складі Австро-Угорської 
та Російської імперій, Румунії та 
Польщі. Разом із тим, уперше ін-
ститут присяги державного служ-

бовця в Україні був легітимізова-
ний Гетьманом П. Скоропадським 
в Українській державі в 1918 р., та 
відновлений у незалежній Україні. 
Спочатку в Законі України «Про 
державну службу» 1993 р., а нині 
в новому Законі про державну 
службу 2015 р. [10, с. 52-58]. Тоб-
то, очевидною є тенденція щодо 
посилення ефективності цього ін-
ституту в періоди проголошення 
національної державності в Укра-
їні та запровадження державної 
служби (1918 р., 1993-2019 рр.), 
що підкреслює органічний взає-
мозв’язок між утвердженням дер-
жавності та розвитком державної 
служби.

Нині Присяга державного служ-
бовця – це насамперед інститут 
державної служби, урегульований 
Законом України «Про державну 
службу», зміст якого передбачає 
складення громадянином України, 
який уперше вступає на державну 
службу урочистої обіцянки (обітни-
ці) патріотичного змісту про вірне 
служіння Українському народові 
та Українській державі, дотриман-
ня та реалізацію Конституції та 
законів України, утвердження та 
захист прав і свобод людини і сум-
лінне виконання своїх обов’язків, 
дотримання тексту та змісту цієї 
Присяги під час проходження дер-
жавної служби і юридичну та мо-
рально-етичну відповідальність за 
її порушення [8, с.13]. При цьому 
складання Присяги державного 
службовця безпосередньо пов’я-
зане із набуттям громадянином 
України відповідного спеціального 
управлінського та правового ста-
тусу, що передбачає надання йому 
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прав і обов’язків в сфері забезпе-
чення функціонування держави.

Інститут Присяги державного 
службовця є важливим елементом 
в механізмі проходження держав-
ної служби в Україні й є обов’язко-
вою умовою набуття громадянином 
України адміністративно-управлін-
ського статусу державного служ-
бовця. Реалізація відповідної При-
сяги упродовж службової кар’єри 
визначає місію державного служ-
бовця, визначає цілі, цінності та 
етику державної служби. Перефра-
зовуючи положення праці М. Ве-
бера «Протестантська етика і дух 
капіталізму» (1905 р.) [9], можна 
стверджувати, що Присяга держав-
ного службовця визначає для дер-
жавного службовця головну етичну 
парадигму: гарно їсти vs спокійно 
спати [8, с. 8].

Разом із тим, інститут Прися-
ги державного службовця існує не 
виокремлено, а знаходиться в док-
тринальних і системно-функціо-
нальних зв’язках з іншими видами 
присяг. Присягу, як уже зазнача-
лося вище, також складають інші 
громадяни, уповноважені на вико-
нання функцій Української держа-
ви. Так, присягу складає Президент 
України, народні депутати Укра-
їни, судді Конституційного Суду 
України, судді Верховного Суду 
та судді судів загальної юрисдик-
ції, військовослужбовці Збройних 
Сил України та інших військових 
формувань, поліцейські, і врешті – 
судові експерти.

Судовим експертом, відповідно 
до нормативного змісту частин пер-
шої і другої ст. 10 Закону України 
«Про судову експертизу», є особа, 

яка має відповідну вищу освіту та 
необхідні знання для надання вис-
новку з досліджуваних питань [7]. 
На відміну від Закону України 
«Про державну службу» [6], текст 
Закону про судову експертизу не 
містить приписів про присягу судо-
вого експерта.

Відсутні положення про при-
сягу судових експертів і в Поло-
женні про експертно-кваліфіка-
ційні комісії та атестацію судових 
експертів, затвердженому наказом 
Міністерства юстиції України від 
03 березня 2015 р. № 301/5 [12] 
та в Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та 
експертних досліджень та Науко-
во-методичних рекомендаціях з пи-
тань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних 
досліджень, затверджених нака-
зом Міністерства юстиції України 
від 08 жовтня 1998 року № 53/5 
[13]. Таким чином, вимога щодо 
складення присяги судового екс-
перта при прийнятті його на робо-
ту на відповідну посаду в НДУСЕ, 
а також при атестації в якості су-
дового експерта на експертно-ква-
ліфікаційній комісії НДУСЕ або 
в Центральній експертно-кваліфі-
каційній комісії при Міністерстві 
юстиції України з наступним вру-
ченням свідоцтва судового експер-
та, на сьогодні відсутня. 

Натомість, вимоги і положен-
ня про присягу експерта містяться 
у наступних процесуальних кодек-
сах України:

• Цивільному процесуальному 
кодексі України (ст. 225. «Роз’яс-
нення прав та обов’язків експерта. 
Присяга експерта») [14];
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• Кримінальному процесуаль-
ному кодексі України (ст. 356 «До-
пит експерта в суді») [15];

• Кодексі адміністративно-
го судочинства України (ст. 207 
«Роз’яснення прав і обов’язків екс-
перта, присяга експерта» [16]).

Зміст присяги судового експер-
та, як учасника цивільного, кри-
мінального чи адміністративного 
процесу (у Господарському проце-
суальному кодексі України само-
стійні положення про присягу су-
дового експерта відсутні), втілений 
у тексті присяги, є уніфікованим: 

«Я, (прізвище, ім’я, по-бать-
кові), присягаю сумлінно викону-
вати обов’язки експерта, вико-
ристовуючи всі свої професійні 
можливості» [14, 15, 16].

Не складно помітити, що зако-
нодавець унормовує в наведених 
вище процесуальних кодексах при-
сягу судового експерта, яка має 
засвідчити добросовісне і профе-
сійне виконання ним своїх проце-
суальних обов’язків в конкретному 
судовому процесі та у конкретній 
справі. Тобто, йдеться про т.з. 
«процесуальну присягу» судового 
експерта.

Разом із тим, процесуальний 
статус судового експерта є важли-
вою, але не вичерпною складовою 
його правового статусу. Очевидно, 
що судовий експерт, який є праців-
ником НДУСЕ, подібно державно-
му службовцю, має дотримуватися 
не лише процесуальних кодексів, 
а й Конституції та інших законів 
України у процесі судово-експерт-
ної діяльності. При цьому, слід 
враховувати, що судові експерти 
проводять не лише судові експер-

тизи, а й експертні дослідження. 
Так, відповідно до Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 27 лип-
ня 2011 р. № 804, «На замовлення 
фізичних чи юридичних осіб про-
ведення експертних досліджень із 
застосуванням засобів і методів 
судової експертизи, результати 
яких оформлюються як висновки 
експертних досліджень, надання 
консультацій, що потребують 
спеціальних знань» [17].

Ці дослідження проводяться 
до або поза межами судових і до-
судових проваджень, що дозволяє 
класифікувати їх як «позапроце-
суальні експертні дослідження», 
результати яких оформлюються 
як: а) висновки експертних до-
сліджень; б) консультативні пові-
домлення (висновки). Виходячи 
з досвіду проведення відповідних 
експертних досліджень у НДЦСЕ 
з питань інтелектуальної власно-
сті в 2016-2019 рр., можна зробити 
висновок, що вони використову-
ються для забезпечення: вимог про 
припинення порушення права на 
об’єкт інтелектуальної власності; 
правової позиції при застосуванні 
процедури досудового (медіаційно-
го) примирення сторін; проведення 
адміністративних процедур, зокре-
ма, тендерних процедур щодо заку-
півлі програмних продуктів і про-
грамно-апаратних комплексів etc за 
переговорною процедурою (ст. 35 
Закону України «Про публічні за-
купівлі» від 25.12.2015 р.); судо-
вого позову про порушення права 
на об’єкт інтелектуальної власності 
та ін. [18, с. 31-32].

Очевидно, що проведення екс-
пертних досліджень, також вимагає 
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від судового експерта «… сумлінно 
виконувати обов’язки експерта, 
використовуючи всі свої професій-
ні можливості» [14, 15, 16]. Ок-
рім того, судовий експерт мусить 
не тільки добросовісно, фахово й 
неупереджено проводити експерт-
ні дослідження, а й мати на меті, 
що сутність його діяльності – це, 
у першу чергу, захист прав і сво-
бод людини, а також законних ін-
тересів юридичних осіб. Також су-
довий експерт має дотримуватись 
морально-етичних принципів здійс-
нення судово-експертної діяльності 
та виявляти нетерпимість до будь-
яких проявів корупції у своїй про-
фесії [9, с. 158]. Тобто, йдеться про 
важливість і перспективність унор-
мування в спеціальному Законі 
України «Про судову експертизу» 
тексту присяги судового експерта, 
однаковою мірою необхідною для 
всіх судових експертів. 

Висновки та перспективи по-
дальших розробок. На нашу дум-
ку, громадянин України, який про-
ходить атестацію для присвоєння 
йому кваліфікації судового експер-
та вперше, відразу після успішно-
го складання іспитів, має урочисто 
виголосити присягу судового екс-
перта в присутності експертно-ква-
ліфікаційної комісії (ЕКК НДУСЕ 
чи ЦЕКК при Мін’юсті), яка при-
йняла відповідний іспит. При цьо-
му текст присяги судового експер-
та повинен враховувати зміст його 
«процесуальної присяги» і мати 
наступний зміст:

«Я (прізвище та ім’я), ате-
стуючись як судовий експерт, 
присягаю перед Українським на-
родом і Українською державою, 

та перед усіма громадянами Укра-
їни, неухильно дотримуватися 
Конституції та законів Украї-
ни, морально-етичних принципів 
судово-експертної діяльності, 
захищати конституційні пра-
ва та свободи людини, сумлінно 
виконувати обов’язки експерта, 
використовуючи всі свої профе-
сійні можливості, та виявляти 
нетерпимість до будь-яких про-
явів корупції. Якщо я порушу цю 
Присягу, або буду її неналежно 
виконувати, готовий(а) понести 
відповідальність, встановлену За-
коном України».

Запропонований текст присяги 
може бути унормований як шляхом 
внесення змін до чинного Закону 
України «Про державну службу» 
[6], так і в новий закон про судо-
во-експертну діяльність, дискусії 
щодо доцільності прийняття якого 
точаться вже декілька років. На 
наш погляд, запропонована при-
сяга посилить відповідальність су-
дового експерта за всі без винятку 
результати його судово-експертної 
діяльності, включаючи не лише 
експертні дослідження, а й науко-
во-дослідну та організаційно-управ-
лінську роботу, а також сприятиме 
зміцненню морально-етичного клі-
мату в корпусі судових експертів, 
табуюватиме будь-які прояви ко-
рупції. 

Іншою моделлю унормування 
інституту присяги як судового екс-
перта, так і державного службовця 
в Україні може бути уніфікація на 
законодавчому рівні присяги усіх 
публічних службовців, включаючи 
судових експертів. У першу чергу, 
уніфікацію змісту тексту присяги, 
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визначення порядку її прийняття 
та встановлення юридичної відпо-
відальності за її порушення для 
усунення колізій у чинному зако-
нодавстві, про що уже зазначалось 
у попередніх дослідженнях В. Ан-
дрєєва [19, р. 8; 20, с. 14]. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
(ВИЗНАЧЕНЬ) СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ’ЄКТІВ 

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
В УКРАЇНІ

Анотація: публікація присвячена актуальному питанню сьогодення – 
національній стандартизації термінології (визначень) судової експертизи 
об¢єктів права інтелектуальної власності в Україні. У статті розгляну-
то особливості стандартизації термінів (визначень) судової експертизи 
об¢єктів права інтелектуальної власності в Україні, а саме:

• відповідність вимогам щодо стандартизації термінології;
• охоплення термінів (визначень), які не передбачені законодав-

ством, але є особливими для судово-експертної практики;
• особливий порядок формування з залученням суб¢єктів інтелекту-

альної власності в Україні; 
• обговорення та впровадження. 
Відзначається важливість діяльності Підкомітету № 5 «Експертиза 

об’єктів права інтелектуальної власності» ТК 192 у сфері національної 
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стандартизації та Науково-дослідного центру судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності Міністерства юстиції, зокрема. 

Наявний короткий опис становлення діяльності Технічного комітету 
(ТК 192) «Судова експертиза» в напрямку унормування на рівні держав-
них стандартів діяльності судово-експертного забезпечення правосуддя та 
проаналізовано нинішній стан та етапи розробки національного докумен-
ту (НД) «Судова експертиза об¢єктів права інтелектуальної власності. 
Терміни та визначення», визначено переваги його впровадження. Тим 
більше, що за критеріями поширеності та значущості важливе місце за-
ймають термінологічні стандарти.

Формулюється висновок, що запровадження уніфікованих термінів 
у сфері судової експертизи об¢єктів права інтелектуальної власності уне-
можливить різне тлумачення одних і тих же термінів у судово-експертній 
практиці, тобто уніфікує термінологію; забезпечить єдність теоретико-ме-
тодологічних підходів до даних термінів; забезпечить сумісність термі-
нологічно-категоріального апарату судової експертизи об¢єктів права ін-
телектуальної власності з положеннями національного та міжнародного 
законодавства та іншими спорідненими стандартами; дасть змогу запо-
бігти багатьох колізій у праві, що полегшить роботу науково-дослідним 
установам судових експертиз, правоохоронним органам та судам, зокре-
ма; підвищить рівень судово-експертного забезпечення правосуддя відпо-
відно до передових світових практик.

Ключові слова: національна стандартизація, нормативний документ, 
терміни та визначення, об¢єкти права інтелектуальної власності, судова 
експертиза, судова експертиза об¢єктів права інтелектуальної власності, 
судово-експертне забезпечення правосуддя.
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FEATURES OF STANDARDIZATION  
OF TERMINOLOGY (DEFINITIONS) OF LEGAL 
EXPERTISE OF OBJECTS OF INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS IN UKRAINE

Abatract: the publication is devoted to the actual issue of – national 
standardization of terminology (definitions) of judicial examination of 
intellectual property rights in Ukraine. The features of standardization of 
terms (definitions) of forensic examination of intellectual property objects 
rights in Ukraine are considered in the article, namely:

1) compliance with the requirements for standardization of terminology;
2) coverage of terms (definitions) that are not prescribed by law but are 

specific to forensic practice;
3) special procedure of formation with involvement of intellectual prop-

erty entities in Ukraine;
4) discussion and implementation.
The importance of the activity of Subcommittee No. 5 «Expertise of  

Objects of Intellectual Property Rights» TC 192 in the field of national 
standardization and the Research Center of Forensic Expertise on Intellectu-
al Property of the Ministry of Justice, in particular.

A brief description of the formation of the activities of the Technical 
Committee (TC 192) «Forensic Expertise» in the direction of normaliza-
tion at the level of state standards of activity of forensic justice is analyzed 
and the current status and stages of development of the national document 
(ND) «Forensic Examination of Intellectual Property Rights Objects» are 
analyzed. Terms and definitions », the advantages of its implementation are 
defined. Moreover, terminological standards occupy an important place in 
terms of prevalence and significance.

The conclusion is drawn that the introduction of unified terms in the 
field of forensic examination of intellectual property rights will make it im-
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possible to interpret differently the same terms in forensic practice, that is, 
to unify the terminology; ensure the unity of theoretical and methodological 
approaches to these terms; ensure compatibility of terminologically-categor-
ical apparatus of judicial examination of objects of law intellectual proper-
ty with the provisions of national and international law and other related 
standards; will prevent many conflicts of law, which will facilitate the work 
of research institutions of judicial examinations, law enforcement agencies 
and courts, in particular; increase the level of forensic justice in line with 
international best practices.

Keywords: national standardization, normative document, terms and 
definitions, objects of intellectual property rights, forensic expertise, foren-
sic examination of objects of intellectual property rights, forensic justice.

Постановка проблеми. На сьо-
годні неможливо уявити існуван-
ня українського суспільства без 
національної стандартизації, ха-
рактерною особливістю якої є ши-
рокий діапазон сфери її дії, рівня 
розвитку та застосування. Як за-
значав Юзьків Ярослав у збірнику 
наукових праць учасників Х Між-
народної наукової конференції 
«Проблеми української терміно-
логії» – «національні стандарти 
є одним із атрибутів державності й 
віддзеркалюють специфіку розвит-
ку національної економіки залежно 
від історичних та соціальних умов» 
[1, с.3]. 

Наразі існує потреба в уніфі-
кації термінів у сфері судово-екс-
пертного забезпечення правосуддя, 
іншими словами – стандарт, що 
регулював би єдине застосування, 
використання термінології судови-
ми експертами, що дають покази 
у суді та встановлював би єдині ме-
тоди роботи. Слід додати, що неза-
лежні судові експерти не потребу-
ють даного унормування, а також 
не несуть кримінальну відповідаль-
ність за надані висновки. 

Важливість та актуальність пи-
тання стандартизації судової екс-
пертизи та судово-експертної ді-
яльності забезпечення правосуддя 
окреслено у статті Рувіна О.Г. та 
Полтавського А.О. «Становлення 
стандартизації судово-експертного 
забезпечення правосуддя в Укра-
їні: перспективи розвитку» в рам-
ках проведення спільної міжнарод-
ної судово-експертної діяльності 
та, зокрема, в сприянні організа-
ційному та методичному забезпе-
ченню у сфері судових експертиз 
[2, с.41].

Наголошується, що система 
стандартизації класифікується на:

• міжнародну, участь в яких 
відкрита для відповідних органів 
усіх держав (стандарт ISO, IEC, 
ITU та ін.);

• регіональну, участь у яких 
відкрита для відповідних орга-
нів держав тільки одного геогра-
фічного чи економічного регіону 
(ГОСТ);

• національну, яка прово-
диться на рівні однієї конкретної 
держави (ДСТУ).
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Відповідно до п. 11 статті 1 
Закону України «Про стандарти-
зацію» визначення поняття наці-
ональна стандартизація звучить 
наступним чином «національна 
стандартизація – стандартизація, 
що здійснюється на рівні однієї 
держави» [3]. В свою чергу, в цьо-
му джерелі дано наступне визна-
чення «стандарт – це нормативний 
документ, заснований на консенсу-
сі, прийнятий визнаним органом, 
що встановлює для загального і не-
одноразового використання прави-
ла, настанови або характеристики 
щодо діяльності чи її результатів, 
та спрямований на досягнення 
оптимального ступеня впорядко-
ваності в певній сфері» [3]. Тоб-
то, консенсус являється важливим 
підґрунтям для подальшої роботи, 
у випадку його відсутності, стан-
дарт підлягає скасуванню. Врахо-
вуючи, що після прийняття наці-
ональним органом стандартизації 
проекту національного стандарту, 
який розроблено відповідно до 
встановлених процедур, він стано-
виться національними стандартом, 
який застосовується безпосеред-
ньо чи шляхом посилання на нього 
в інших документах.

Аналіз основних досліджень 
і публікацій. Вагомий внесок 
у розвиток інтелектуальної влас-
ності був внесений українським 
вченим у сфері правової охорони 
об¢єктів інтелектуальної власності 
П. Крайнєвим, а також численні 
дослідження у сфері судової екс-
пертизи були здійснені к.ю.н, судо-
вим експертом О.Дорошенком. Ок-
ремі здобутки щодо національної 
стандартизації у сфері судово-екс-

пертного забезпечення правосуддя 
є у працях О. Рувіна, А. Полтав-
ського, Я. Юзьківа та ін.

Мета статті – сформувати на-
укові основи (засади, принципи) 
стандартизації об¢єктів інтелекту-
альної власності, а також дослідити 
їх особливості, та проаналізувати 
етапи розроблення національного 
документу (НД) «Судова експер-
тиза об¢єктів права інтелектуаль-
ної власності. Терміни та визначен-
ня».

Виклад основного матеріалу. 
На вирішення поставленої про-
блеми в Україні розпочав свою 
діяльність у 2015 році національ-
ний орган стандартизації – дер-
жавне підприємство «Український 
науково-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, сер-
тифікації та якості» (далі – ДП 
«УкрНДНЦ»), що є провідною 
організацією в Україні в сфері 
стандартизації, яка визнана на на-
ціональному, міжнародному та єв-
ропейському рівнях [4]. 

Виходячи з положень наказу 
Національного органу стандар-
тизації ДП «УкрНДНЦ» № 125 
від 7 травня 2018 року в Україні 
за ініціативою Київського науко-
во-дослідного інституту судових 
експертиз було створено технічний 
комітет «Судова експертиза» з ре-
єстраційним номером 192, новизна 
діяльності якого обумовлена саме 
відсутністю в Україні ТК та наці-
ональних стандартів у даній сфері 
[5]. У свою чергу ТК 192 створило 
низку робочих груп та підкомітетів 
для подальшої діяльності у відпо-
відній сфері. Зокрема, станом на 
липень 2019 функціонує Підкомі-



78

тет №5 «Судова експертиза об¢єк-
тів права інтелектуальної власно-
сті» (далі – Підкомітет №5). До 
складу Підкомітету №5 ввійшли 
провідні спеціалісти у галузі судо-
во-експертної діяльності.

Відзначається важливість ді-
яльності Науково-дослідного цен-
тру судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності Мініс-
терства юстиції у сфері національ-
ної стандартизації.

У додатку до Протоколу №3 за-
сідання Підкомітету № 5 «Експер-
тиза об’єктів права інтелектуальної 
власності» ТК 192 від 17.05.2019 р. 
містяться терміни, що потребують 
свого визначення, а саме [6]:

• за спеціальністю 13.1.1: 
«запозичення», «літературний твір 
наукового характеру», «оригіналь-
ність твору», «похідний твір», 
«службовий твір», «творчий харак-
тер», «твір»;

• за спеціальністю 13.1.2: 
«вихідний код (вихідний текст)», 
«модернізація програмного забез-
печення», «модуль програмного 
забезпечення», «об’єктний код», 
«програмний комплекс», «програм-
но-апаратний комплекс (ПАК)»;

• за спеціальністю 13.2: «фо-
нограма»;

• за спеціальністю 13.3: «аль-
тернативна ознака винаходу та 
корисної моделі», «еквівалентна 
ознака винаходу та корисної моде-
лі», «несуттєва ознака винаходу та 
корисної моделі», «технічний ре-
зультат»;

• за спеціальністю 13.4: «ви-
ріб/об’єкт господарської діяльно-
сті», «вимога єдності», загальнодо-
ступні відомості щодо промислового 

зразка», «несуттєва ознака промис-
лового зразка», «новизна промис-
лового зразка» «функціональні оз-
наки промислового зразка»;

• за спеціальністю 13.5.1: 
«автор сорту», «відмінність сор-
ту», «назва сорту рослини», «нови-
зна сорту», «однорідність сорту», 
«стабільність сорту»;

За потребою отримати визна-
чення до термінів за даною спеці-
альністю на адресу Українського 
інституту експертизи сортів рослин 
був надісланий запит. У відповіді 
на нього містилася рекомендація 
керуватися Законом України «Про 
охорону прав на сорти рослин» 
[7,8]. В даному випадку має міс-
це особливість стандартизації тер-
мінів судової експертизи об¢єктів 
права інтелектуальної власності – 
охоплення термінів (визначень), 
які не передбачені законодавством, 
але є особливими для судово-екс-
пертної практики. Тому терміни за 
спеціальністю 13.5.1 виключено зі 
стандарту.

• за спеціальністю 13.6: «гра-
фічні ознаки», «домінуючі еле-
менти у складі знаку», «елемент 
знака» «знак (торговельна марка, 
знак для товарів та послуг)», «зна-
ки, що можуть ввести в оману щодо 
товару, послуги або особи, яка ви-
робляє товари або надає послуги», 
«оманливий знак», «позначення, 
що відтворюють промислові зраз-
ки», «позначення, що є загальнов-
живаними як позначення товарів 
і послуг певного виду», «позначен-
ня,  що є загальновживаними сим-
волами і термінами», «семантич-
ні ознаки», «споріднені товари», 
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«ступінь змішування», «фонетичні 
ознаки»;

• за спеціальністю 13.8: «ре-
інжиніринг»;

• за спеціальністю 13.9: «до-
хід правовласника», «збитки внас-
лідок неправомірного використан-
ня об’єктів права інтелектуальної 
власності», «упущена вигода внас-
лідок неправомірного використан-
ня об’єктів права інтелектуальної 
власності».

Згідно з положеннями Кален-
дарного плану Підкомітету №5 
(раніше – Робоча група №2) На-
ціональним комітетом України ТК 
192 «Судова експертиза» в грудні 
2019 року заплановано видати оста-
точну редакцію ДСТУ 0000:20ХХ 
«Судова експертиза об¢єктів права 
інтелектуальної власності. Терміни 
і визначення». 

Для досягнення даного резуль-
тату, що відповідав би вимогам 
ДСТУ 1.2-2015 Правил проведення 
робіт з національної стандартиза-
ції, слід виконати відповідні етапи 
роботи [9]. А саме:

• подання пропозиції щодо 
розроблення проекту національ-
ного НД;

Пропозиція щодо розроблення 
проекту національного НД «Судова 
експертиза об¢єктів права інтелек-
туальної власності. Терміни і визна-
чення» була надана та задоволена 
на черговому засіданні ТК 192.

• складання технічного 
завдання на розроблення проекту 
національного НД;

У технічному завданні (ТЗ) на-
ведені підстави розроблення, термін 
розроблення проекту національного 
НД, його призначеність і завдання, 

характеристика об¢єкта стандарти-
зації. ТЗ також містить розділи та 
основні положення проекту наці-
онального НД, приведено взаємо-
зв¢язок з іншими національними 
НД, наведені джерела інформації, 
що використовувалися при розро-
бленні проекту національного НД.

• розроблення першої редак-
ції проекту національного НД;

У червні 2019 проведена роз-
робка першої редакції проекту на-
ціонального НД, до якої була при-
єднана пояснювальна записка та 
повідомлення про оприлюднення 
першої редакції проекту національ-
ного стандарту.

• розроблення другої (на-
ступної) редакції проекту націо-
нального НД;

Цей етап полягає у написанні 
зводу коментарів на першу редак-
цію проекту національного стан-
дарту, що надавалися протягом 
60 календарних днів з дня опри-
люднення інформації про такий 
проект, та пояснювальною за-
пискою до неї. В ній зазначають 
зміни основних показників, норм, 
характеристик, положень другої 
(наступної) редакції проекту наці-
онального НД стосовно першої ре-
дакції та пояснюють ці зміни. Дру-
гу редакцію проекту національного 
НД розглядає відповідальний ТК, 
за результатами розгляду складає 
протокол ТК. І в разі досягнення 
консенсусу, таку редакцію вважа-
ють остаточною редакцією проекту 
національного НД.

• формування справи націо-
нального НД;

Підкомітет №5 формує спра-
ву національного НД та надсилає 
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її разом із супровідним листом до 
НОС для прийняття. До неї вхо-
дять: опис справи національного 
НД копія супровідного листа щодо 
надсилання справи національного 
НД на прийняття, ТЗ на розро-
блення проекту національного НД, 
першу редакцію проекту національ-
ного НД, пояснювальну записку 
до першої редакції проекту націо-
нального НД, звід коментарів до 
першої редакції проекту національ-
ного НД, протокол (витяг з про-
токолу) відповідального ТК щодо 
розгляду першої редакції, остаточ-
ну редакцію проекту національного 
НД разом з електронною копією, 
пояснювальну записку до остаточ-
ної редакції проекту національного 
НД, протокол відповідального ТК 
стосовно розгляду остаточної ре-
дакції проекту національного НД, 
щодо якого досягнено консенсус та 
анотацію до національного НД ра-
зом з електронною копією.

• технічна перевірка справи 
національного НД;

Полягає у виявленні: наявно-
сті пропозицій щодо розроблення 
проекту національного НД у про-
грамі робіт з національної стан-
дартизації; комплектності справи 
національного НД; наявності під-
писів, прізвищ і дат; відповідності 
оформлення проекту національного 
НД вимогам ДСТУ 1.5; правильно-
сті посилань; наявності у проекті 
національного НД положень, які 
потребують перевірки на відповід-
ність законодавству [10].

• редагування тексту проекту 
національного НД перед прийнят-
тям;

Це перевірка (не повинна пе-
ревищувати 45 робочих днів) тек-

сту проекту національного НД на 
відповідність українському пра-
вопису, унесення стилістичних та 
орфографічних поправок у текст 
проекту національного НД. 

• прийняття проекту націо-
нального НД;

Підлягає проект національного 
НД, який відповідає законодав-
ству, отримав позитивний висновок 
технічної перевірки справи націо-
нального НД та який відредагова-
но перед прийняттям.

• підготування національного 
НД до видання [9].

Необхідністю розроблення цьо-
го стандарту є потреба в однако-
вому тлумаченні, використанні та 
застосуванні термінів судовими 
експертами в сфері судової екс-
пертизи об¢єктів права інтелекту-
альної власності, тобто уніфікації 
термінології. 

При його оформленні викорис-
товувалися ДСТУ 1.5-2015 «Пра-
вила розроблення, викладання та 
оформлення національних норма-
тивних документів», ДСТУ 1.2-
2015 «Правила проведення робіт 
з національної стандартизації» 
(далі – ДСТУ 1.2-2015) та ДСТУ 
3966-2009 «Засади і правила роз-
роблення стандартів».

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Голов-
ною особливістю стандартизації 
у будь-якому напрямку діяльності 
являється кропітка та згуртована 
праця, поєднана з досвідом (знан-
нями) та реаліями сьогодення, що 
в кінцевому результаті увінчається 
консенсусом.

Запровадження уніфікованих 
термінів у сфері судової експерти-
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зи об¢єктів права інтелектуальної 
власності дасть змогу:

• унеможливити різне тлума-
чення одних і тих же термінів у су-
дово-експертній практиці, тобто 
уніфікувати термінологію;

• забезпечити єдність теорети-
ко-методологічних підходів до тер-
мінів, які використовуватимуться 
в судовій експертизі з питань інте-
лектуальної власності;

• забезпечити сумісність тер-
мінологічно-категоріального апа-
рату судової експертизи об¢єктів 
права інтелектуальної власності 
з положеннями національного та 
міжнародного законодавства та ін-
шими спорідненими стандартами;

• запобігти багатьох колізій 
у праві, що полегшить роботу нау-
ково-дослідним установам судових 
експертиз, правоохоронним орга-
нам та судам, зокрема;

• підвищити рівень судо-
во-експертного забезпечення пра-
восуддя відповідно до передових 
світових практик.

Таким чином, розпочата Під-
комітетом №5діяльність зі стан-
дартизації на чолі з ТК 192, дає 
поштовх до створення методичних, 
наукових і виробничих передумов 
досягнення судовою експертизою 
України світового рівня.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ 
В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, 
НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ 

ЗАМІЩЕННЯ

Анотація. Аналізуючи завдання, що вирішувалися судовими експер-
тами лабораторії економічних досліджень Науково-дослідного центру су-
дової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції 
України в ході експертних досліджень пов’язаних із визначенням матері-
альної шкоди завданої автору (правовласнику) об’єкта права інтелекту-
альної власності що були виконані на протязі останніх років, вказує на 
значну кількість та постійне зростання таких досліджень. 

При цьому на даний час жодних методик проведення судових експер-
тиз за спеціальність 13.9 «Економічні дослідження у сфері інтелектуаль-
ної власності» з питань визначення збитків не затверджено (мається на 
увазі методик які атестовані та рекомендовані до впровадження в екс-
пертну практику відповідно до Порядку атестації та державної реєстрації 
методик проведення судових експертиз, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 02.07.2008 № 595). 

В даній статті розглянуті нормативно правові акти, щодо визначення 
збитків, розглянуті методи: роялті та заміщення, розглянута «Методика 
вирішення судово-економічною експертизою питань щодо спричинення 
матеріальних збитків» що відноситься до судово-економічної експертизи 
за спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, подат-
кового обліку і звітності». 

На прикладі методу заміщення, метод використовується деякими екс-
пертами при проведені експертиз за спеціальність 13.9 «Економічні до-
слідження у сфері інтелектуальної власності», та в даних дослідженнях 
передбачається що один контрафактний продукт заміщає один оригіналь-
ний продукт, при цьому збитком є дохід не одержаний правовласником 
об’єкта інтелектуальної власності, показана проблематика визначення 
збитків в сфері інтелектуальної власності та обґрунтовано необхідності 
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розробки методичних рекомендацій з визначення збитків, яка має стати 
основою науково дослідну роботу «Методика визначення збитків в сфе-
рі інтелектуальній власності», що призначена для безпосереднього ви-
користання експертами Міністерства юстиції України при проведенні 
експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності; підвищення 
кваліфікації судових експертів та навчання молодих спеціалістів; може 
використовуватись працівниками органів розслідування та суду при при-
значенні експертизи, тощо.

Ключові слова: Збитки, дохід, метод роялті, метод заміщення, об’єкт 
права інтелектуальної власності.
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PROBLEMS OF DETERMINATION OF LOSSES 
 IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY, 

FOR EXAMPLE THE USE  
OF SUBSTITUTION METHOD

Annotation: Analyzing the tasks of forensic experts of the Laboratory 
of Economic Research of the Research Center of Forensic Expertise on 
Intellectual Property of the Ministry of Justice of Ukraine in the course of 
expert studies related to the determination of material damage to the author 
(right holder) of the intellectual property object in recent years, indicates a 
significant amount and continued growth of such research.

However, at present, no methods of conducting judicial examinations in 
the specialty 13.9 «Economic research in the field of intellectual property» 
concerning the determination of losses have been approved (referring to 
the methods that are certified and recommended for implementation in 
expert practice in accordance with the Procedure for attestation and state 
registration judicial examinations, approved by the resolution of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine dated 02.07.2008 No. 595).

This article examines regulatory acts for determining losses, considers 
methods: royalties and substitutions, discusses «Methods for solving forensic 
issues of material damage» related to forensic expertise in specialty 11.1 
«Accounting Accounting Documents and reporting.»
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In the case of the substitution method, the method is used by some 
experts when conducting expert examinations in specialty 13.9 «Economic 
research in the field of intellectual property», and in these studies it is 
assumed that one counterfeit product replaces one original product, with the 
loss not being received by the owner of the intellectual property object. The 
problem of determination of damages in the sphere of intellectual property 
is shown and the necessity of working out of methodical recommendations 
for determination of damages is proved. have become the basis of scientific 
research work «Method for determining losses in the field of intellectual 
property», which is intended for direct use by experts of the Ministry of 
Justice of Ukraine in carrying out expert studies in the field of intellectual 
property; training of forensic experts and training of young specialists; may 
be used by investigative and judicial staff in ordering expertise, etc.

Keywords: Losses, Revenue, royalty method, substitution method, 
intellectual property object.

Постановка проблеми. в ре-
дакції з 30.01.2005 року інструк-
ції про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних 
досліджень, затвердженої наказом 
МЮУ № 53/5 від 08.10.1998р., 
передбачена експертиза у сфері 
інтелектуальної власності: в тому 
числі окрема група економічні до-
слідження у сфері інтелектуальної 
власності [1]. На даний час жод-
них методик проведення судових 
експертиз за спеціальність 13.9 
«Економічні дослідження у сфері 
інтелектуальної власності» не за-
тверджено. 

Аналіз дослідження і публіка-
цій. Збитки в сфері інтелектуальної 
власності дocлiджувaли у науко-
вих працях тaкi вчeнi тa дocлiдни-
ки як Капіца Ю.М., Аралова Н.І., 
Бутнік-Сіверський О.Б., Андро-
щук Г., Жарова А., Крайнєв П., 
Мироненко Н., та інші. Одночас-
но слід зазначити, що на даний час 
залишаються невирішеними про-
блеми узгодженості поняття збитки 

та відсутність методологічної еко-
номічної бази, що потребує більш 
змістовного розкриття юридичних 
та економічних понять з урахуван-
ням чинних законодавчих та нор-
мативних актів, в яких вони вико-
ристовуються.

Метою статті є розкриття змі-
сту окремих економічних та пра-
вових аспектів щодо визначення 
збитків, обґрунтування необхідно-
сті створення методичних рекомен-
дацій з дослідження питань пов’я-
заних з визначенням збитків.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. В науково-методич-
них рекомендаціях з питань підго-
товки та призначення судових екс-
пертиз та експертних досліджень 
затверджених наказом МЮУ 
№ 53/5 від 08.10.1998р., передба-
чено:

5.4. Окрему групу становлять 
економічні дослідження об’єктів 
інтелектуальної власності, зокре-
ма визначення вартості переліче-
них вище об’єктів інтелектуальної 
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власності та розрахунок збитків, 
завданих у результаті порушення 
прав на них.

5.5. Орієнтовний перелік вирі-
шуваних питань:

Який розмір матеріальної шко-
ди завдано автору (правовласни-
ку) об’єкта права інтелектуальної 
власності унаслідок дій особи (наз-
ва юридичної особи або прізвище, 
ім’я, по батькові фізичної особи)?

Яка ринкова вартість (або ін-
ший вид вартості згідно із законо-
давством) майнових прав (вказати 
назву об’єкта права інтелектуаль-
ної власності) станом на дату (вка-
зати дату)?

Чи правильно визначено суму 
роялті за використання об’єкта?

Який мінімальний розмір ав-
торської винагороди має сплатити 
роботодавець (замовник) автору 
об’єкта права інтелектуальної влас-
ності (назва) [1]?

На даний час жодних методик 
проведення судових експертиз за 
спеціальність 13.9 «Економічні до-
слідження у сфері інтелектуальної 
власності» не затверджено (маєть-
ся на увазі методик які атестовані 
та рекомендовані до впровадження 
в експертну практику відповідно 
до Порядку атестації та держав-
ної реєстрації методик проведення 
судових експертиз, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів 
України від 02.07.2008 № 595). 

Статтею 224 Господарсько-
го кодексу України № 436-IV від 
16.01.2003 року, передбачено, від-
шкодування збитків: 1. Учасник 
господарських відносин, який по-
рушив господарське зобов’язання 
або установлені вимоги щодо здійс-
нення господарської діяльності, 

повинен відшкодувати завдані цим 
збитки суб’єкту, права або законні 
інтереси якого порушено.

2. Під збитками розуміються 
витрати, зроблені управненою сто-
роною, втрата або пошкодження її 
майна, а також не одержані нею до-
ходи, які управнена сторона одер-
жала б у разі належного виконання 
зобов’язання або додержання пра-
вил здійснення господарської ді-
яльності другою стороною [2].

Статтею 225 Господарського 
кодексу України, передбачений, 
склад та розмір відшкодування 
збитків: 

1. До складу збитків, що підля-
гають відшкодуванню особою, яка 
допустила господарське правопо-
рушення, включаються:

• вартість втраченого, пошко-
дженого або знищеного майна, ви-
значена відповідно до вимог зако-
нодавства;

• додаткові витрати (штрафні 
санкції, сплачені іншим суб’єктам, 
вартість додаткових робіт, додат-
ково витрачених матеріалів тощо), 
понесені стороною, яка зазнала 
збитків внаслідок порушення зо-
бов’язання другою стороною;

• неодержаний прибуток 
(втрачена вигода), на який сторо-
на, яка зазнала збитків, мала пра-
во розраховувати у разі належного 
виконання зобов’язання другою 
стороною;

• матеріальна компенсація 
моральної шкоди у випадках, пе-
редбачених законом [2].

З вище наведеного Господар-
ським кодексом України № 436-IV 
від 16.01.2003 року, статтею 224 
передбачено що під збитками ро-
зуміється понесені витрати, втрата 
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або пошкодження майна, а також 
не одержані доходи. В статті 225 
наведений склад збитків, та зазна-
чено що до збитків відноситься, 
в тому числі неодержаний прибу-
ток (втрачена вигода), про дохід 
в даній статті не зазначено. 

Статтею 22 Цивільного ко-
дексом України № 435-IV від 
16.01.2003 року, передбачено від-
шкодування збитків та інші спосо-
би відшкодування майнової шкоди

1. Особа, якій завдано збитків 
у результаті порушення її цивіль-
ного права, має право на їх відшко-
дування.

2. Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала 

у зв’язку зі знищенням або пошко-
дженням речі, а також витрати, які 
особа зробила або мусить зробити 
для відновлення свого порушеного 
права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б 
реально одержати за звичайних об-
ставин, якби її право не було пору-
шене (упущена вигода).

3. Збитки відшкодовуються 
у повному обсязі, якщо договором 
або законом не передбачено від-
шкодування у меншому або біль-
шому розмірі.

Якщо особа, яка порушила пра-
во, одержала у зв’язку з цим дохо-
ди, то розмір упущеної вигоди, що 
має відшкодовуватися особі, право 
якої порушено, не може бути мен-
шим від доходів, одержаних осо-
бою, яка порушила право. [3].

Отже, згідно цивільного кодек-
су України збитками є втрати, яких 
особа зазнала у зв’язку зі знищен-
ням або пошкодженням речі, а та-
кож витрати, які особа зробила або 
мусить зробити для відновлення 

свого порушеного права (реальні 
збитки) та доходи, які особа могла 
б реально одержати за звичайних 
обставин, якби її право не було по-
рушене (упущена вигода), також 
передбачено що якщо особа що по-
рушила право правовласника, та 
одержала у зв’язку з цим доходи, 
то розмір упущеної вигоди, що має 
відшкодовуватися особі, право якої 
порушено, не може бути меншим 
від доходів, одержаних особою, 
яка порушила право. 

Наказом Мінфін України «Про 
затвердження Національного по-
ложення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності»» № 73 від 
07.02.2013 року, із змінами та до-
повненнями в загальних положен-
нях, передбачено: 

• витрати – зменшення еконо-
мічних вигод у вигляді зменшення 
активів або збільшення зобов’я-
зань, що призводить до зменшен-
ня власного капіталу (за винятком 
зменшення капіталу за рахунок 
його вилучення або розподілення 
власниками);

• доходи – збільшення еконо-
мічних вигод у вигляді збільшення 
активів або зменшення зобов’я-
зань, яке призводить до зростан-
ня власного капіталу (за винятком 
зростання капіталу за рахунок вне-
сків власників);

Збиток – перевищення суми 
витрат над сумою доходу, для от-
римання якого були здійснені ці 
витрати прибуток – сума, на яку 
доходи перевищують пов’язані 
з ними витрати [4]. 

Тимчасовою Методикою визна-
чення розміру шкоди (збитків), 
що заподіяна порушеннями госпо-
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дарських договорів, Органи влади 
СРСР від 21.12.1990 року (наведе-
но мовою оригіналу): К неполучен-
ным доходам (упущенной выгоде) 
относятся все доходы, которые по-
лучила бы потерпевшая сторона, 
если бы обязательство было испо-
лнено (например, прибыль, не по-
лученная в результате уменьшения 
объема производства или реализа-
ции продукции, изменения ассор-
тимента изготовленной продукции, 
снижения ее качества и т.п.) [5].

Таким чином, з вище зазначе-
них нормативно правових актів до 
складу збитків, що підлягають від-
шкодуванню включаються:

• вартість втраченого, пошко-
дженого або знищеного майна, ви-
значена відповідно до вимог зако-
нодавства;

• додаткові витрати (штрафні 
санкції, сплачені іншим суб’єктам, 
вартість додаткових робіт, додат-
ково витрачених матеріалів тощо), 
понесені стороною, яка зазнала 
збитків внаслідок порушення зо-
бов’язання другою стороною;

• неодержаний прибуток 
(втрачена вигода), на який сторо-
на, яка зазнала збитків, мала пра-
во розраховувати у разі належного 
виконання зобов’язання другою 
стороною.

Визначення збитків в сфері 
інтелектуальної власності із ви-
користанням методу заміщення 
Пунктом 20 Національного стан-
дарту № 4 «Оцінка майнових прав 
інтелектуальної власності», перед-
бачений метод заміщення: метод 
заміщення застосовується для оцін-
ки майнових прав інтелектуальної 
власності, заміщення яких можли-
ве та економічно доцільне. 

Вартість заміщення визначаєть-
ся на підставі інформації про поточ-
ну вартість витрат станом на дату 
оцінки на створення (розроблення) 
або придбання, приведення об’єк-
та права інтелектуальної власності, 
подібного до об’єкта права інтелек-
туальної власності, майнові права 
на який оцінюються і який за свої-
ми споживчими, функціональними, 
економічними показниками може 
бути йому рівноцінною заміною, 
в такий стан, що забезпечує його 
найбільш ефективне використання, 
а також інформації про витрати, 
пов’язані з проведенням маркетин-
гових досліджень і рекламою по-
дібного об’єкта, та про розмір при-
бутку суб’єкта господарювання, 
який створив (розробив) подібний 
об’єкт [6].

Метод заміщення періодично 
використовується деякими експер-
тами за спеціальністю 13.9 «Еко-
номічні дослідження у сфері ін-
телектуальної власності» в даних 
дослідженнях передбачається що 
один контрафактний продукт за-
міщає один оригінальний продукт, 
при цьому збитком є дохід не одер-
жаний правовласником об’єкта ін-
телектуальної власності.

Контрафактна продукція – 
продукція або примірник, які ви-
пускаються, відтворюються, пу-
блікуються, розповсюджуються, 
реалізуються тощо з порушенням 
майнових прав інтелектуальної 
власності [6].

Наприклад правоохоронни-
ми органами було встановлено що 
приватний підприємець виготов-
ляє та продає кросівки під маркою 
«Adidas» без ліцензійного догово-
ру, чим порушує право на об’єкт 
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інтелектуальної власності, даний 
підприємець виготовив та продав на 
ринку 100 пар кросівок підробле-
них під марку «Adidas Kamanda» 
за ціною 250 грн. та отримав дохід 
в сумі – 25 000,00 грн. (100*250). 
Ціна оригінальної продукції кросі-
вок «Adidas Kamanda» складає – 3 
020,00 грн. 

По методу «заміщення» екс-
перти розраховують що правовлас-
никам об’єкта інтелектуальної 
власності, а саме торгівельній 
марці «Adidas» нанесений збиток 
в сумі – 302 000,00 грн. Збиток роз-
рахований ціна на продукцію оригі-
налу помножена на кількість прода-
ного контрафактного продукту.

На думку автора статті трактов-
ка даного методу експертами є не-
вірною та неприпустимо використо-
вувати такі розрахунки, оскільки 
при умові що правовласник об’єкта 
інтелектуальної власності марки 
«Adidas» виготовив та продав дані 
кросівки то він отримав би менший 
прибуток, так як повинен би здійс-
нити витрати на виготовлення та 
продажу даної продукції. Так на-
приклад при рентабельності в 20 
%, правовласник торгівельної мар-
ки «Adidas» отримав би прибуток 
в сумі – 60 400,00 грн., а не 302 
000,00 грн. визначений по методу 
«заміщення». 

Також слід зазначити, що ціна 
прямо пропорційно впливає на об-
сяги продажу і чим вище ціна тим 
менший обсяг продажу товару, 
якщо 100 пар кросівок продали за 
ціною 250 грн., то малоймовірно що 
дані покупці куплять 100 пар кро-
сівок за ціною 3 020,00 грн., так як 
існує безліч виробників з меншими 
цінами. 

Експертам необхідно дослід-
жувати походження товару, якщо 
встановлено що товар був викраде-
ний зі складів, то в даному випад-
ку збиток необхідно розраховувати 
за даними інвентаризації на скла-
ду, що відноситься до спеціальнос-
ті 11.1 «Дослідження документів 
бухгалтерського, податкового облі-
ку і звітності».

Слід вказати, в судово-еконо-
мічній експертизі за спеціальністю 
11.1 «Дослідження документів бух-
галтерського, податкового обліку 
і звітності» прийнята та затверджена 
«Методика вирішення судово-еко-
номічною експертизою питань щодо 
спричинення матеріальних збитків» 
[7] де передбачено що до збитків від-
носиться недоотриманий прибуток, 
втрата майна, понесені витрати.

При розрахунку збитків в сфе-
рі інтелектуальної власності необ-
хідно користуватися методом ро-
ялті. Пунктом 15 Національного 
стандарту № 4 «Оцінка майнових 
прав інтелектуальної власності», 
передбачений метод роялті, який 
застосовується за умови, що майно-
ві права інтелектуальної власності 
надані або можуть бути надані за 
ліцензійним договором іншій фі-
зичній або юридичній особі. 

Метод полягає у визначенні 
суми дисконтованих доходів від лі-
цензійних платежів. 

За базу роялті може прийматись 
виручка від реалізації ліцензійної 
продукції (товарів, робіт, послуг), 
обсяг виробленої чи реалізованої 
ліцензійної продукції (товарів, 
робіт, послуг) в натуральному ви-
разі, величина доходу (прибутку) 
від реалізації ліцензійної продукції 
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(товарів, робіт, послуг) та інші по-
казники господарської діяльності. 

Ставка роялті визначається на 
підставі результатів аналізу ринку 
подібних об’єктів права інтелекту-
альної власності, за використання 
яких сплачується роялті. 

Під час визначення розміру лі-
цензійних платежів враховуються 
вид та строк дії ліцензійного дого-
вору, кількість ліцензійних дого-
ворів, сфера використання об’єкта 
права інтелектуальної власності, 
обсяг переданих прав, характери-
стики об’єкта права інтелектуальної 
власності, майнові права на який 
є предметом ліцензійного договору, 
залишковий строк його корисного 
використання, строк освоєння про-
цесу виробництва та/або реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 
з використанням об’єкта права ін-
телектуальної власності, ступінь 
готовності такого об’єкта до вико-
ристання за призначенням та інші 
показники, що можуть вплинути на 
розмір ліцензійних платежів [6].

Слід зазначити, що в України 
на даний час немає аналізу ставок 
роялті, законодавства що б вста-
новлювало їх розмір для галузей 
економік, експертами ставки бе-
руться з ліцензійних договорів 
підприємств права яких порушено, 
або з літератури наприклад Капі-
ца Ю.М., Аралова Н.І. Визначен-
ня ставок роялті у міжнародних 
договорах про передачу техноло-
гій/ Наука та інновації. – 2015. – 
№ 2. – С. 55–76.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Необхідно роз-
робляти методику щодо визначен-
ня збитків у сфері інтелектуальної 
власності, вивчати та узагальнювати 

середні ставки роялті в Україні, за-
тверджувати нижні та верхні грани-
ці ставки роялті. Також слід зверну-
ти увагу на випадки коли власники 
об’єкту інтелектуальної власності 
передає ліцензійними договорами 
право користування даними об’єкта-
ми, ставки роялті повинні бути вмо-
тивовані, мати калькуляцію прибут-
ку підприємства, та обмежені, так 
наприклад ставка роялті не може 
бути 100 % від доходу підприємства. 
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ДОКАЗУВАННЯ ПЛАГІАТУ  
НАУКОВИХ ТВОРІВ: СУДОВА ПРАКТИКА 

ТА ЕКСПЕРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Анотація. Публікація присвячена актуальним проблемам практики 
доказування плагіату в наукових творах та містить аналіз певних справ, 
які розглядалися у кримінальних та цивільних провадженнях при залу-
ченні судових експертів. 

У роботі висвітлюється, що з метою встановлення фактичних даних, 
пов’язаних із створенням та використанням творів наукового характеру, 
у різних країнах можуть залучатися фахівці, що володіють необхідними 
спеціальними знаннями. При цьому лише в Україні при досудовому та су-
довому розгляді справ щодо наукових творів, як об’єктів авторського права, 
залучаються судові експерти, які в установленому законодавством порядку 
отримали кваліфікацію судового експерта в рамках окремо виділеного на-
прямку судової експертизи «Експертиза у сфері інтелектуальної власності». 
За нормами процесуального законодавства, висновок експерта складений 
у процесуальному порядку стає одним з джерел доказів по справі. 

Звертається увага, що експерту заборонено самостійно збирати матері-
али, що підлягають дослідженню. Тому всі матеріали, які підтверджують 
або спростовують факт використання відповідного твору при створенні 
іншого, зацікавлені сторони мають долучати до матеріалів справи.

Виноситься рекомендація, що перед подачею позову до суду необхідно 
враховувати всі обставини справи, чітко формулювати позовні вимоги та 
забезпечити належну доказову базу. При цьому на етапі розробки стратегії 
захисту авторських прав у цивільних процесах, важливе значення має ефек-
тивна взаємодія сторін по справі із адвокатами та судовими експертами. 

Відзначається, що застосування науково-обґрунтованих експертних 
технологій дає можливість виявити ідентифікуючі ознаки, які свідчать 
про наявність або відсутність ознак плагіату у наукових творах та ство-
рення їх на основі робіт інших авторів, що дає можливість забезпечити 
належну доказову базу.
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PROOF OF PLAGIATION  
OF SCIENTIFIC PAPERS: LEGAL PRACTICE 

 AND EXPERT TECHNOLOGIES

Abstract. The publication deals with current problems of the practice of 
proving plagiarism in scientific works and contains an analysis of certain cases that 
were considered in criminal and civil proceedings when involving court experts.

The paper points out that in order to establish factual data related to 
the creation and use of works of a scientific nature, specialists possessing 
the necessary specialized knowledge may be involved in different countries. 
However, only in Ukraine, in the pre-trial and judicial consideration of 
cases concerning scientific works as objects of copyright, judicial experts 
are involved, who in accordance with the procedure established by law 
have obtained the qualification of a judicial expert within the framework 
of a separate line of judicial expertise «Expertise in the field of intellectual 
property». According to the rules of procedural law, the expert’s opinion 
in the procedural order becomes one of the sources of evidence in the case.

Attention is drawn to the fact that the expert is forbidden to collect 
the materials to be investigated independently. Therefore, all material that 
confirms or denies the fact of using the relevant work in the creation of 
another, stakeholders should include in the case file.

It is recommended that, before filing a lawsuit, all the circumstances of 
the case should be taken into account, the claims should be clearly stated 
and the evidence should be provided. In the process of developing a strategy 
for copyright protection in civil proceedings, effective interaction between 
the parties in the case with lawyers and forensic experts is essential.

It is noted that the use of scientifically grounded expert technologies makes 
it possible to identify identifying signs that indicate the presence of plagiarism 
signs in scientific works and to create them on the basis of the works of other 
authors, which makes it possible to provide a proper evidence base.

Keywords: scientific work, plagiarism, copyright, forensics, intellectual 
property, expert technologies.
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Постановка питання в загаль-
ному вигляді. Питання доказу-
вання фактів плагіату в наукових 
творах доволі часто виникають 
у авторів, які виявили недобросо-
вісне запозичення фрагментів їх 
творів, а також педагогічних, на-
уково-педагогічних та наукових 
працівників, які сприяють впро-
вадженню принципів академічної 
доброчесності. Також ці питання 
мають свою актуальність для адво-
катів, судових та правоохоронних 
органів, які розглядають справи, 
пов’язані із порушенням автор-
ських прав. 

Виявлення фактів плагіату 
у дисертаційних та інших наукових 
працях, а також у працях високо-
посадовців, у багатьох країнах ви-
кликають значний резонанс.

Так, у 2011 році міністр оборо-
ни Германії Карл-Теодор цу Гут-
тенберг був звинувачений у пла-
гіаті [1]. В дисертаційній роботі 
міністра були виявлено окремі аб-
заци, які містили фрагменти тво-
рів інших вчених без відповідних 
посилань на джерела запозичення. 
Після встановлення факту плагіату 
університет міста Байройт позбавив 
цу Гуттенберга наукового ступеню. 
Справа набула значного резонансу 
і Карл-Теодор цу Гуттенберг був 
вимушений подати у відставку. 

Не минув звинувачення у пла-
гіаті також син лівійського дикта-
тора Муаммара Каддафі – Саїд. 
В його PhD дисертації, яку він 
захистив у Лондонській школі еко-
номіки та політичних наук у 2008 
р., було знайдено значну кількість 
фрагментів із чужих творів. Відпо-
відно до відомостей, що зазначали-

ся у засобах масової інформації, 
в окремих фрагментах тексту дис-
ертації були відсутні посилання на 
авторів текстів, а в частині текстів 
посилання були оформлені неко-
ректно [2]. 

У 2010 році викладач МГИМО 
звернула увагу колег на серію за-
позичень з її праць, що мали міс-
це в одній з публікацій І.В. Ви-
ноградової, доцента кафедри на 
факультеті економіки Національ-
ного дослідного університету Вища 
школа економіки (Росія). З метою 
аналізу цього факту була створена 
в університеті комісія з етики, яка 
підтвердила факт недобросовісного 
запозичення не лише робіт викла-
дача МГИМО, але і робіт інших 
авторів. Після винесення рішення 
комісії, І.В. Виноградова подала 
заяву про звільнення за власним 
бажанням [3].

В Україні останнім часом у за-
собах масової інформації та со-
ціальних мережах також широко 
поширюються відомості щодо вияв-
лених фактів плагіату як у роботах 
науково-педагогічних працівників, 
так і працях високопосадовців.  
І хоча не в усіх випадках нині має 
місце застосування відповідних за-
собів академічного впливу, проте 
маємо відмітити, що увага науко-
вої спільноти до проявів плагіату 
та шляхів забезпечення доказової 
бази посилюється.

У Законі України «Про вищу 
освіту» [4] частиною 6 статті 6 
встановлено, що виявлення акаде-
мічного плагіату у захищеній дис-
ертації (науковій доповіді) є під-
ставою для скасування рішення 
спеціалізованої вченої ради про 



95

присудження наукового ступеня та 
видачу відповідного диплома. При 
цьому академічні заходи впливу 
передбачено й щодо наукового ке-
рівника (консультанта), офіційних 
опонентів, які надали позитивні 
висновки про наукову роботу, а та-
кож голови відповідної спеціалізо-
ваної вченої ради.

Між тим наслідками виявле-
ного плагіату у наукових працях 
можуть бути не лише репутаційні 
втрати та позбавлення наукового 
ступеню. Відповідно до законодав-
ства, при виявленні факту недобро-
совісного використання своїх праць 
у роботах інших авторів, суб’єкти 
авторського права мають право 
звертатися в установленому поряд-
ку до суду та інших органів, відпо-
відно до їх компетенції, з позовом 
про поновлення порушених прав 
та припинення дій, що порушують 
авторське право. У результаті, осо-
ба, в роботі якої виявлено недобро-
совісне запозичення праць інших 
авторів, може бути притягнута до 
всіх видів відповідальності, що 
включає цивільну, дисциплінарну, 
матеріальну та кримінальну відпо-
відальність. 

Під час досудового та судового 
розгляду справ, пов’язаних із не-
добросовісним використанням чу-
жих творів, виникає необхідність 
у встановленні фактів, що мають 
значення для вирішення справи, 
зокрема, щодо повного або частко-
вого відтворення певного твору та 
виявлення наявності ознак плагіату 
у наукових роботах. 

У цьому контексті, на наш по-
гляд, заслуговує на увагу аналіз 
судово-експертної практики вста-

новлення фактів недобросовісного 
використання у наукових творах 
робіт інших авторів, який ми роз-
починаємо розкривати у цій статті, 
а також особливостей застосування 
певних експертних технологій для 
встановлення фактів, що мають 
значення для вирішення справи. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. За необхідності вста-
новлення фактичних даних, пов’я-
заних із створенням та використан-
ням творів наукового характеру, 
під час досудового розслідування 
та розгляду справ у суді у різних 
країнах залучаються фахівці, що 
володіють необхідними спеціальни-
ми знаннями. Такими особами мо-
жуть бути патентні повірені, відомі 
вчені в певній галузі знань, судо-
ві експерти, атестовані за різними 
експертними напрямками тощо. 

Дослідження практики окре-
мих країн щодо залучення фахів-
ців для встановлення фактів, що 
мають значення для встановлення 
істини у справі, вже висвітлювало-
ся нами в більш ранній роботі [5]. 
Зокрема, вказувалося, що в Литві 
дослідження з питань авторського 
права проводяться в рамках лінгві-
стичного виду експертиз. У Респу-
бліці Казахстан для встановлення 
прав інтелектуальної власності на 
наукові або літературно-художні 
твори проводиться авторознавча 
експертиза. У Російській Федера-
ції дослідження, пов’язані з вста-
новленням факту відтворення 
фрагментів певного твору можуть 
проводитися в рамках, як автороз-
навчої експертизи, так і лінгвістич-
ної експертизи. 
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В Україні при досудовому та 
судовому розгляді справ щодо на-
укових творів, як об’єктів автор-
ського права, залучаються судові 
експерти, які в установленому за-
конодавством порядку отримали 
кваліфікацію судового експерта за 
експертною спеціальністю 13.1.1 
«Дослідження, пов’язані з літера-
турними та художніми творами та 
інші», яка присвоюється в рамках 
окремо виділеного класу судової 
експертизи «Експертиза у сфері ін-
телектуальної власності». За нор-
мами процесуального законодав-
ства, висновок експерта складений 
у процесуальному порядку стає од-
ним з джерел доказів по справі. І 
саме застосування науково-обґрун-
тованих експертних технологій дає 
можливість забезпечити повноту та 
об’єктивність наданого висновку 
шляхом впровадження найбільш 
раціональної та ефективної органі-
зації виробництва судових експер-
тиз.

Питання особливостей прове-
дення судових експертиз літера-
турних творів наукового характеру 
вже піднімалися у роботах [6, 7, 8, 
9, 10]. Проте самі судові прецеден-
ти, що стосувалися встановлення 
факту плагіату, не висвітлювалися.

Мета статті. З метою обґрун-
тування основних підходів до про-
ведення експертних досліджень 
творів наукового характеру та за-
стосуванню науково-обґрунтованих 
експертних технологій при досудо-
вому та судовому розгляді справ, 
пов’язаних із незаконним вико-
ристанням праць інших авторів, 
вважаємо за доцільне проаналізу-
вати експертну практику, що на-

працьована за майже 15-ти річний 
період існування напряму судової 
експертизи «Експертиза у сфері 
інтелектуальної власності». У цій 
статті ми розпочинаємо висвітлю-
вати справи, які розглядалися із 
залученням експертів та звертаємо 
увагу на роль експертизи у вста-
новленні певних фактів, що мають 
значення для вирішення справи.

Викладення основного мате-
ріалу. Аналіз наявної експертної 
практики показує, що останнім ча-
сом збільшується кількість судових 
спорів про захист авторських прав 
на наукові твори та неправомірне 
використання в них праць інших 
авторів. 

Правоохоронні та контролюючі 
органи також звертають увагу на 
якість науково-дослідних робіт та 
використання в них недобросовіс-
них запозичень з раніше створених 
наукових праць. При цьому особли-
ва увага приділяється, якщо робо-
ти виконувалися за рахунок коштів 
державного бюджету та є підстави 
вважати, що мало місце заволодін-
ня коштами державного бюджету 
України шляхом їх безпідставного 
перерахування.

Одна з таких справ розгляда-
лася у 2012 році Головним слід-
чим управлінням Служби безпеки 
України. Кримінальна справа була 
порушена за фактом вчинення зло-
чинів, передбачених ч. 4 ст. 191 
та ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримі-
нального кодексу України. З ма-
теріалів справи, що були надані 
на експертизу, вбачалося, що на 
початку 2008 року невстановлені 
службові особи ВАТ «Х» та ТОВ 
«Y» вступили в злочинну змову 
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щодо протиправного заволодін-
ня грошовими коштами ВАТ «Х».  
З цією метою у 2008 р. було укла-
дено договір щодо виконання НДР 
за темою «Исследование и разра-
ботка методов и средств контроля 
процесов гальванической метали-
зации печатных плат». Упродовж 
2008-2010 рр. сторонами було 
укладені завідомо неправдиві акти 
здачі-приймання робіт на загаль-
ну суму 4 833 936 грн. При цьому 
у зв’язку з відсутністю зазначе-
них коштів на рахунку ВАТ «Х» 
на вказану суму, перерахуван-
ня було здійснено лише на суму 
220 587,70 грн, яка на той період 
більше ніж у 250 разів перевищу-
вала неоподаткований мінімум до-
ходів громадян (кваліфікується як 
злочин у великому розмірі).

У ході досудового розслідуван-
ня виявлено, що текст інновацій-
ного звіту на тему: «Разработка 
технологии вакуумной металли-
зации полимерных пленок для 
производства гибких печатных 
плат» (далі – Інноваційний звіт), 
виконаного ТОВ «Y» у м. Мико-
лаїв у 2009 році, містить значні 
текстуальні збіги із текстом кан-
дидатської дисертації на здобуття 
вченого ступеня кандидата техніч-
них наук Ю.В. Данилова на тему 
«Исследование и разработка мето-
дов и средств контроля процессов 
гальванической металлизации пе-
чатных плат», яка була захищена  
у м. Іжевськ у 2004 році.

З метою встановлення факту 
використання фрагментів тексту 
дисертації Данилова Ю.В. при 
складанні Інноваційного звіту була 
призначена експертиза. 

У результаті дослідження було, 
зокрема, встановлено наступне.  
У тексті Інноваційного звіту були 
відсутні посилання на дисертацію 
Ю.В. Данилова. Посилання на ви-
користану літературу у тексті Інно-
ваційного звіту повністю збігалися 
з посиланнями наведеними у дис-
ертації Ю.В. Данилова. У Іннова-
ційному звіті не містилося жодного 
фрагменту тексту, який би не мав 
текстуальних збігів з фрагментами 
дисертації Ю.В. Данилова, не ви-
явлено і фрагментів із мовною або 
іншою обробкою. При цьому у тек-
стах досліджуваних творів виявле-
но ряд ідентичних механічних по-
милок, наприклад: наявні помилки 
у нумерації формул (в обох творах 
наступна за формулою 1.8 також 
має номер 1.8), відсутні пунктуа-
ційні знаки та інтервали між сло-
вами у відповідних фрагментах 
тексту тощо. Відмінності у дослі-
джуваних творах полягали лише 
у відсутності окремих фрагментів 
тесту дисертації Ю.В. Данилова 
у тексті Інноваційного звіту.

Враховуючи встановлені екс-
пертизою факти, кримінальна 
справа була передана до суду. 

Між тим слід відмітити, що 
наукові твори не так часто стають 
об’єктом експертизи під час роз-
гляду кримінальних проваджень.

Переважна більшість справ 
щодо творів наукового характеру 
розглядається у цивільному судо-
чинстві, а позивачем виступає осо-
ба, яка вважає, що її немайнові або 
майнові права були порушені шля-
хом повного або часткового вико-
ристання її творів. 
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Одна з таких справ розглядала-
ся у Центральному районному суді 
м. Миколаєва (цивільна справа 
№ 2-1298/11) [11]. Відповідно до 
фабули справи, у вересні 2010 року 
пан «Ш…» звернувся до суду із 
позовом до пана «К…» та просив 
стягнути з нього 100 000 грн. ком-
пенсації за порушення авторського 
права. Позовні вимоги обґрунто-
вувалися тим, що відповідач в на-
уковій праці «Партизансько-пов-
станський рух на Баштанщині 
проти німецьких окупантів: 1918 
і 1942-1943 рр.», яка була видана 
в 2004 році у восьмому випуску 
збірника наукових статей Інституту 
Історії України НАНУ «Сторінки 
воєнної історії», використав фраг-
менти з розділу «На бій піднялись 
месники Баштанки» книги пози-
вача «Партизанський і підпільний 
рух на території Миколаївщини 
(1941-1944 рр.)» без отримання 
відповідного дозволу. На думку 
позивача, такі дії є порушенням ст. 
15 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» [12], та да-
ють підстави для судового захисту 
відповідно до ст. 50 вищезазначе-
ного Закону. 

Позивач та його представник 
під час судового засідання пояс-
нили, що відповідач вдруге видає 
наукові праці позивача під сво-
їм іменем, що підриває авторитет 
пана «Ш…» як відомого вченого та 
науковця, ставить під сумнів його 
творчу працю та ділову репутацію.

Відповідач та його представник 
під час судового засідання запере-
чували проти задоволення позов-
них вимог з підстав недоведеності 
наявності плагіату у науковій пра-

ці пана «К…», так як обидві науко-
ві праці були написані на підставі 
архівних документів.

З метою встановлення фактів 
наявності повного або частково-
го відтворення фрагментів книги 
«Ш…» у статті «К…» відповідно 
до вимог процесуального законо-
давства була призначена судова 
експертиза у сфері інтелектуальної 
власності.

У результаті дослідження вста-
новлено, що порядок викладення 
матеріалу в Розділі книги «Ш…» 
повністю збігається з викладенням 
матеріалу у статті «К…». При цьо-
му виявлено, що в основу обох тво-
рів покладено данні державного ар-
хіву Миколаївської області. Отже 
факти, що викладені в досліджу-
ваних творах, об’єктивно існували 
і були відображені в різноманітних 
документах та архівних даних. 

Між тим, аналіз текстів дослі-
джуваних творів показав, що при 
створенні наукової статті «К…» 
було використано не лише те саме 
джерело інформації (державний 
архів Миколаївської області), 
що і при створенні розділу книги 
«Ш…», але й було використано 
данні архіву з таких самих спр. 
та арк., та розташовано їх у творі 
у такому ж самому порядку, що  
і у книзі «Ш…». 

Висновки щодо діяльності заго-
ну імені Щорса в обох творах тек-
стуально співпадають. Так, у кни-
зі «Ш…» на 50 сторінці міститься 
підсумок щодо діяльності загону 
імені Щорса, який зроблено ав-
тором самостійно без посилання 
на літературні джерела. У статті 
«К…» на 58-59 сторінках містить-
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ся аналогічний фрагмент тексту за 
виключенням заміни окремих слів 
у межах синонімічного ряду. 

Наявність значних текстуаль-
них збігів у фрагментах тексту 
статті «К…» та книги «Ш…», пов-
ний збіг в порядку викладення ма-
теріалу, використання даних архіву 
з таких самих спр. та арк., ідентич-
ність окремих висновків тощо, дало 
підставу для висновку про викори-
стання розділу «На бій піднялись 
месники Баштанки» у науковій 
праці «Партизансько-повстанський 
рух на Баштанці проти німецьких 
окупантів 1918 і 1942-1943 рр.».

За результатами судового розгля-
ду, суд частково задовольнив позов 
пана «Ш…» до пана «К…» в части-
ні стягнення компенсації в розмірі 
11 180 грн. за порушення авторських 
прав у вигляді плагіату [11].

Зрозуміло, що при створенні 
наукових творів за схожою темати-
кою можуть бути використані ана-
логічні архівні матеріали, норма-
тивні акти та літературні джерела. 
Між тим, якщо твір створювався 
автором на основі іншого твору, без 
самостійного опрацювання джерел 
інформації та формулювання влас-
них узагальнень та висновків, то 
ті фрагментів твору, що були від-
творені, можуть містити ідентифі-
куючі ознаки використання автен-
тичного твору. Під час проведення 
судової експертизи як раз й вивча-
ються збіги і відмінності виявлені 
у досліджуваних творах та виділя-
ються ознаки, що є характерними 
для першоджерела. 

При формуванні доказової бази 
необхідно зважати, що експерт 
проводить дослідження лише тих 

об’єктів, що містяться у матеріалах 
справи. Самостійно збирати мате-
ріали, що підлягають досліджен-
ню, експерту заборонено. Тому всі 
матеріали, які підтверджують або 
спростовують факт використання 
відповідного твору при створенні 
іншого, зацікавлені сторони мають 
долучати до матеріалів справи.

Розгляд справ щодо порушень 
авторських прав, коли предметом 
судового розгляду стають твори 
наукового характеру, нині вже не 
є поодиноким явищем, відповід-
но, наявна напрацьована певна 
експертна практика дослідження 
таких об’єктів. Позивачами в та-
ких спорах виступають автори або 
спадкоємці, які набули права на 
певні наукові твори. 

Між тим, у судовій практиці 
також були випадки коли, при ви-
явленні фактів недобросовісного 
використання наукових творів, по-
зов до суду подавали особи, які не 
є суб’єктами авторського права.

І хоча такі справи є доволі не 
типовими, проте у цій статті вва-
жаємо за доцільне висвітлити об-
ставини однієї справи, яка цікава 
своїм нестандартним підходом та 
можливо зверне увагу на необхід-
ність більш зваженого формулю-
вання позовних вимог.

Зарічний районний суд міста 
Суми у 2012-2013 рр. розглядав ци-
вільну справу № 1805/6876/2012 
[13], за позовом пані «С…» до 
Сумського державного університе-
ту та пані «А…».

Позов до суду був поданий пані 
«С…», яка виявила недобросовіс-
не запозичення фрагментів творів 
різних авторів у наукових роботах 
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пані «А…». І оскільки іноземні 
вчені, фрагменти праць яких були 
відтворені в роботах відповідача, 
не були зацікавлені в захисті своїх 
авторських прав, пані «С…» вирі-
шила подати позов про захист прав 
споживача.

Позивач мотивувала свої ви-
моги тим, що вона є споживачем 
інформаційного друкованого про-
дукту – журналу Сумського дер-
жавного університету «Вісник 
СумДУ». Зазначене видання заре-
єстроване Президією ВАК України 
як наукове видання з філологічних 
наук. Засновником та видавником 
журналу є СумДУ. На думку по-
зивача редакційна колегія вказа-
ного журналу належним чином не 
виконала свої зобов’язання щодо 
належного рецензування та відбору 
статей до друку. В наслідок чого, 
у вказаному журналі оприлюдне-
но статті пані «А», які є перекла-
дом наукових робіт інших вчених 
та є фальсифікованим продуктом. 
Посилаючись на те, що відповідачі 
в супереч вимогам Закону Украї-
ни «Про захист прав споживачів» 
випустили в обіг фальсифіковану 
продукції, просить захистити її 
права споживача. 

З метою встановлення фактич-
них обставин справи, було призна-
чено судову експертизу. Під час до-
слідження виявлено, що у статтях 
пані «А…» має місце використання 
фрагментів дисертацій різних вче-
них (у перекладі з російської мови 
на українську), зокрема, кандидат-
ської дисертації П.В. Сухова «Ин-
тернет СМИ Рунета: системные ха-
рактеристики» при створенні статті 

«Системні характеристики онлай-
нових та офлайнових ЗМІ». 

Експертиза показала, що 
9 фрагментів тексту статті пані 
«А…» повністю співпадали з від-
повідними фрагментами тексту 
дисертації П.В. Сухова, за ви-
ключенням наступних відміннос-
тей, а саме: використання замість 
фрази «последнее десятилетие», 
що міститься у тексті дисертації, – 
«кінець XX століття», «в рамках 
диссертации» – «у даній роботі», 
«России» – «України», «сайты 
телеканалов ОРТ, РТР, НТВ» – 
«сайти каналів 1+1, «Інтер», «тем 
не менее, до сих пор российские 
пользователи» – «щодо україн-
ської аудиторії користувачів», «ис-
следователь» – «більшість дослід-
ників» тощо. Також 17 фрагментів 
тексту статті пані «А…», співпа-
дали з відповідними фрагментами 
тексту дисертації П.В. Сухова, за 
виключенням відсутності у тексті 
статті окремих слів, фраз або ре-
чень, що містяться у відповідних 
фрагментах тексту дисертації.

Після дослідження фактичних 
обставин, перевіривши їх доказами 
наданими сторонами та з урахуван-
ням висновку експерта, Зарічний 
районний суд міста Суми виніс рі-
шення, що позов обґрунтований та 
підлягає частковому задоволенню 
виходячи з наступного [13].

Судом встановлено, що пози-
вач є споживачем інформаційного 
друкованого продукту – журналу 
Сумського державного університе-
ту «Вісник СумДУ». Сумській дер-
жавний університет є засновником 
та видавником журналу «Вісник 
СумДУ». Зазначене видання заре-
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єстроване Президією ВАК України 
як наукове видання з філологічних 
наук.

Відповідно до вимог, які вису-
ваються ВАК України до видань 
такого типу є належне рецензуван-
ня та належний відбір статей до 
друку. Аналогічна вимога зазначе-
на у положенні про редакційну ко-
легію зазначеного видання СумДУ.

Як встановлено судом, редак-
ційна колегія «Віснику СумДУ» 
не виконала належним чином свої 
зазначені вище обов’язки. В наслі-
док чого у науковому виданні Сум-
ДУ були оприлюднені статті пані 
«А…», які є фальсифікованим ін-
формаційним продуктом.

До зазначених вище висновків, 
в тому числі про фальсифікова-
ність спірного інформаційного про-
дукту, суд прийшов до висновку 
з наступного.

Згідно положень ст. 1 Закону 
України «Про інформацію» [14], 
інформацією є будь-які відомо-
сті та/або дані, які можуть бути 
збережені на матеріальних носіях 
або відображені в електронному 
вигляді. Статтею 23 Закону Укра-
їни «Про інформацію» визначе-
но, що інформаційною послугою 
є результат діяльності з надання 
інформаційної продукції спожива-
чам з метою задоволення їхніх по-
треб. З огляду на обставини справи 
та виходячи із системного аналізу 
вищезазначених правових норм та 
підзаконних актів, судова колегія 
вважає, що взаємовідносини сторін 
дійсно мають бути врегульовані по-
ложеннями Закону України «Про 
захист прав споживачів» [15].

Що стосується вимоги позивача 
про зобов’язання СумДУ надру-
кувати відповідне спростування 
у «Віснику СумДУ. Серія «Філо-
логія» суд вважав за необхідне за-
значити наступне.

Способи відновлення (захисту) 
порушених прав споживача визна-
чені Законом України «Про захист 
прав споживачів» у вигляді права 
споживача вимагати: пропорційно-
го зменшення ціни, безоплатного 
усунення недоліків товару в розум-
ний строк, відшкодування витрат 
на усунення недоліків товару, ро-
зірвання договору та повернення 
сплаченої за товар грошової суми, 
вимагати заміни товару на такий же 
товар або на аналогічний, з числа 
наявного у продавця (виробника) 
товару. Права вимагати оприлюд-
нити спростування фальсифіко-
ваного інформаційного продукту, 
вказаним законом споживачу не 
надано.

Дана вимога позивача, з ура-
хуванням обставин справи та кон-
тексту в якому вона заявлена, фак-
тично випливає з Закону України 
«Про авторське право і суміжні 
права» та є способом захисту прав 
автора. Однак, позивач не є авто-
ром наукових робіт, що були ви-
користані у статтях пані «А…», та 
не уповноважувалася авторами цих 
робіт для здійснення захисту своїх 
авторських прав, а відтак позивач 
не наділена правом звертатися до 
суду з позовом про захист автор-
ських прав, в тому числі шляхом 
вилучення контрафактної продук-
ції чи опублікування спростування.

Отже, суд вирішив позов пані 
«С…» задовольнити частково та ви-
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знати надруковані у «Віснику Сум-
ДУ. Серія «Філологія» статі пані 
«А…» фальсифікованою інформа-
ційною продукцією. В задоволенні 
позову в іншій частині відмовити 
за необґрунтованістю вимог.

На рішення Зарічного район-
ного суду м. Суми у встановлений 
термін подано апеляційні скарги, 
які Рішенням колегії суддів судо-
вої палати у цивільних справах 
Апеляційного суду Сумської облас-
ті були задоволені. Рішення Заріч-
ного районного суду м. Суми було 
скасовано і в задоволенні позову 
відмовлено. 

У Рішенні колегія суддів об-
ґрунтовувала свою позицію наступ-
ним чином [16].

Суд першої інстанції прийшов 
до помилкового висновку, що за-
значені статті пані «А…» відповід-
но до Закону України «Про захист 
прав споживачів» є фальсифікова-
ною інформаційною продукцією, 
їх публікація порушує права пані 
«С…» як споживача, а тому права 
позивачки підлягають захисту в об-
раний нею спосіб. 

При цьому висновок судової 
експертизи, на який послався суд 
першої інстанції, задовольняючи 
вимоги пані «С…», не являється 
доказом на підтвердження того, що 
статті пані «А…» є фальсифікова-
ною продукцією в значенні цього 
терміну, який вживається в За-
коні України «Про захист прав 
споживачів», так як він стосуєть-
ся порушень в сфері інтелектуаль-
ної власності, право на захист від 
яких має автор. Зокрема, право 
на такий захист передбачено ст. 
42 Закону України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність». Ін-
ших належних доказів, які б під-
тверджували, що статті пані «А…» 
є саме фальсифікованою продук-
цією в розумінні Закону України 
«Про захист прав споживачів» та 
їх публікацією порушуються її пра-
ва як споживача, пані «С…» суду 
не надала. Крім того спосіб захи-
сту, який обрала пані «С…» не 
відповідає способам захисту прав 
споживачів, передбаченим Цивіль-
ним кодексом України та Законом 
України «Про захист прав спожи-
вачів».

Отже, апеляційні скарги були 
задовільнені, рішення Зарічного 
районного суду м. Суми скасовано, 
в задоволенні позову відмовлено.

Враховуючи викладене, можна 
було б зробити висновок, що судо-
ва справа про захист прав спожива-
чів за позовом особи, що не є авто-
ром творів, які використовувалися 
при написанні наукових робіт, була 
повністю програна. Проте мета пані 
«С…» довести факт плагіату у ро-
ботах пані «А…» певною мірою 
була досягнута. Ця судова справа 
викликала резонанс у наукових ко-
лах, а доведений факт плагіату до-
пущений у статтях пані «А…», став 
підґрунтям для підвищення уваги 
до тексту її докторської дисертації, 
що була нещодавно успішно захи-
щена. Після розгляду дисертації та 
виявлення в ній фактів плагіату рі-
шенням Атестаційної колегії Мініс-
терства освіти і науки 31.10.2014 р. 
пані «А…» була позбавлена науко-
вого ступеня доктора наук.

Розглядаючи дану справу, мо-
жемо зробити висновок, що навіть 
маючи необхідні докази наявності 
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плагіату наукових творів, досить 
проблематично довести порушення 
авторських прав, якщо позов пода-
ється не від імені автора. І навіть 
якщо експертиза повністю підтвер-
дить факт недобросовісного запо-
зичення частин чужих творів, про-
те встановлений факт не відповідає 
обставинам справи, це не дасть 
можливість отримати позитивне рі-
шення суду.

Отже, на етапі подачі позову 
до суду необхідно враховувати всі 
обставини справи, чітко формулю-
вати позовні вимоги та забезпечи-
ти належну доказову базу. Наша 
практика показує, що для розроб-
ки оптимальної стратегії захисту 
свої прав, важливе значення має 
ефективна взаємодія сторін по 
справі із адвокатами та судовими 
експертами. Така позиція нині не 
суперечить процесуальному зако-
нодавству. Так, якщо раніше судо-
ва експертиза призначалася лише 
судом і експерту заборонялося на-
віть спілкуватися із учасниками 
справи, то нині враховуючи зміни 
до процесуального законодавства 
[17], експертиза також може бути 
проведена на замовлення учасни-
ка справи (за виключенням кримі-
нального процесу). 

Також слід звернути увагу, що 
оскільки повнота і достовірність 
встановленого експертом факту 
буде прямо залежати від допусти-
мості та достатності наданих на 
експертизу об’єктів, тому на ста-
діях, що передують призначенню 
експертизи, досить ефективним 
є узгодження з експертом переліку 
документів та об’єктів, що пода-
ються на дослідження та експерт-

них завдань, що будуть ставитися 
на вирішення експертизи. 

Висновки та перспективи по-
дальших розробок. При досудо-
вому та судовому розгляді справ, 
що стосуються наукових творів, 
як об’єктів авторського права, 
в Україні залучаються судові екс-
перти, які атестовані в рамках ок-
ремо виділеного напрямку судової 
експертизи «Експертиза у сфері 
інтелектуальної власності». За ре-
зультатами проведення експертизи, 
призначеною у порядку визначено-
му процесуальним законодавством, 
встановлюються фактичні данні, 
що стосуються предмету судового 
розгляду. При цьому висновок су-
дового експерта стає одним із дже-
рел доказів. 

Перед подачею позову до суду 
необхідно враховувати всі обста-
вини справи, чітко формулювати 
позовні вимоги та забезпечити на-
лежну доказову базу. При цьому 
на етапі розробки стратегії захисту 
авторських прав, важливе значен-
ня має ефективна взаємодія сторін 
по справі із адвокатами та судови-
ми експертами. 

Застосування науково-обґрун-
тованих експертних технологій дає 
можливість забезпечити належну 
доказову базу, виявити ідентифіку-
ючі ознаки, які свідчать про наяв-
ність ознак плагіату та факт вико-
ристання фрагментів текстів чужих 
творів.

При створенні наукових творів 
за схожою тематикою можуть бути 
використані аналогічні архівні ма-
теріали, нормативні акти та літе-
ратурні джерела. Між тим якщо 
твір створювався автором на осно-
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ві іншого твору, без самостійного 
опрацювання джерел інформації 
та формулювання власних узагаль-
нень та висновків, то ті фрагменти 
твору, що були відтворені, можуть 
містити ідентифікуючі ознаки ви-
користання автентичного твору. 
Під час проведення судової експер-
тизи вивчаються збіги і відмінності 
виявлені у досліджуваних творах 
та виділяються ознаки, що є харак-
терними для першоджерела. При 
цьому, при формуванні доказової 
бази необхідно зважати, що експерт 
проводить дослідження лише тих 
об’єктів, що містяться у матеріалах 
справи. Самостійно збирати мате-
ріали, що підлягають досліджен-
ню, експерту заборонено. Тому всі 
матеріали, які підтверджують або 
спростовують факт використання 
відповідного твору при створенні 
іншого, зацікавлені сторони мають 
долучати до матеріалів справи.

Висновки та пропозиції, що 
надані у цій публікації, ще не 
претендують на завершене вчен-
ня, оскільки ми лише розпочали 
висвітлювати експертну практику 
щодо встановлення ознак плагіату 
у наукових творах, яку продовжи-
мо розкривати у наступних публі-
каціях, де приділимо більше уваги 
особливостям застосування екс-
пертних технологій для встанов-
лення фактів, що мають значення 
для вирішення справи.
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СУЧАСНІ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТИ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Анотація: В статті досліджуються теоретичні питання виникнення управ-
лінського ризику в надзвичайних ситуацій як об’єкту системи публічного 
управління за умов сучасних перетворень всієї управлінської моделі в Укра-
їні. Розкриті категорії та суспільні відносини в сфері публічного управління 
за умов ризикової управлінської діяльності в сучасних надзвичайних ситуа-
ціях, зокрема досліджено теоретичні надбання та погляди науковців на стан 
і цілі системи управління в сфері цивільного захисту в Україні

Мета статті. В даній роботі поставлено за мету з’ясувати трактування 
категорій «управлінський ризик», «надзвичайний стан, ситуація (НС)», 
«цивільний захист (ЦЗ)» і «публічне управління в сфері ЦЗ» в якості ок-
ремих управлінських категорій, визначення яких пов’язане з використанням 
сучасних механізмів і методів (інструментів) державного управління в краї-
ні. Дослідити новітні теоретичні дослідження та позиції українських авторів 
щодо формування ефективних суспільних відносин, управлінського ризику 
в сфері НС за умов реформування всієї національної управлінської системи, 
зокрема в сфері цивільного захисту.

Наукова новизна. В роботі комплексно з використанням сучасних мето-
дів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки державного управління 
досліджено теоретичні питання управлінського процесу, ризиків в сфері ци-
вільного захисту як об’єкту публічного управління. Обґрунтовано теоретич-
не розуміння змісту категорії «управлінський ризик», «керований цивільний 
захист», «децентралізація ЦЗ», а саме як механізму публічного управлін-
ня та адміністрування, які припускають передачу управлінських функцій 
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в сфері ЦЗ на регіональний і місцевий рівень та контролю за діяльністю на 
цих рівнях, зокрема в умовах НС. 

В статті здійснено дослідження напрямів модернізації інституту ЦЗ 
в Україні та теоретично доведено що сучасною метою процесу вдоскона-
лення дієвості механізмів управління в сфері ЦЗ є реформування, знижен-
ня ризиковості та посилення інституційної спроможності керівних органів, 
формування раціональної та збалансованої місцевої влади в управлінських 
сферах і необхідність існування децентралізованої управлінської моделі ЦЗ 
в Україні.

Висновки. У результаті роботи обґрунтовані наукові положення щодо 
удосконалення використання в управлінській практиці в сфері ЦЗ механіз-
мів публічного управління, які знаходиться ще на початковому етапі. В те-
оретичному контексті наука державного управління потребує розкриття та 
конкретизації категорій та суспільних відносини в сфері управління цивіль-
ним захистом, зокрема за умов військових дій на території держави, зокрема 
існує нагальна необхідність подальших досліджень у цій сфері.

Крім цього при дослідженні сучасних публікацій та з’ясуванні теоре-
тичної сутності понять «управлінський ризик», «територіальне управління» 
і «управління в сфері ЦЗ» доведено, що суспільні відносини в сфері цивіль-
ного захисту та конкретних відповідно зазначених інститутах, наприклад, 
місцеві державні адміністрації, не є стійкими, адже змінюються разом із їх 
розвитком, а також за умов формування сучасних реальних управлінських 
і фінансових повноважень, зокрема в сфері ЦЗ.

Ключові слова: публічне та державне управління, цивільний захист, 
управлінський ризик, надзвичайний стан, реформування та модернізація, 
суспільні відносини, управління в сфері цивільного захисту.
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CURRENT EMERGENCY SITUATIONS AS PUBLIC 
ADMINISTRATION OBJECTS IN UKRAINE

Annotation: The article deals with theoretical questions of the emergence 
of managerial risk in emergencies as an object of the system of public 
administration in the language of modern transformations of the entire 
management model in Ukraine. The categories and public relations in the 
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field of public administration under the conditions of risk management in 
contemporary emergency situations are revealed, in particular, the theoretical 
findings and views of scientists on the state and purposes of the management 
system in the field of civil protection in Ukraine are researched.

The purpose of the article. In this paper, the purpose is to find out the 
interpretation of the categories of «managerial risk», «state of emergency, 
situation», «civil protection» and «public administration in the sphere of 
as separate management categories, Using modern mechanisms and methods 
(tools) of public administration in the country. To investigate the latest 
theoretical researches and positions of Ukrainian authors on the formation 
of effective public relations, management risk in the area of   the National 
Assembly in the conditions of reforming the entire national management 
system, in particular in the field of civil protection.

Scientific novelty. In the work of the complex using modern methods of 
cognition, taking into account the latest achievements of the science of pub-
lic administration, the theoretical issues of management process, risks in the 
field of civil defense as an object of public administration are investigated. 
The theoretical understanding of the contents of the category «managerial 
risk», «guided civil protection», «decentralization of the central govern-
ment», and, in particular, as a mechanism of public administration and 
administration, which suppose the transfer of managerial functions in the 
sphere of the Central Committee to the regional and local levels and control 
over activities at these levels, is substantiated. , in particular in the condi-
tions of the NS.

The article analyzes the directions of modernization of the Central Re-
search Institute in Ukraine and theoretically proved that the current goal of 
the process of improving the effectiveness of the management mechanisms in 
the sphere of the Central Committee is to reform, reduce risk and strengthen 
the institutional capacity of the governing bodies, the formation of rational 
and balanced local authorities in the management spheres and the need for a 
decentralized management model in Ukraine.

Conclusions. As a result of work justified scientific provisions on im-
proving the use of management practices in the field of public procurement, 
mechanisms of public administration, which are still in its infancy. In theo-
retical context, the science of public administration requires the disclosure 
and specification of categories and social relations in the field of civil pro-
tection management, in particular in the context of military operations on 
the territory of the state, in particular, there is an urgent need for further 
research in this area.

In addition, in the study of modern publications and the clarification 
of the theoretical essence of the concepts of «managerial risk», «territorial 
management» it is proved that public relations in the field of civil protection 
and specific relevant institutions, such as local state administrations, are not 
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stable, as they change with their development, as well as in the context of 
the formation of modern real administrative and financial powers, in par-
ticular in the field of Central Government.

Keywords: public and state administration, civil defense, administrative 
risk, state of emergency, reform and modernization, public relations, man-
agement in the field of civil protection.

Постановка проблеми. Загаль-
нодержавним питанням в нашій 
країні є вдосконалення системи 
цивільного захисту, попередження 
надзвичайних ситуацій і зниження 
масштабів матеріальних, соціаль-
них та інших втрат від військових 
і інших надзвичайних дій на тери-
торії України.

Серед різних видів ситуацій, 
з якими в реальній дійсності сти-
каються суб’єкти управлінської ді-
яльності, особливе місце займають 
ситуації надзвичайного характеру, 
ризику, загроз тощо. Функціону-
ванню та розвитку багатьох су-
спільних процесів у національній 
практиці господарювання прита-
манні елементи невизначеності. Це 
зумовлює появу ситуацій, які не 
мають однозначного характеру роз-
витку подій і, відтак, очікуваного 
результату та прогнозування мож-
ливих дій і подальших наслідків. 
Якщо існує можливість кількісно 
й якісно визначити значну ступінь 
ймовірності того або іншого варі-
анту розвитку подій, то це і буде 
ситуація надзвичайного характеру 
чи ризику.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Відмітимо, що в су-
часній науці публічне управління 
вже багато років перебуває в колі 
уваги питання цивільного захисту, 
надзвичайних ситуацій та ін. Уза-

гальнюючи напрацювання науков-
ців В. Андронова, П. Волянського, 
С. Домбровської, С. Назаренко, 
О. Семківа, О. Трушка та ін. щодо 
характеристики і дослідження осо-
бливостей управління за умов над-
звичайного стану та ситуацій, мо-
жемо в систематизованому вигляді 
вказати зробити певні узагальнен-
ня, а саме:

• суб’єкт управління та регу-
лювання в процесі вибору у своєму 
розпорядженні має як об’єктивні, 
так і суб’єктивні ймовірності;

• вірогідність настання очіку-
ваного результату може бути оці-
нена тільки на основі суб’єктивних 
оцінок, тобто суб’єкт має справу 
з суб’єктивними ймовірностями;

• для вибору кращої альтерна-
тиви потрібна достатня інформація;

• суб’єкт управління та ре-
гулювання робить кращій вибір 
з кількох альтернатив, і має об’єк-
тивні ймовірності отримання перед-
бачуваного результату, що ґрунту-
ються, наприклад, на перевірених 
статистичних і управлінських до-
слідженнях.

Прагнучи управлінськими діями 
ліквідувати надзвичайну ситуацію, 
суб’єкт робить вибір і намагається 
реалізувати його. Цей процес зна-
ходить своє відображення в понят-
ті «надзвичайний стан чи ситуаці». 
Останній існує як на стадії вибору 
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рішення, так і на стадії його реалі-
зації. І в цьому, і в іншому випадку 
ризики НС постає моделлю зняття 
суб’єктом невизначеності, спосо-
бом практичного вирішення проти-
річчя при неясному розвитку про-
тилежних тенденцій у конкретних 
обставинах. Це дозволяє визначити 
НС як діяльність, пов’язану з по-
доланням невизначеності в ситуації 
неминучого вибору, у процесі яко-
го є можливість кількісно й якісно 
оцінити ймовірність досягнення пе-
редбачуваного результату, невдачі 
і відхилення від мети.

Мета статті. В даній роботі по-
ставлено за мету з’ясувати трак-
тування категорій «управлінський 
ризик», «надзвичайний стан, си-
туація (НС)», «цивільний за-
хист (ЦЗ)» і «публічне управлін-
ня в сфері ЦЗ» в якості окремих 
управлінських категорій, визначен-
ня яких пов’язане з використанням 
сучасних механізмів і методів (ін-
струментів) державного управлін-
ня в країні.

Виклад основного матеріалу. 
Кількісна й якісна характеристи-
ка ймовірності, яка визначається 
рівнем НС, знаходить своє вира-
ження в терміні «ступінь ризику» 
у контексті подолання наслідків 
і управлінської практики в умовах 
НС. Розглянемо, у чому полягає 
сутність кількісного й якісного під-
ходів до визначення критерію сту-
пеня ризику надзвичайного стану 
та його оцінки в тих ситуаціях, де 
він може бути використаний.

Кількісний метод оцінки в ціло-
му надзвичайної ситуації та ступе-
ня ризику чи загроз має обмежену 
сферу застосування і може вико-

ристовуватися в різних складних 
ситуаціях, у ході здійснення яких 
якісні характеристики не мають 
принципового значення, напри-
клад, під час виявленнях кращої 
альтернативи в конкретній надзви-
чайній ситуації.

Управлінське рішення, вибране 
в умовах невизначеності, володіє де-
якою ймовірністю досягнення бажа-
ного результату, а також невдачі та 
ймовірністю відхилення від перед-
бачуваної мети. Кількісна величина 
цих видів ймовірності в діапазоні від 
0 (повна невдача) до 1 (100%, пов-
ний успіх) визначає ступінь управ-
лінського ризику. Таким чином, 
ступінь управлінського ризику зале-
жить від міри врахованої невизначе-
ності, яка оцінюється тим або іншим 
способом і в конкретним умовах роз-
витку чи господарювання.

Оскільки ступінь ризику зале-
жить від оцінки невизначеності, то 
кількісні зміни ймовірності здійс-
нення обраного варіанту, настан-
ня передбачуваної події зумовлю-
ють зміну якісного стану ризику. 
Ці переходи є межею між різними 
типами ступеня ризику. Кількісно 
вона може бути розрахована за до-
помогою відповідних математичних 
методів. Використання цих методів 
дозволяє виділити декілька типів 
рішень і дій з різним ступенем ри-
зику, а саме:

• із мінімальним ризиком;
• із середнім ступенем ризику;
• із високим ступенем ризику;
• із максимальним ризиком.
Ті, хто ототожнюють ризик 

з можливим управлінських успі-
хом, уважають, що діяльність 
в умовах невизначеності повинна 
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ґрунтуватися на максимальному 
ризику. Ті ж, хто зводить ризик 
до можливої небезпеки, невдачі, 
уважають, що така діяльність має 
здійснюватися в межах мінімально-
го ризику.

Щодо здійснення практичних 
дій у ситуації ризику, то доцільно 
враховувати три головні елементи 
ризику, а саме :

• ймовірність відхилення від 
обраної мети.

• ймовірність отримання ба-
жаного результату;

• ймовірність настання небажа-
них наслідків під час вибору кращої 
альтернативи та її реалізації;

При цьому можливі відхилення 
в управлінській діяльності як нега-
тивного, так і позитивного характеру.

Управлінська діяльність дуже 
різноманітна та завжди пов’язана із 
прийняттям рішень різного ступеня 
ризику. Тому цілком доречні пи-
тання: «Що є критерієм визначення 
ступеня ризику?», «Яка допустима 
величина ступеня ризику в тому чи 
іншому виді діяльності людини?», 
«Як можна оцінити можливі резуль-
тати прийнятих рішень, з точки зору 
їх ризикованості?».

Кількісна міра ризику, як пра-
вило, виражається або через ма-
тематичне очікування збитків, що 
виникає при аваріях, катастрофах 
і небезпечних природних явищах, 
або через вірогідну величину нане-
сення певного збитку людині та на-
вколишньому природному середо-
вищу.

При визначенні математичного 
очікування величини збитку, оцін-
ка ризику проводиться за сумою 
множень ймовірностей зазначених 

подій на відповідні збитки (форму-
ла 1).

п
RM0 = Z Ri Vi,          (1)

i = 1
де RM0 – рівень ризику, виражений 
через математичне очікування збит-
ків;

Ri – ймовірність виникнення не-
безпечної події i-ro виду;

Vi – розмір матеріальної шкоди 
при i-ій події.

При такій оцінці ризику, зазна-
чають В. Ізмалков, А. Ізмалков, 
А. Коссе, С. Краців, О. Соболь та 
ін. [1, с. 338–339], вона має умов-
ний характер, оскільки не врахову-
ється ймовірнісна природа ризику. 
Визначення рівня ризику як ймо-
вірнісної категорії є більш зручним 
і прийнятним при вирішенні широ-
кого кола завдань наукового і прак-
тичного характеру. Відповідно до 
цього при визначенні рівня ризику 
доцільно його величину в загально-
му випадку представляти у вигляді 
множення трьох компонентів [там 
само] (формула 2):

R = Ri • R2 • R3,        (2)

де R – рівень ризику, тобто ймо-
вірність нанесення певного збитку 
людині та навколишньому природ-
ному середовищу;

R1 – ймовірність виникнення по-
дії або явища, що обумовлює фор-
мування і дію шкідливих чинників;

R2 – ймовірність формування 
певних рівнів фізичних полів, удар-
них навантажень, полів концентрації 
шкідливих речовин і їх дозових на-
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вантажень, що впливають на людей 
та інші об’єкти біосфери;

R3 – ймовірність того, що за-
значені вище рівні полів і наванта-
жень приведуть до певного збитку.

Погоджуючись загалом, із за-
пропонованою А. Ізмалковим, 
В. Ізмалковим, А. Коссе, С. Кра-
ців, О. Соболем та ін. [1, с. 338–
339] методикою розрахунку рівня 
ризику, уважаємо за необхідне за-
значити відсутність в ній соціаль-
ного аспекту. З точки зору викла-
деного вище в формулу (2) слід 
додати множник R4, тобто ймовір-
ність соціального впливу на ситуа-
цію ризику. Оскільки ймовірність 
впливу соціального фактора на 
ситуацію ризику, як правило, або 
взагалі не враховується, або врахо-
вується неповною мірою. Підходи 
до визначення соціального факто-
ра ризику ще належить розробити 
у світлі міждисциплінарного дер-
жавноуправлінського, системного 
та синергетичного осмислення.

Якісний аналіз управлінського 
ризику в НС передбачає таке:

• виявлення всього його  
спектру;

• опис характеру управлін-
ського ризику;

• його класифікацію та групу-
вання;

• аналіз початкових допущень 
за умов НС [2]. 

З огляду на наведені складові 
якісного аналізу ризику можемо 
зауважити, що вони в алгорит-
мі управління ним відносяться 
до функціонального блоку «іден-
тифікації ризику». Його змінює 
блок робіт, пов’язаних із знижен-
ням ризику до мінімального рівня, 

який, звісно, допустимо досяжний. 
Даний блок на практиці отри-
мав назву, зважаючи на принцип, 
який покладено в його основу, тоб-
то «АLАRА» [3]. Як зазначалося 
вище, мінімальний рівень управ-
лінського ризику (зокрема при не-
безпеці виникнення НС) передба-
чає, що він має дорівнювати нулю. 
Однак досягнути такий рівень – це 
надмета, тому доцільним є дотри-
мання принципу «ALARA», якому 
має передувати типологізація ризи-
ків в складних соціально-економіч-
них системах.

У другій половині XIX століт-
тя – початку XX століття в різних 
науках відбувається накопичення 
знань про ймовірний характер тех-
нічних і суспільних процесів, що 
пов’язується вченими з наявністю 
складних управлінських рішень 
в усіх сферах діяльності. Цьому 
сприяв розвиток математики та 
логіки, а також необхідність виро-
блення юридичних норм і правил, 
що регулюють практику страхових 
угод тощо. У розвитку наукових 
уявлень про управлінський ризик 
можна, виділити кілька етапів.

Так спочатку складні управлін-
ські дії та рішення досліджувались 
в межах математики, статистики, 
права й конкретних економічних 
дисциплін. Потім поняття ризику 
під час процесу управління стає 
предметом дослідження теорії ігор, 
ймовірностей, катастроф, прийнят-
тя рішень, ймовірнісної логіки, 
психології, військових, демогра-
фічних, медичних, біологічних та 
інших дисциплін.

Різке збільшення в останні де-
сятиліття частки ймовірносно-ста-
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тистичних уявлень в науковому 
знанні, розвиток теорії прийняття 
рішень, об’єктивна потреба пошуку 
пізнавальних засобів, що дозволя-
ють ураховувати фактори невизна-
ченості, стохастичності, конфлік-
тності при виборі оптимальних 
альтернатив, створюють реальні 
передумови для державноуправлін-
ського та синергетичного аналізу 
феномена «управлінський ризик».

Багато видів діяльності лю-
дини пов’язані з певною часткою 
управлінської діяльності під час 
НС. На сьогоднішньому етапі роз-
витку людської цивілізації досить 
високим є ризик ядерного самоз-
нищення, екологічної катастрофи, 
аварій на атомних електростанціях 
тощо. Тому державне управління 
соціальними процесами, розвиток 
практично будь-яких сфер нау-
кової та практичної діяльності (у 
сфері економіки, екології, генети-
ки, медицини, атомної енергетики 
тощо) вимагають зважених рішень, 
обліку рівня і ступеня їх управлін-
ського ризику як для сучасників, 
так і для нащадків. При аналізі 
концепції управління в ризикових 
ситуаціях необхідно виходити з ро-
зуміння того, що будь-яка діяль-
ність людини пов’язана з певними 
управлінськими діями, який має 
ризиковість.

У науковій літературі існують 
не тільки відмінності в розумінні 
змісту поняття «ризик», а й різні 
точки зору з приводу суб’єктивної 
й об’єктивної природи саме управ-
лінського ризику.

Ряд авторів (Ф. Гетані, Р. Лу-
киша, О. Труш та ін.) виходять 
з передумови того, що управлін-

ський ризик – категорія об’єктив-
на, яка дозволяє регулювати від-
носини між людьми, що виникають 
унаслідок перетворення можли-
вості (можливої небезпеки) у дій-
сність. Управлінський ризик при 
цьому розглядається, як поняття, 
що представляє собою можливу 
небезпеку випадкового настання 
негативних (особистих і майнових) 
наслідків [4].

Досить широко поширена 
суб’єктивна концепція управлін-
ського ризику [5]. Вона виходить 
з того, що управлінський ризик 
завжди суб’єктивний, оскільки ви-
ступає як оцінка людиною вчинку, 
як свідомий вибір з урахуванням 
можливих альтернатив під час кон-
кретної менеджерської діяльності. 
Суб’єктивна концепція орієнтова-
на на суб’єкт дії, і враховує усві-
домлення наслідків, вибір варіанту 
поведінки, що обґрунтовує покла-
дання відповідних зобов’язань або 
звільнення від них. Оскільки, 
з точки зору цієї концепції, прояв 
ризику завжди пов’язаний із волею 
і свідомістю людини, то управлін-
ський ризик – це вибір варіанту 
поведінки з урахуванням небезпе-
ки, загрози, можливих наслідків 
подальших дій в конкретних умо-
вах, або надзвичайних обставинах.

Однак більш підходящою для 
аналізу реальної діяльності є теорія 
ризику, що інтегрує в собі об’єктив-
ний і суб’єктивний підходи.

Управлінський ризик пов’яза-
ний з вибором певних альтерна-
тив, розрахунком ймовірностей їх 
результату – у цьому його суб’єк-
тивна сторона. Крім того, вона 
проявляється і в тому, що люди 
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Рис. 1. Схематичні ознаки управлінського ризику в НС
Джерело: складено на підставі [5,6,7].

неоднаково сприймають одну і ту 
ж величину ризику через відмін-
ності психологічних, моральних, 
політичних орієнтацій, принципів 
і цінностей тощо. Однак величина 
ризику не тільки суб’єктивна, але 
й об’єктивна, оскільки вона є фор-
мою якісно-кількісного вираження 
реально існуючої невизначеності. 

Об’єктивність ризику прояв-
ляється і в тому, що це поняття 
відображає реально існуючі в сус-
пільному житті явища. Причому 
ризик існує незалежно від того, чи 
усвідомлюють його наявність чи 
ні, ураховують або ігнорують його. 
Так само як людина не в змозі ска-
сувати дію природно-історичних 
законів (хоча вона може і не знати 
про них), вона не може нейтралізу-
вати й ситуації ризику, незалежно 
від того, хоче цього людина чи ні. 
Об’єктивність ризику пов’язана і з 
тим, що він породжується процеса-
ми як суб’єктивного характеру, так 
і такими, існування яких, у кінце-
вому підсумку, не залежить від сві-
домості людини.

У колективній свідомості людей 
широко поширені судження про 
ризик, як про можливу небезпеку 
або невдачі. Подібна точка зору 
поділяється й деякими вченими, 
які вважають, що ризик – це міра 
очікуваної невдачі, неблагополуч-
чя в діяльності, небезпека настан-
ня для здоров’я людини неспри-
ятливих наслідків, певні явища, 
настання яких містить можливість 
матеріальних втрат, можливий зби-
ток або невдачу в будь-якій діяль-
ності [6]. Таким чином, виділяєть-
ся, зокрема, така риса ризику, як 
можливість, міра передбачуваної 
невдачі, небезпека щодо конкрет-
ного виду діяльності. Як зазначе-
но вище, зв’язок небезпеки та ри-
зику простежується й в етимології 
цих термінів. Ототожнення ризику 
з небезпекою, має дуже давню істо-
рію. Поряд з цим ризику властива 
низка ознак, серед яких більшість 
дослідників цього феномену виді-
ляють суперечливість, альтерна-
тивність і невизначеність.

 СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ 

АЛЬТЕРНАТИНІСТЬ 

Суперечливість, як риса соці-
ального різновиду управлінсько-
го ризику, проявляється в різних 
аспектах. Представляючи собою 
різновид діяльності та виконую-

чи специфічні соціальні функції, 
управлінський ризик у НС орієнто-
ваний на отримання суспільно зна-
чущих результатів неординарними, 
новими способами в умовах неви-
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значеності та ситуації неминучого 
вибору. Тим самим він дозволяє 
долати консерватизм, догматизм, 
психологічні бар’єри, що пере-
шкоджають упровадженню нових, 
перспективних видів діяльності, 
стереотипи, що виступають гальмом 
суспільного розвитку, і забезпечи-
ти здійснення ініціатив, новатор-
ських ідей, соціальних експери-
ментів, спрямованих на досягнення 
успіху. Це властивість ризику має 
важливі екологічні, політичні та 
духовно-моральні наслідки, оскіль-
ки прискорює суспільний і техніч-
ний прогрес, справляє позитивний 
вплив на громадську думку, духов-
ну атмосферу суспільства.

Висновок. Таким чином, управ-
лінський ризик за певних ознак 
НС веде до суб’єктивізму, гальму-
вання соціального прогресу, до тих 
чи інших соціально-економічних 
витрат. В умовах неповної вихід-
ної інформації, у складній ситуа-
ції «альтернатива» обирається без 
належного врахування об’єктивних 
закономірностей розвитку соціаль-
ного явища, по відношенню до яко-
го приймається рішення.

Така властивість управлінсько-
го ризику, як альтернативність, 
пов’язана із тим, що він передбачає 
необхідність вибору з двох або де-
кількох можливих варіантів. Там, 
де немає вибору, не виникає ризи-
кована чи надзвичайна ситуація, а, 
відтак, не буде ризику.

Залежно від конкретного змі-
сту ситуації управлінського ризику 
альтернативність володіє різним 
ступенем складності та вирішуєть-
ся різними способами. Якщо в жит-
тєвих ситуаціях вибір здійснюєть-

ся, як правило, на основі минулого 
досвіду й інтуїції, то при опти-
мальному вирішенні тієї чи іншої 
адміністративного, виробничого 
або суспільно-політичного завдан-
ня додатково потрібні спеціальні 
методи.

Отже, можемо зауважити, що 
ризик під час управління в над-
звичайних ситуаціях визначають 
як ситуативну характеристику ме-
неджерської діяльності, яка поля-
гає у невизначеності її результату. 
У даному випадку поняттю ризик 
відповідають три основних взаємо-
пов’язаних значення, а саме:

• управлінський ризик – міра 
очікуваної невдачі при неуспіху 
в будь-якій управлінській діяльно-
сті, яка визначається поєднанням 
ймовірності неуспіху і ступенем 
несприятливих наслідків дій;

• управлінський ризик – кон-
кретна дія, яка може привести до 
будь-якої втрати (недофінансуван-
ня, збитку, банкрутству тощо);

• управлінський ризик – ситу-
ація вибору між двома варіантами 
альтернативних дій, з одного боку, 
більш привабливого за можливими 
результатами, з другого – менш 
привабливого, однак більш надій-
нішого.

Така характеристика сутності 
управлінського ризику, зокрема 
за умов НС, передбачає виділення 
його психологічних, насамперед, 
вольових рис, але не соціально 
орієнтованих елементів. Зважаючи 
на це, даний підхід можна деякою 
мірою застосувати у виробничій ді-
яльності, військовій сфері та сфе-
рі цивільного захисту. Наведених 
підхід пояснює певну діяльність 
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людини в умовах невизначеності, 
пов’язаної з регулюванням різних 
сторін суспільного життя, на ос-
нові врахування інтересів, потреб, 
загроз і небезпек життєдіяльності 
людини.
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ЗОВНІШНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА ФІНАНСОВА 
ДОПОМОГА ЯК ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Анотація: В статті досліджуються теоретичні питання виникнення 
зовнішніх запозичень і фінансових зобов’язань як об’єкту системи дер-
жавного управління за умов реформування системи публічного управлін-
ня та адміністрування в Україні. Розкриті категорії, статистичні данні 
та суспільні відносини в сфері публічного управління за умов ризикової 
управлінської діяльності в сучасних складних умовах управління дер-
жавним боргом і фінансової нестабільності, зокрема досліджено теоре-
тичні надбання та погляди науковців на стан і цілі системи управління 
в сфері ризиків державного боргу та національної економічної безпеки.

Мета статті. В даній роботі поставлено за мету з’ясувати трактуван-
ня понять «зовнішні запозичення», «фінансова допомога», «механізми 
управління» і «публічне управління в сфері зовнішніх і внутрішніх за-
позичень» в якості економічних і управлінських категорій, визначення 
яких пов’язане з використанням сучасних методів державного управлін-
ня в країні.

Наукова новизна. В роботі комплексно з використанням сучасних ме-
тодів пізнання, статистики, економіки, урахуванням новітніх досягнень 
науки державного управління досліджено теоретичні питання управлін-
ського процесу в сфері зовнішніх запозичень і фінансових зобов’язань як 
об’єкту системи державного управління за умов реформування системи 
публічного управління та адміністрування в Україні. Обґрунтовано те-
оретичне розуміння змісту категорії «зовнішні запозичення», «фінансо-
ва допомога», «механізми управління» і «публічне управління в сфері 
зовнішніх запозичень» в якості економічних і управлінських категорій, 
а саме як механізму та його складових інструментів публічного управ-
ління та адміністрування, які припускають дієвий фінансовий контролю 
за діяльністю всіх суб’єктів макроекономічного управління в цій сфері 
національної економіки. 
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На основі статистичних даних здійснено дослідження напрямів модер-
нізації інституту управління та теоретично доведено необхідність вдоско-
налення дієвості механізмів управління в сфері державних фінансових 
запозичень, зниження ризику та посилення інституційної спроможності 
керівних органів цієї сфери в Україні.

Висновки. У результаті роботи обґрунтовані наукові положення щодо 
удосконалення використання в управлінській практиці збалансований 
розвиток, який має базуватися на новій економіко-управлінській парадиг-
мі щодо відповідних фінансових механізмів у сфері публічного управлін-
ня зовнішніми і внутрішніми запозиченнями, які знаходяться ще на по-
чатковому етапі. В теоретичному контексті наука державного управління 
потребує розкриття та конкретизації категорій та суспільних відносини 
в сфері управління державними фінансовими зобов’язаннями, які повин-
ні сприяти ефективному розвитку національної економіки, а національна 
валюта, має стати конкурентоздатною і стійкою валютою розвитку.

Крім цього при дослідженні сучасних публікацій та з’ясуванні теоре-
тичної сутності понять «управління зовнішніми запозиченнями», «управ-
ління внутрішніми запозиченнями» та «управління в сфері державних 
фінансів» доведено, що суспільні відносини в сфері державних фінансів, 
не є стійкими, адже змінюються разом із їх розвитком, а також за умов 
формування сучасних реальних управлінських і фінансових повноважень 
органів державного управління в цій сфері.

Ключові слова: публічне та державне управління, зовнішні запози-
чення, управлінський ризик, реформування та модернізація, суспільні 
відносини, управління в сфері державного боргу.
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EXTERNAL LOANS AND FINANCIAL AID  
AS A GOVERNMENT OBJECTS IN UKRAINE

Annotation. The article examines the theoretical issues of the emergence 
of foreign borrowing and financial obligations as an object of the public 
administration system in the context of reforming public administration and 
administration in Ukraine. Disclosed categories and public relations in the 
field of public administration in the context of risk management in modern 
difficult conditions of public debt management, in particular, theoretical 
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achievements and views of scientists on the state and objectives of the 
management system in reducing public debt risks and reducing national 
economic security are investigated.

The purpose of the article. This paper aims to clarify the essence of the 
concepts «external loans», «financial assistance», «management mechanisms» 
and «public administration in the sphere of external and internal loans» as 
economic and managerial categories, the definition of which is associated 
with the use of modern public administration in country.

Scientific novelty. In the work with the use of modern scientific methods, 
statistics, economics, taking into account the latest achievements of public 
administration science, theoretical issues of the management process in the 
field of foreign loans and financial obligations as an object of the public 
administration system in the context of reforming the public administration 
and administration system in Ukraine are investigated. The theoretical 
understanding of the content of the categories «external loans», «financial 
assistance», «management mechanisms» and «public administration in the 
field of foreign loans» is substantiated. They are considered as economic and 
managerial categories, namely, as mechanisms and their constituent tools of 
public administration and administration, which assume effective financial 
control over the activities of all subjects of macroeconomic management in 
this area of   the national economy.

The article conducted a study of the directions of modernization of 
the management institute and theoretically proved the need to improve 
management mechanisms in the field of public financial loans, reduce risk 
and strengthen the institutional capacity of government bodies in this area 
in Ukraine.

Conclusions. As a result of the work, well-founded scientific provisions 
for improving the use in the management practice of the principle of balanced 
development, which should be based on a new economic and managerial 
paradigm regarding the appropriate financial mechanisms in the field of 
public management of external and internal loans that are still at the initial 
level. In a theoretical context, the science of public administration requires 
the disclosure and specification of categories and public relations in the 
management of public financial obligations, which should contribute to the 
effective development of the national economy, and the national currency 
should become a competitive and sustainable development currency.

In the study of modern publications and the theoretical essence of the 
concepts of «management of external loans», «management of internal 
loans» and «management in the field of public finance» proved that public 
relations in the field of public finance is not sustainable and change with their 
development, as well as conditions of formation of modern real managerial 
and financial powers of state bodies in this area.

Keywords: public administration, external loans, management risk, 
reform and modernization, public relations, public debt management.
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Постановка проблеми. З набут-
тям Україною в 1991 р. державної 
незалежності важливою пробле-
мою стало оцінювання структур-
них ризиків державного боргу та 
національної економічної безпеки 
в цілому. Загальнодержавним пи-
танням в нашій країні є вдоскона-
лення системи управління дефіци-
том державного бюджету протягом 
багатьох років, пов’язане з знач-
ним економічним спадом і необ-
хідністю фінансування оборони 
країни за умов зовнішньої агресії 
з боку Росії. 

Серед різних видів ситуацій, 
з якими в реальній дійсності сти-
каються суб’єкти управлінської 
діяльності в сфері запозичень, 
особливе місце займають ситуації 
неефективного використання ме-
ханізмів і інструментів державного 
управління в цій сфері, фінансо-
вих ризиків, загроз тощо. Функці-
онуванню та розвитку багатьох су-
спільних процесів у національній 
практиці управління борговими зо-
бов’язаннями притаманні елементи 
невизначеності та практично від-
сутністю дієвого контролю з боку 
головного регулятора НБУ таких 
важелів адміністративного впливу 
як уникнення суттєвого коливання 
курсу гривні. Це зумовлює появу 
ситуацій, які не мають однознач-
ного характеру розвитку подій і, 
відтак, очікуваного результату та 
прогнозування можливих дій і по-
дальших наслідків [1]. Якщо існує 
можливість кількісно й якісно ви-
значити значну ступінь ймовірності 
того або іншого варіанту розвитку 
подій, зокрема в сфері зовнішніх 
і внутрішніх запозичень в націо-

нальній господарській практиці 
становлення ефективної економіки 
України.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Відмітимо, що в су-
часній науці публічне управління 
вже багато років перебуває в колі 
уваги питання зростання держав-
ного боргу, яке складає загрозу 
фінансово-економічній безпеці кра-
їни та ускладнює завдання системи 
державного управління щодо ста-
білізації національної економіки 
в середньостроковій перспективі. 
В цілому на думку відомих експер-
тів в галузі управління зовнішнім 
і внутрішнім боргом із стимуля-
тора такі фінансові зобов’язання 
можуть перетворитись на дестабі-
лізатора економічного зростання 
та якості життя населення, якщо 
не утворити дієву управлінську си-
стему в цій сфері. Узагальнюючи 
напрацювання відомих науковців 
П. Волянського, Т. Королюк, В. 
Куйбіди, С. Лондар, І. Малого, А. 
Чухна та ін. щодо характеристики 
і дослідження особливостей управ-
ління за умов ризикових ситуацій 
у сфері запозичень, ми змогли зро-
бити певні узагальнення щодо ви-
користання механізмів державного 
управління в означеній сфері наці-
ональної економки.

Мета статті. В даній роботі по-
ставлено за мету з’ясувати трак-
тування категорій «зовнішні запо-
зичення», «фінансова допомога», 
«механізми управління» і «публіч-
не управління в сфері зовнішніх 
запозичень» в якості економічних 
і управлінських категорій, визна-
чення яких пов’язане з використан-
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ням сучасних механізмів і методів 
державного управління в країні.

Виклад основного матеріа-
лу. Зовнішні запозичення в на-
ціональну економіку традиційно 
є основним джерелом залучення 
коштів державою. Значною части-
ною зовнішнього державного бор-
гу України історично становить 
більше половини обсягу загального 
державного боргу та потребує ви-
користання дієвих механізмів дер-
жавного управління щодо його ре-
гулювання та обслуговування.

Відмітимо, що після фінансо-
во-економічної кризи 2008 – 2009 
років в українській господарській 
системі спостерігалося певне зни-
ження частки зовнішнього боргу до 
рівня частки внутрішнього боргу 
в кінці 2013 року. Після цього пи-
тома вага зовнішнього боргу зроста-
ла, у тому числі через вплив курсо-
вого чинника та залучення коштів 
від міжнародних організацій.

Так вже на початок 2019 року 
державний та гарантований дер-
жавою зовнішній борг становив 
1345 млрд грн (63,5% від загальної 
суми державного та гарантованого 
державою боргу). Державний та 
гарантований державою внутріш-
ній борг становив 772,3 млрд грн 
(36,5% від загальної суми держав-
ного та гарантованого державою 
боргу).

Порівняно з початком року 
спостерігається зменшення пито-
мої ваги державного та гарантова-
ного державою зовнішнього боргу 
на 0,7 процентного пункту. Збіль-
шення ваги внутрішніх запозичень 
у загальній структурі державно-
го боргу відповідає міжнародній 

практиці його оптимізації, тому 
така тенденція вітчизняного дер-
жавного управління борговими пи-
таннями сприятиме послабленню 
окремих боргових ризиків і поліп-
шенню ефективності залучення фі-
нансових ресурсів до національної 
економіки. Проте таке збільшення 
стало можливим через невиконання 
плану зовнішніх запозичень, зокре-
ма неотримання траншів кредитів 
від МВФ і пов’язаного із ним кре-
дитування.

Одним із ключових питань 
ефективної системи державного 
управління в сфері фінансових за-
позичень є визначення оптималь-
ного співвідношення запозичень 
на внутрішніх і зовнішніх ринках. 
Таке співвідношення має диктува-
тися не лише порівнянням вартості 
позичкових ресурсів, а й враху-
ванням розгалуженого макроеко-
номічного ефекту обраного типу 
фінансування дефіциту національ-
ної господарської системи. Зараз 
зазначене співвідношення є дуже 
мінливим, на що впливають як 
не ефективна система державного 
управління в сфері запозичень, так 
і зміна гривневої вартості зовніш-
нього боргу через курсові чинники. 
Водночас необхідно враховувати 
державні запозичення в іноземній 
валюті, здійснені на внутрішньому 
ринку.

Важливо в контексті вдоско-
налення системи управління в цій 
сфері звернути особливу увагу на 
валютну структура самого боргу. 
Так станом на початок 2019 року 
42,7% (914,8 млрд грн в еквіва-
ленті) державного та гарантовано-
го державою боргу було залучено 
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в доларах США, 30% (643,6 млрд 
грн) у гривні, 18,4% (393 млрд 
грн в еквіваленті) – у СПЗ, 7,8% 
(165,7 млрд грн в еквіваленті) – 
в євро, 0,7% (15,7 млрд грн в екві-
валенті) – в японських єнах, 0,4% 
(9 млрд грн в еквіваленті) – у ка-
надських доларах.

Станом на початок червня 
2019 року 43,5% (920,7 млрд грн 
в еквіваленті) державного та га-
рантованого державою боргу залу-
чено в доларах США, 30,2% (639,9 
млрд грн) – у гривні, 16,3% (345,5 
млрд грн в еквіваленті) – у СПЗ, 
8,8% (185,8 млрд грн в еквівален-
ті) – в євро, 0,8% (16 млрд грн 
в еквіваленті) – в японських єнах, 
0,4% (8,8 млрд грн в еквіваленті) – 
у канадських доларах.

Таким чином, валютна струк-
тура державного та гарантованого 
державою боргу майже не зазнала 
змін – питома вага запозичень в іно-
земних валютах становить близько 
70%. Наявна валютна структура 
державного боргу посилює вразли-
вість фінансової системи України 
до валютних шоків, а з урахуван-
ням тенденції укріплення долара 
відносно до інших валют загрожує 
збільшенням витрат на обслугову-
вання боргових зобов’язань. Є ва-
лютний ризик – ураховуючи, що 
майже дві третини боргових зо-
бов’язань номіновані в іноземній 
валюті. Особливо складна ситуація 
виникає на фоні сучасної деваль-
вація гривні, яка ускладнить пога-
шення й ефективність управління 
та обслуговування державного бор-
гу в Україні.

Досліджуючи механізми та ін-
струменти управління зовнішніми 

запозиченнями необхідно звернути 
увагу на основні джерела залучен-
ня коштів державного та гарантова-
ного державою боргу в українську 
економіку. Більша частина зовніш-
нього державного боргу – забор-
гованість за випущеними цінними 
паперами на зовнішньому ринку та 
заборгованість за позиками, одер-
жаними від міжнародних фінансо-
вих організацій. Майже весь гаран-
тований державою борг – зовнішній 
борг, основна частка якого це за-
боргованість перед МВФ. Така си-
туація вимагає дієвої управлінської 
стратегії та професійного управлін-
ського апарату в цій сфері [2]. 

Чинником підвищення ефектив-
ності системи державного управ-
ління борговими зобов`язаннями, 
що сприяє зменшенню боргового 
навантаження на бюджет у корот-
ко- та середньостроковій перспек-
тиві, є в тому числі оптимізація 
структури державних запозичень 
за типами боргових зобов’язань із 
збільшенням питомої ваги довго-
строкових інструментів.

Середньозважений термін до 
погашення державного боргу ста-
ном на початок 2018 року стано-
вив 8,4 року, тоді як на початок 
2017 року 5,3 року. Суттєве поліп-
шення цього показника стало мож-
ливим завдяки випуску у 2017 році 
ОЗДП обсягом 3 млрд дол. (за від-
сотковою ставкою 7,375% річних) 
із терміном погашення 15 років.

На 2019 – 2021 роки припадає 
пікове навантаження в погашенні 
та обслуговуванні державного бор-
гу. За даними Міністерства фінан-
сів України (за діючими угодами 
станом на 01 жовтня 2018 року): 
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у 2019 році погашення та обслу-
говування державного боргу – 357 
млрд грн (внутрішній державний 
борг – 192 млрд грн, зовнішній 
державний борг – 165 млрд грн), 
у 2020 році 280 млрд грн (внутріш-
ній державний борг – 110 млрд 
грн, зовнішній державний борг – 
170 млрд грн), у 2021 році – 222 
млрд грн (внутрішній державний 
борг – 71 млрд грн, зовнішній дер-
жавний борг – 151 млрд грн).

Із загальної суми платежів з по-
гашення зовнішнього державного 
боргу до 2045 року 31,6% припадає 
на платежі з погашення та обслу-
говування зовнішнього державно-
го боргу, які необхідно сплатити 
у 2019 – 2021 роках.

Із урахуванням налагоджено-
го механізму заміщення внутріш-
нього державного боргу ситуація 
із фактом його рефінансування та 
обслуговуванням не викликає за-
непокоєння. Однак тенденція до 
зростання дохідності ОВДП, яка 
спостерігається у 2018 році, разом 
із вірогідністю збільшення потреби 
Уряду України у внутрішніх запо-
зиченнях (унаслідок можливої со-
ціальної спрямованості державного 
бюджету у 2019 році) може зумо-
вити збільшення вартості обслуго-
вування внутрішнього державного 
боргу. Структурний дефіцит лік-
відності банківської системи, що 
очікується у 2019 році, також може 
стати чинником, який спричинить 
зростання вартості внутрішніх за-
позичень.

Питання погашення зовнішньо-
го боргу першочергово залежить 
від продовження співпраці Украї-
ни та МВФ, та іншими міжнарод-

ними фінансовими організаціями. 
Згідно з повідомленням МВФ до-
мовленості щодо економічної полі-
тики для нової 14-місячної програ-
ми з Україною у форматі стенд-бай 
досягнуті. Новий формат замінить 
схвалену в березні 2015 року про-
граму розширеного фінансування, 
строк дії якої завершується у бе-
резні 2019 року. Нова програма 
стенд-бай дає можливість отримати 
2,8 млрд СПЗ (еквівалент 3,9 млрд 
доларів США станом на 19 жовтня 
2018 року). Домовленість підлягає 
затвердженню керівництвом МВФ 
та Радою виконавчих директорів 
МВФ. Внесення цього питання 
на Раду виконавчих директорів 
очікується пізніше цього року піс-
ля ухвалення Верховною Радою 
України поданого Урядом України 
державного бюджету на 2019 рік (з 
урахуванням рекомендацій фахів-
ців МВФ) та збільшення тарифів 
на газ та теплову енергію для на-
селення (відповідне рішення при-
йнято Урядом України 19 жовтня 
поточного року) – відповідно до 
змін на ринку природного газу та 
з урахуванням продовження захи-
сту домогосподарств із невисокими 
доходами.

У разі успішної реалізації нової 
програми співпраці з МВФ Укра-
їна може отримати у 2019 році 
пов’язане фінансування від інших 
офіційних кредиторів, зокрема 
макрофінансову допомогу від ЄС 
у сумі 1 млрд євро. Це дасть змо-
гу уникнути ризиків рефінансуван-
ня (що могли реалізуватися через 
ускладнення отримання капіталу 
в необхідному обсязі чи за при-
йнятною ціною) та ризику ліквід-
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ності (що міг реалізуватися через 
недостатність коштів для погашен-
ня та обслуговування боргу).

Висновки. Рівень державних 
запозичень робить їх досить відчут-
ним чинником впливу на ситуацію 
в різних секторах економіки Укра-
їни, у тому числі грошово-кредит-
ній сфері. Урахування цього впли-
ву є суттєвим для забезпечення 
дієвості системи управління в сфе-
рі запозичень, а також запобігання 
ймовірним ризикам в ній [3].

Україна має високе співвідно-
шення державного та гарантовано-
го державою боргу до ВВП – майже 
72% станом на початок 2019 року. 
Таке співвідношення перевищує 
норму Бюджетного кодексу Украї-
ни, згідно з якою загальний обсяг 
державного боргу та гарантованого 
державою боргу на кінець бюджет-
ного періоду не може перевищувати 
60% ВВП. Високе боргове наван-
таження (відношення державного 
та гарантованого державою боргу 
до ВВП перевищує 70%) і значні 
видатки на обслуговування боргу 
є причиною зменшення первинних 
видатків бюджету на активізацію 
економічної діяльності.

Безперечно, шо високий рівень 
державного боргу вимагає значних 
витрат на дієздатність механізмів 
управління та обслуговування, 
наслідками чого є великий обсяг 
відповідних витрат державного бю-
джету, звуження джерел держав-
них інвестицій у розвиток та мо-
дернізацію економіки тощо. Великі 
витрати на обслуговування боргу 
викликані також тим, що залучен-
ня боргових коштів на зовнішніх 
ринках відбувається за вищими 

ставками порівняно з середньо-
ринковим. Значною мірою вартість 
запозичень визначає суверенний 
рейтинг – Україна має найгірший 
кредитний рейтинг серед сусідніх 
країн та країн колишнього СРСР. 

Значне боргове навантаження 
зумовлює вразливість до впливу 
низки зовнішніх шоків, зокрема 
змін відсоткових ставок на світо-
вих ринках позичкового капіталу, 
коливань курсів валют, змін по-
питу на експортовану Україною 
продукцію та цін на неї. Валютна 
структура державного боргу – пи-
тома вага запозичень в іноземних 
валютах становить близько 70% – 
свідчить про високу вразливість до 
коливань обмінного курсу націо-
нальної валюти.

Основну частку державного 
боргу становить зовнішній борг – 
64,2% від загальної суми держав-
ного та гарантованого державою 
боргу.

Майже весь внутрішній держав-
ний борг (99,7% станом на початок 
липня 2019 р.) становить заборго-
ваність за випущеними державни-
ми цінними паперами на внутріш-
ньому ринку. Наявність хронічного 
фіскального дефіциту, який ви-
магає постійного позичкового фі-
нансування, привертає увагу до 
проблеми низької динаміки еконо-
мічного зростання та неефективної 
структури національної економі-
ки. Значний обсяг нагромаджено-
го Україною державного боргу та 
відповідно тягаря його обслугову-
вання зумовлює потребу жорсткої 
прив’язки нових запозичень до 
створення економічного ресурсу 
для їх повернення, що має досяга-
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тися шляхом спрямування позич-
кових коштів на цілі економічного 
розвитку та насамперед – ефектив-
ні державні інвестиції.

Для нормального функціонуван-
ня механізмів державного управ-
ління в сфері обслуговування зо-
внішнього боргу також необхідно 
забезпечити перевищення експорту 
над імпортом. Тому економіка Укра-
їни потребує комплексної програми 
(стратегії) і дієвих заходів з фінан-
сової та управлінської підтримки 
сфери державних зобов’язань.
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ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПОНЯТТЯ, 
ЗМІСТ, СТРУКТУРА 

Анотація. Публікація присвячена проблемам теорії та практики меха-
нізму забезпечення реалізації рівного права громадян України на доступ 
до державної служби, передбаченого ч. 2 ст. 38 Конституції України. 
Досліджується зміст категорій «державна служба» та «механізм реалі-
зації рівного права на доступ до державної служби» в умовах реформи 
публічної служби в Україні. Аналізуються переваги і недоліки цієї ре-
форми у частині запровадження конкурсного відбору на державну служ-
бу, а також визначаються перспективи реформування державної служби 
в 2019 і наступних роках.

Обґрунтовується позиція, що ефективність публічного управління на 
загальнодержавному рівні залежить від якості корпусу державних служ-
бовців і оперативності його трансформації. У свою чергу, відповідна 
якість і маневреність корпусу державних службовців пов’язана насамперед 
з ефективністю механізмів забезпечення права громадян України на доступ 
до державної служби. Ці механізми представлені концептуальними, норма-
тивно-правовими (міжнародними і національними), організаційно-управ-
лінськими, освітніми і іншими механізмами, об’єднаними в єдиний меха-
нізм, завданням якого є реалізація рівного права громадян на доступ до 
державної служби на основі їх особистих якостей і професійну компент-
ність. При цьому, кандидати на вакантні посади державної служби повинні 
не лише мати відповідну професійну компетентність, а й бути готовими до 
її удосконалення впродовж всієї своєї службової діяльності.
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Характеризуються основні елементи забезпечення рівного права гро-
мадян України на доступ до державної служби і їх зміст, а також обґрун-
товуються пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень Закону 
України «Про державну службу». 

Ключові слова: державна служба; рівне право доступу до державної 
служби; механізм рівного доступу до державної служби; структура меха-
нізму забезпечення рівного права доступу до державної служби; вступ на 
державну службу; Закон України «Про державну службу».
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THE MECHANISM OF ENSURING THE 
REALIZATION OF EQUAL RIGHTS OF CITIZENS 
OF UKRAINE ON ACCESS TO PUBLIC SERVICE: 

CONCEPT, CONTENT, STRUCTURE

The publication is devoted to problems of the theory and practice of mech-
anism for the implementation of equal rights of citizens of Ukraine on access 
to public service under part 2 of article 38 of the Constitution of Ukraine.  
The author analyses the categories of «public service» and «the mechanism 
of realization of equal rights to access to public service» in the context of 
public service reform in Ukraine. It analyses the advantages and disadvan-
tages of this reform, part of the introduction of competitive selection for 
state service and defines the prospects for civil service reform in 2019 and 
subsequent years.

Substantiates the position that the effectiveness of public administration 
at the national level depends on the quality body of civil servants and ef-
ficiency of its transformation. In turn, the quality and maneuverability of 
the corps of civil servants is primarily concerned with the effectiveness of 
mechanisms to ensure the rights of citizens of Ukraine on access to public 
service. These mechanisms are conceptual, regulatory (international and na-
tional), administrative, educational and other mechanisms, combined into a 
single mechanism whose purpose is the realization of equal rights of citizens 
to access to public service on the basis of their personal qualities and profes-
sional competencies. In this case, the candidates for the vacant positions of 
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Постановка проблеми. Інсти-
тут державної служби сягає своїм 
корінням часів розподілу праці та 
утвердження перших держав у сві-
ті. Як зазначає В.Андрєєв, «з ви-
никненням перших держав на межі 
IV–III тисячоліть до н.е. виникла 
потреба в патріотичному та про-
фесійному забезпеченні реалізації 
функцій держави громадянами, які 
почали складати присягу на вір-
ність не лише богам, а й державі 
та суспільству» [1, с. 7]. Упродовж 
століть інститут державної служ-
би, який за визначенням об’єдну-
вав т.з. «державних людей», тран-
сформувався в сучасну публічну 
службу, покликану утверджувати 
і захищати права та свободи лю-
дини, надавати доступні та ефек-
тивні публічні послуги, а також 
забезпечувати взаємодію держави 
з громадянським суспільством при 
формуванні та реалізації держав-
ної політики.

Творення державної служби 
в Україні розпочалося століття 
тому в Українській Державі Геть-
мана П. Скоропадського. Як відо-
мо, Закон Української Держави 
«Про обітницю урядовців і суддів 

та присягу на вірність Українській 
Державі», затверджений Радою мі-
ністрів і впроваджений у дію Геть-
маном П.Скоропадським 30 травня 
1918 року (м. Київ) сприяв форму-
ванню корпусу державних службов-
ців [2, с. 52-54]. Державна служба 
стала важливим компонентом наці-
ональної державності, її людським 
ресурсом. Утім, більшовицька ін-
тервенція в Україну призвела до 
втрати національної державності та 
трансформації державної служби 
в радянську модель «службовців», 
які усталилися в свідомості суспіль-
ства на кінець існування СРСР як 
«бюрократи», у негативній конота-
ції цього терміну.

І лише з проголошенням неза-
лежності України інститут держав-
ної служби з часом, після прийнят-
тя Закону України «Про державну 
службу» в 1993 році набуває свого 
значення. Пізніше право на держав-
ну службу було закріплене в Кон-
ституції України. Як відомо, Ос-
новний Закон у ч. 2 ст. 38 визначив 
і гарантував громадянам нашої дер-
жави рівне право доступу до дер-
жавної служби [3]. Нині реалізація 
цього важливого права громадян за-

public service must not only have the appropriate professional competences, 
but also to be ready for their improvement throughout his performance.

Describes the basic elements of ensuring equal rights of citizens of Ukraine 
on access to public services and their contents, as well as the proposals to 
improve the relevant provisions of the Law of Ukraine «On civil service».

Keywords: public service; equal right of access to public service; a mech-
anism of equal access to public service; the structure of the mechanism of en-
suring equal rights of access to public service; the receipt on public service; 
Law of Ukraine «On Civil Service».
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безпечується на нормативно-право-
вому рівні Законом України «Про 
державну службу» 2015 року [4], 
а також близько 60 постановами 
Уряду України і наказами Націо-
нального агентства України з пи-
тань державної служби. 

Від самого початку розроблен-
ня та подання Кабінетом Міністрів 
України проекту нового Закону 
України «Про державну службу», 
а потім під час його опрацювання 
до розгляду в другому читанні спе-
ціально створеною з цією метою 
робочою групою при Комітеті Вер-
ховної Ради України з питань дер-
жавного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самовряду-
вання, було вирішено йти шляхом 
визначення у Законі єдиних прин-
ципів організації державної служ-
би, загальних стандартів щодо 
вступу на неї, включаючи процеду-
ри призначення на посади, просу-
вання та інші питання проходжен-
ня державної служби. 

Минуло понад три роки з часу 
введення в дію Закону України 
«Про державну службу» [4], при-
йняттю якого передувала склад-
на і тривала законодавча робота 
шляхом компромісних діалогів 
між представниками державного та 
громадського сектору, а також різ-
номанітними політичними силами 
щодо визначення принципів, пра-
вових і організаційних засад нової, 
реформованої державної служби. 
Реалізація положень цього Закону, 
а також трансформація його поло-
жень упродовж цього часу, дозво-
ляють зробити різні висновки про 
його ефективність і якість оновлен-
ня та професіоналізації корпусу 

державних службовців в Україні. 
Водночас, нагальною залишається 
проблема наукового обґрунтування 
механізмів реалізації рівного пра-
ва громадян на державну службу 
в Україні.

Аналіз досліджень і публіка-
цій. Питання теорії та практики 
державної служби, у тому числі, 
й питання щодо механізмів проход-
ження державної служби досліджу-
валися в роботах таких фахівців 
у сфері державного управління, 
як Н. Артеменко, В. Бакуменко, 
Ю. Битяк, В. Баштанник, М. Бі-
линська, Т. Василевська, К. Ва-
щенко, Р. Войтович, Н. Гонча-
рук, В. Загорський, В. Ємельянов, 
В. Карлова, А. Кобець, В. Коза-
ков, В. Купрійчук, С. Майборо-
да, В. Малиновський, О. Обо-
ленський, В. Олуйко, Л. Пашко, 
П. Петровский, Л. Приходченко, 
Л. Прудиус, О. Пухкал, А. Рачин-
ський, Є. Романенко, М. Рудаке-
вич, О. Руденко, С. Серьогіна, 
І. Сурай, О. Суший, В. Федорен-
ко, С. Хаджирадєва та ін. Відпо-
відна увага цій проблематиці при-
ділялася й автором цієї статті [5]. 
Разом із тим, проблеми теорії та 
практики механізму забезпечення 
реалізації рівного права громадян 
України на доступ до державної 
служби в трансформаційній пе-
ріод, пов’язаний із демократичною 
зміною політичної влади в нашій 
державі, лише набувають своєї ак-
туальності.

Метою статті є формування на-
уково-методичних основ механіз-
му забезпечення реалізації рівного 
права громадян України на доступ 
до державної служби, а також об-
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ґрунтування пропозицій щодо удо-
сконалення відповідних положень 
чинного законодавства та публіч-
но-управлінської практики. 

Виклад основного матеріалу. 
Очевидно, що початок роботи но-
вообраної Верховної Ради України 
IX скликання та наступне форму-
вання нового Уряду України спри-
ятиме оцінці результатів реформу-
вання публічної служби і ревізії 
здобутків і можливих недоліків 
цієї реформи, а також визначен-
ню пріоритетів майбутньої страте-
гії модернізації публічної служби 
в Україні. Зокрема, йдеться про 
узгодження реформи публічної 
служби із «реформою реформ» 
або ж реформою публічного 
управління. За наявності, почина-
ючи із 2016 року, фахівців з пи-
тань реформи у кожному міністер-
стві, службі, агенції та інспекції, 
а також генеральних директоратів 
і департаментів, самі реформи пу-
блічного управління залишаються 
на сьогодні нереалізованими у пов-
ному обсязі.

Хоча, вагомими здобутками ре-
формування державної служби 
в Україні в 2015-2019 роках слід 
визнати: а) повсюдне запроваджен-
ня відкритих конкурсів на вакантні 
посади державної служби категорій 
«А», «Б», «В», із залученням гро-
мадськості; б) розподіл адміністра-
тивних і політичних посад та де-
політизація державної служби (за 
винятком голів місцевих державних 
адміністрацій); в) орієнтація корпу-
су державних службовців на надан-
ня якісних і доступних публічних 
послуг; г) започаткування реформу-
вання системи підготовки, перепід-

готовки і підвищення кваліфікації 
державних службовців та ін.

Запровадження конкурентної 
з приватним сектором оплати дер-
жавних службовців, віднесених до 
категорії фахівців з реформ, а та-
кож включених до складу гене-
ральних директоратів міністерств 
і генеральних департаментів ін-
ших центральних органів виконав-
чої влади (ЦОВВ), з одного боку, 
стало стимулом для залучення на 
державну службу вмотивованих 
і високопрофесійних громадян. 
З іншого ж боку, на практиці, від-
повідні директорати міністерств 
і ЦОВВ до сьогодні залишаються 
недостатньо укомплектованими. 
Однією з причин цього є, на наш 
погляд, незавершеність реформу-
вання апаратів міністерств і інших 
ЦОВВ, що нерідко призводить ви-
конання директоратами та департа-
ментами і управліннями спорідне-
них, а іноді й дублюючих функцій. 
Також значною в часі залишається 
тривалість проведення конкурсів 
на вакантні посади у директоратах. 
Очевидно, що ці проблеми добре 
відомі фундаторам реформи дер-
жавної служби і широкому колу 
експертів і мають бути конструк-
тивно розв’язані. Зокрема, й май-
бутнім новим Урядом України. 

У найближчому майбутньому, 
як і нині, слід враховувати, що 
державна служба – це важливий 
елемент національної державності. 
Водночас, державна служба – це 
не лише гідно оплачувана робота, 
а по-суті спеціальний управлін-
сько-правовий режим світоглядної 
та професійної реалізації соціально 
активних громадян, які є патріота-
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ми, мають відповідні особисті якості 
та здібності, а також належну осві-
ту та професійну компетентність. Це 
також важливе конституційне право 
громадян, яке визнається, гаранту-
ється та надається Українською дер-
жавою на засадах рівності, а його 
реалізація забезпечується держа-
вою, у взаємодії з громадянським 
суспільством і його інститутами. 
Таким чином, ефективність форму-
вання та функціонування держав-
ної служби в Україні залежить від 
діяльності механізму забезпечення 
реалізації конституційного права 
громадян на рівний доступ до дер-
жавної служби.

Як відомо, право громадян на 
державну службу в Україні – це 
установлена та гарантована зако-
ном можливість для осіб, які від-
повідають вимогам щодо грома-
дянства України, віку (досягнення 
повноліття), володіння державною 
мовою, наявності вищої освіти, що 
відповідає посаді державної служ-
би, не зазнаючи дискримінації, 
обійняти вакантну посаду держав-
ної служби на конкурсній основі. 
Сутність механізму забезпечення 
реалізації цього конституційного 
права, на наш погляд, полягає в за-
безпеченні рівності реалізації цього 
права, в сенсі, передбаченому в ст. 
24 Конституції України;

«Не може бути привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, кольо-
ру шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, ет-
нічного чи соціального походжен-
ня, майнового стану, місця про-
живання, за мовними або іншими 
ознаками» [3]. 

Детермінуючи досліджуваний 
нами механізм, слід відзначити, що 
саме поняття «механізм» є систе-
моутворюючим для низки катего-
рій державного управління («ме-
ханізм державного управління», 
«механізм державної служби» та 
ін.), права («механізм держави», 
«механізм захисту прав і свобод 
людини» та ін.), політології («ме-
ханізми здійснення влади» і ін.), 
а також в інших науках. У свою 
чергу поняття «механізму» (з грец. 
μηχανή mechanй – «машина») було 
привнесено в минулому столітті 
в соціогуманітарні науки з техніч-
них наук, де механізм розглядався, 
насамперед, як упорядкована си-
стема рухомих елементів (деталей) 
для передачі, перетворення чи від-
творення руху.

Очевидно, що суспільні, в тому 
числі державно-управлінські, про-
цеси не можуть розвиватися за 
законами механіки. Перші з них 
відрізняються за сутністю, зміс-
том, структурою, процедурами 
тощо. Зокрема, «деталями» дер-
жавно-управлінських відносин 
є суб’єкти, у першу чергу, інститу-
ти державного управління, інсти-
тути державної служби, інститути 
громадянського суспільства й ін. 
Але, успіх застосування поняття 
«механізм» у державному управ-
лінні та соціогуманітарних науках, 
на нашу думку, пояснюється уні-
версальністю цієї категорії. Явища 
і процеси, які охоплюються по-
няттям «механізм» в усіх науках: 
по-перше, мають свою сутність 
(походження) і зміст, а також при-
значення в суспільстві й не можуть 
відбуватися хаотично; по-друге, 
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мають свою структуру, тобто вну-
трішню побудову, і вичерпне коло 
елементів, мінімально необхідних 
для функціонування механізму; 
по-третє, спрямовані на досягнен-
ня визначеної мети, тобто, кінце-
вого ідеального результату, який 
забезпечується через певні упоряд-
ковані та послідовні процедури, як 
правило, з хронологічно окресле-
ними межами.

Досліджуваний нами механізм 
забезпечення рівного права досту-
пу до державної служби в Укра-
їні має дуалістичну правову та 
державно-управлінську природу. 
Тобто, можна стверджувати про 
наявність декількох механізмів. 
З одного боку, йдеться про суто 
правовий механізм утвердження, 
гарантування та захист конститу-
ційного права громадян України, 
закріпленого в ст. 38 Конститу-
ції України [6, с. 318], а з іншого 
боку, про державно-управлінський 
механізм – про залучення до дер-
жавної служби вмотивованих, па-
тріотичних, висококваліфікованих 
кадрів і формування професійного 
деполітизованого корпусу держав-
них службовців в Україні. Нато-
мість, зазначений дуалізм цього 
механізму лише посилює його, 
дозволяє обґрунтувати комплексну 
концепцію забезпечення реалізації 
рівного права громадян на доступ 
до державної служби. 

У свою чергу, виявлені нами 
попередньо правові та організацій-
но-управлінські механізми забез-
печення реалізації рівного права 
громадян на доступ до державної 
служби, можуть бути представле-
ні науковими (концептуальними), 

нормативно-правовими (міжнарод-
ними і національними), організа-
ційно-управлінськими, освітніми 
і іншими механізмами, об’єднани-
ми в єдиний механізм, завданням 
якого є реалізація рівного права 
громадян на доступ до державної 
служби на основі їх особистих яко-
стей і професійної компетентності.

Характеризуючи названі еле-
менти (механізми) єдиного меха-
нізму забезпечення рівного досту-
пу громадян до державної служби, 
відзначимо, що його науковий еле-
мент є системою концепцій, тео-
рій, а на перспективу – й доктрин 
щодо ефективного функціонування 
та розвитку запровадженої під час 
реформи публічної служби (2015-
2019 роки) моделі державної служ-
би. Наука державного управління 
та інші соціогуманітарні науки ма-
ють не лише коментувати здобутки 
і прорахунки цієї реформи, а й об-
ґрунтовувати перспективні концеп-
ції та теорії її розвитку. Натомість, 
на сьогодні системних наукових 
досліджень проблем теорії та прак-
тики оновленої державної служби 
в Україні проводиться замало.

Важливим елементом досліджу-
ваного нами механізму є система 
міжнародних (Загальна декларація 
прав людини 1948 року [7], Між-
народний пакт про громадянські 
і політичні права 1966 року, Уго-
да про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії і їхніми 
державами членами, з іншої сто-
рони 2014 року [8] і ін.) і націо-
нальних нормативно-правових ак-
тів, які унормовують міжнародні 
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принципи і стандарти функціону-
вання сервісної публічної служби, 
а також регулюють порядок реа-
лізації рівного доступу громадян 
до державної служби і механізми 
проходження цього виду публічної 
служби в Україні.

Спеціальним законом у цій сфе-
рі виступає Закон України «Про 
державну службу» від 10 грудня 
2015 року №889-VIII, який унор-
мував право громадян на державну 
службу і встановив систему вимог 
і критеріїв, які висуваються до 
претендентів на вакантні посади 
державної служби усіх категорій – 
«А», «Б», «В». Частина 1 ст 19 
цього Закону встановлює, що пра-
вом на державну службу наділені 
особи, які: а) мають громадянство 
України; б) досягли повноліття; в) 
вільно володіють державною мо-
вою; г) мають відповідний посаді 
державної служби ступінь вищої 
освіти [4]. Разом із тим, практика 
внесення змін до Закон України 
«Про державну службу» в 2016-
2018 роках призвела до певної роз-
балансованості ідей, які заклада-
лись до нього в 2014-2015 роках, на 
рівні законопроекту. Нині рівність 
доступу громадян до державної 
служби не гарантує рівності про-
ходження ними державної служби 
на подібних посадах, зі схожим 
функціональним навантаженням.

Організаційно-управлінський 
механізм передбачає розвиток 
системи управління державною 
службою на єдиних принципах 
і підходах. Очевидним досягнен-
ням реформи державної служби 
в Україні стало утворення Комісії 
з питань вищого корпусу держав-

ної служби. Утім, після виведення 
з корпусу державної служби голів 
місцевих державних адміністрацій, 
предмет компетенції цієї Комісії 
значно звузився. Не менш важли-
вим здобутком реформи держав-
ної служби 2014-2019 років стала 
трансформація архаїчних кадрових 
підрозділів органів державного 
управління в служби управління 
персоналом. Хоча, вважати відпо-
відні трансформаційні процеси без 
реформування системи підготовки, 
перепідготовки і підвищення ква-
ліфікації в Україні було б, на наш 
погляд, передчасним. Важливими 
елементами досліджуваного нами 
механізму є й морально-етичні 
механізми державної служби [9], 
а також питання відповідальності 
державних службовців [10]. 

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Таким чи-
ном, можна зробити висновок, що 
механізм забезпечення реалізації 
рівного права на доступ до дер-
жавної служби в Україні є сис-
темою взаємопов’язаних між со-
бою наукових (концептуальних), 
нормативно-правових (міжнарод-
них і національних), організацій-
но-управлінських, освітньо-про-
форієнтаційних і інших елементів, 
цілеспрямована взаємодія яких між 
собою створює належні умови для 
реалізації права громадян Укра-
їни на рівний доступ до держав-
ної служби на конкурсній основі, 
з урахуванням їх особистих яко-
стей і професійної компетентності.

Обсяг однієї публікації не доз-
воляє розкрити всі проблемні пи-
тання формування та функціо-
нування механізму забезпечення 
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реалізації рівного права грома-
дян України на державну служ-
бу в трансформаційний період. У 
подальшому сутнісні ознаки цього 
механізму, його внутрішня побу-
дова та складові елементи можуть 
бути самостійними предметами для 
наукових розвідок. 
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МЕТАМОРФОЗИ УПРАВЛІНСЬКОГО КЛАСУ 
СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Анотація. Дослідницький пошук автора статті спрямований на визна-
чення напрямків трансформації управлінського класу сучасної держави, 
зумовлених глобалізацією й реальностями сучасного транснаціонально-
го світу. Вказується, що змістовні характеристики управлінського класу 
співвідносяться з сучасною управлінською ситуацією, характерними осо-
бливостями якої є, зокрема, умовність державних кордонів з точки зору 
багатьох сфер життєдіяльності суспільства, їх максимальна прозорість, 
приватизація певних державних повноважень. Якісні зміни в образі управ-
лінської еліти автор даної статті розглядає в контексті появи та розвитку 
транснаціонального капіталістичного класу та процесів конвергенції на-
ціональних і глобальних інтересів й цілей, що постають як каталізатори 
управлінських перетворень. Підкреслюється, що управління дедалі мен-
ше пов’язується винятково з державою, управлінські структури якої все 
активніше інкорпоруються у наддержавні органи. Дані обставини дають 
підстави говорити про інструментальну компліментарність управлінського 
класу сучасної держави. Між тим, це не є свідченням її знецінення, а лише 
вказує на зміну управлінської ролі держави, підкреслюючи зростання зна-
чення координаційної, стимулюючої та спрямовуючої функцій з метою за-
безпечення узгоджених дій держави та недержавних акторів. Посилення 
управлінських позицій недержавних акторів, які діють в межах логіки гло-
бального номадизму, зумовлює прилаштування управлінської діяльності 
держави до потреб транснаціонального капіталу, культивуючи, тим самим, 
транснаціонально-орієнтований управлінський клас – своєрідний адміні-
стративний ресурс, чи навіть «обслуговуючий персонал», «акторів поза су-
веренітетом». На цьому тлі існує загроза маргіналізації національно-орієн-
тованої адміністрації, націленої на захист інтересів суспільства і держави. 
За таких обставин в якості актуального інтелектуального вектору сучасної 
управлінської науки постає питання «витіснення» традиційно домінуючих 
акторів управління державою, що вписується у ширший контекст пробле-
ми її інституціональної та управлінської спроможності. 

Ключові слова: держава, державне управління, глобалізація, інстру-
ментальна компліментарність, транснаціоналізація, управлінський клас. 
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METAMORPHOSIS OF THE MANAGERIAL CLASS 
OF THE MODERN STATE

Abstract. The scientific search of the author is aimed at determining the 
directions of transformation of the managerial class of the modern state, con-
ditioned by the globalization and the realities of the modern transnational 
world. It is indicated that the meaningful characteristics of the administer-
ing class relate to the current managerial situation, the characteristic feature 
of which is the disputable character of state borders in terms of many spheres 
of social life, their maximum transparency, the privatization of certain state 
powers. The qualitative changes in the image of the managerial elite are 
considered by the author of this article in the context of the emergence 
and development of the transnational capitalist class, the processes of 
convergence of national and global interests and goals, which appears as 
catalysts of managerial It is emphasized that management is less and less 
associated with the state, whose administrative structures are increasingly 
incorporated into supra-national bodies. These circumstances determine dis-
course on the instrumental complementarity of the administering class of the 
modern state. However, this is not an indication that it is depreciating, but 
only indicates a change in the management role of the state, emphasizing the 
increasing importance of coordination, stimulation and guiding functions in 
order to ensure concerted action by the state and non-state actors. Strength-
ening the managerial positions of non-state actors that operate within the 
framework of the logic of global nomadism, determines the adaptation of the 
state’s managerial activities to the needs of transnational capital, thus culti-
vating a transnational management class – a kind of administrative resource, 
or even «service personnel», «actors outside the sovereignty». Against this 
background, there is a threat of marginalization of national-oriented admin-
istration aimed at protecting the interests of society and the state. Under 
such circumstances, the actual intellectual vector of modern management 
science is the issue of «crowding out» the traditionally dominant actors of 
public administration, which fits into the broader context of the problem of 
its institutional and managerial capacity. 

Keywords: state, public administration, globalization, instrumental com-
plementarity, transnationalization, managerial class. 
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Постановка проблеми. Глобалі-
зація виявляє низку факторів, ко-
трі істотно впливають на сучасний 
стан національної держави, даю-
чи підстави багатьом дослідникам 
сумніватися в її актуальності у гло-
балізованому світі. Високий сту-
пінь відкритості кордонів віднос-
но економічного життя, абсолютна 
умовність державних кордонів 
з огляду поширення інформації та 
здійснення комунікації, звуження 
можливостей у сфері нормативно-
го регулювання на тлі виникнення 
та розвитку глобального адміні-
стративного права, «відсутність» 
держави або істотне обмеження її 
функцій в інших галузях та сфе-
рах життєдіяльності суспільства 
в сукупності створюють нову дій-
сність для національної держави. 
Закономірно, «перед лицем факту, 
«що управління все більшою мірою 
відбувається у «просторі без кор-
донів» [1, с.88] трансформується й 
управлінський клас держави. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Інтелектуальна дис-
кусія з проблем управління держа-
вою має давню історію. «У давніх 
імперіях Сходу, – зазначає видат-
ний італійський політичний мис-
литель Г.Моска, – в якості влас-
ного першого досвіду зародилося 
найтяжче мистецтво суспільного 
управління» [2, с.30]. Не можна 
не згадати й пам’ятку стародав-
ньої політико-управлінської думки 
«Артхашастра», в якій наголошу-
ється, що «управління царством 
здійснюється з помічниками, одне 
колесо не обертається» [3, с.22], і, 
звичайно, «книга-жупел» (М.Фу-
ко) – «Державець» видатного фло-

рентійця Н.Макіавеллі. Іншими 
словами, інтелектуальний простір 
завжди був маркований держав-
но-управлінською проблематикою, 
в межах якої тема управлінського 
класу залишалася ключовою. Не 
втратила своєї актуальності дана 
проблематика й в сучасних умовах. 
Так, відомий британський дослід-
ник З.Бауман вважає, що внаслі-
док «анулювання просторово-часо-
вих відстаней» управлінська еліта 
набуває екстериторіальності; ні-
мецький вчений У.Бек наголошує 
на тому, що в умовах Другого мо-
дерну управління «у сенсі фактич-
ного розв’язання проблем дедалі 
частіше здійснюється у приватний 
спосіб», на відміну від доби Пер-
шого модерну, коли воно керува-
лося виключно правилами, прин-
ципам і методами національної 
держави [1, с.123]. В межах про-
блеми про класову структуру гло-
бального суспільства тема управ-
лінського класу сучасної держави 
викристалізовується у наукових 
доробках британського дослідника 
Л.Скляра, американських вчених 
В.Робінсона, Дж. Харріса та ін-
ших. Американський політичний 
філософ М.Хардт та італійський 
теоретик А.Негрі вважають, що 
нині навіть найсильніші держави 
«не можуть визнаватися в якості 
верховної суверенної влади навіть 
в межах власних кордонів. Тим 
не менш, послаблення сувереніте-
ту національних держав зовсім не 
означає, що суверенітет як такий 
занепадає» [4, с. хі]. Дослідники 
висувають гіпотезу, що він набув 
нової форми, створеної низкою на-
ціональних й наднаціональних ор-
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ганів, об’єднаних єдиною логікою 
управління. Цю нову глобальну 
форму суверенітету Хардт та Негрі 
називають Імперією. 

Формулювання цілей (мети) 
статті. Мета статті полягає в ок-
ресленні напрямків трансформації 
управлінського класу сучасної дер-
жави, зумовлених глобалізацією й 
реальностями сучасного транснаці-
онального світу.

Виклад основного матеріа-
лу дослідження. Управлінський 
клас, підкреслює Моска, виправ-
довує свою владу, спираючись на 
загальноприйняті вірування та по-
чуття конкретного народу – «полі-
тична формула». Остання повин-
на «точно відповідати особливому 
сприйняттю світу, властиве народу 
у певний період і усім індивідам, 
які становлять даний народ» [2, 
с.300]. Відповідно, коли ослабла 
віра у принципи на яких ґрунту-
ється політична формула, «охоло-
нули почуття», котрі її створили, 
це знак того, що в управлінському 
класі зріють трансформації. Оче-
видно, що глобалізація та реаль-
ності сучасного транснаціонально-
го світу порушили стан гармонії 
політичної формули з «менталіте-
том даної епохи». Держава, вже 
не є «єдиним і, можливо, навіть 
не провідним управлінцем», адже 
політичне управління все частіше 
виходить за її межі і переходить 
до міжнародних інституцій й тран-
снаціональних адміністративних 
мереж. Як підкреслює американ-
ська вчена Дж. Т. Метьюз, націо-
нальні уряди не просто втрачають 
автономію в умовах глобалізації 
економіки, вони ділять повнова-

ження з бізнесом, міжнародними 
та неурядовими організаціями. 
«Постійна концентрація влади 
в руках держав започаткована 
у 1648 році після Вестфальського 
миру, – зазначає Метьюз, – при-
пинилася, принаймні, на деякий 
час» [5]. Схожу думку висловлює 
голландський дослідник Х.Шейф, 
підкреслюючи, що традиційні цен-
три прийняття державно-управлін-
ських рішень, такі як національні 
парламенти, стали «маргінальни-
ми» у глобальному світі, в якому 
міжнародні організації та багато-
національні корпорації, як припу-
скає Шейф, набули більшого впли-
ву [6]. У.Бек більш категоричний 
у своїх оцінках, визначаючи ситуа-
цію, що склалася як «битву нового 
типу: актори національно-державні 
versus транснаціональні». На пе-
реконання німецького дослідника, 
зараз триває «творча руйнація «ле-
гітимного» світоустрою, за якого 
домінують національні держави» 
[1, с.31]. На думку американського 
дослідника В.Робінсона, держав-
но-центрична парадигма та інші 
підходи, що «фетишизують наці-
ональну державу» дедалі більше 
стають не релевантними процесам, 
котрі відбуваються у ХХІ столітті. 
Робінсон вважає, що нині спосте-
рігається «епохальний перехід» до 
нової фази в еволюції світового ка-
піталізму – до глобального капіта-
лізму, характерологічними рисами 
якого є зростання транснаціональ-
ного капіталу, інтеграція країн до 
нової глобалізованої виробничої 
та фінансової систем, оформлення 
транснаціонального капіталістич-
ного класу як глобального правля-
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чого класу, поява транснаціональ-
них державних апаратів [7]. Ці та 
інші процеси провокують та водно-
час задають спрямованість змінам, 
які відбуваються у сфері управлін-
ня державою, трансформують її 
управлінський клас відповідно до 
логіки глобальної епохи. 

Цікавими в інтелектуально-піз-
навальному плані та інформа-
тивними в контексті реферованої 
проблем є наукові доробки пред-
ставників транснаціонального істо-
ричного матеріалізму, який ґрун-
тується на вченні про гегемонію 
італійського філософа А.Грамші. 
Згідно з Грамші, влада пануючо-
го класу тримається не лише на 
насиллі, але й на згоді. Механізм 
влади – не лише примус, але й пе-
реконання. Оволодіння власністю 
як економічної основи влади не-
достатньо – панування власників 
тим самим автоматично не гаран-
тується, і стабільна влада не забез-
печується. Тож, держава, який би 
клас не був пануючим, стоїть на 
двох китах – силі та згоді. Стан, 
за якого досягнуто достатній рівень 
згоди, Грамші називає гегемонією. 
При цьому підкреслюється, що ге-
гемонія – не застиглий стан, а тон-
кий і динамічний безперервний 
процес [8]. Інтернаціоналізація 
виробничої та фінансової системи 
реєструє появу «транснаціонально-
го історичного блоку» капіталістів, 
державних управлінців та інтелек-
туалів, котрі націлені на побудову 
нового транснаціонального гегемо-
ністського ладу. Інституціоналіза-
ція останнього – «новий конститу-
ціоналізм» (С.Джілл) – вимагає 
стратегії докорінної переорієнтації 

національної держави у бік гло-
бального, а не національного на-
копичення капіталу. Іншими сло-
вами, держава перетворюється на 
«агенцію з коригування національ-
ної економіки та політики до по-
треб світової економіки. Держава 
стає приводним ременем від гло-
бальної до національної економіки, 
яка дотепер захищала внутрішній 
добробут від зовнішніх впливів» 
[9, с.450]. В умовах домінування 
схеми транснаціонального накопи-
чення, коли здійснюється тиск на 
державних управлінців з метою 
створення сприятливих умов для 
транснаціонального капіталу на 
локальному рівні, національна дер-
жава не ліквідовується, проте по-
мітно трансформується. Зокрема, 
управлінский апарат держави пере-
творюється на транснаціональний 
державний апарат, тобто на «мере-
жу з міжнаціональних та наднаціо-
нальних політичних й економічних 
інститутів у поєднанні з держав-
ними апаратами, які пронизані й 
трансформовані транснаціональни-
ми силами» [10, с.358]. При цьо-
му, транснаціональний державний 
апарат не можна розглядати як 
наднаціональну структуру глобаль-
ного управління: «ймовірніше на-
ціональні держави інкорпоровані 
у транснаціональну державу в яко-
сті «складової» більшого апарату» 
[11, с.31]. За таких обставин наці-
ональна держава набула сервісного 
характеру, надавши, як підкрес-
лює Робінсон, три основні послу-
ги: 1) запровадивши фіскальну, 
грошово-кредитну й торгову полі-
тику, забезпечила макроекономіч-
ну стабільність й вільний рух капі-
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талу; 2) створила інфраструктуру 
для глобальної економічної діяль-
ності; 3) забезпечила соціальний 
порядок. Відтак, «коли транснаці-
ональні еліти говорять про «управ-
ління», йдеться саме про ці функ-
ції та здатність їх виконувати» [10, 
с.357-358]. 

Визнаючи, що управління біль-
ше не є виключно справою держа-
ви, західноєвропейські дослідники 
Ф.Геншель та Б.Зангл, разом з тим 
не вважають, що інтернаціоналіза-
ція й приватизація уряду посла-
блюють державу і можуть призве-
сти до її занепаду. В умовах зміни 
її ролі у структурі управління, дер-
жава, на думку дослідників, посту-
пово перетворюється з «суверенно-
го монополіста політичної влади» 
на «керуючого менеджера», який 
«активізує й синхронізує урядові 
дії з діями недержавних акторів, 
проте не може їх цілковито кон-
тролювати» [12, с.431]. Подібну 
«метаморфозу держави» Геншель 
та Зангл простежують у три ета-
пи: на першому – здійснюється ре-
конструкція процесу перетворення 
держави на монополіста влади; на 
другому етапі висвітлюється зміна 
тенденції державного домінуван-
ня «контр-тенденцією роздержав-
лення» у другій половині ХХ ст., 
і на третьому етапі окреслюється 
нова роль держави, яка полягає 
у створенні можливостей для не-
державних суб’єктів надавати дер-
жавні послуги, які сама держава 
не здатна забезпечити або може це 
робити погано. На підставі аналізу 
Геншель та Зангл доходять виснов-
ку, що втрата монополії на владу 
не робить державу зайвою. Вона 

залишається стрижнем політично-
го управління, оскільки недержав-
ні актори мають обмежені владні 
можливості, внаслідок відсутності 
у них ресурсів, які дозволили б їм 
здійснювати автономне управлін-
ня. Відтак, «держава забезпечує, 
по-перше, інструментальну взає-
модоповнюваність, коли недержав-
ним акторам бракує повноважень 
щодо прийняття рішень або органі-
заційної влади, по-друге, легітимну 
взаємодоповнюваність, коли вони 
діють, не маючи належного рівня 
легітимності» [12, с.446]. Компле-
ментарність державного управлін-
ня не свідчить про слабкість дер-
жави, а лише наголошує на зміні її 
ролі, підкреслюючи зростання зна-
чення координаційної, стимулюю-
чої та спрямовуючої функцій з ме-
тою забезпечення узгоджених дій 
держави та недержавних акторів. 
Іншими словами, держава зали-
шається загальним спрямовуючим 
центром, а «управління без уря-
ду», як підкреслюють Геншель та 
Зангл, принаймні, поки що не ста-
новить альтернативу «державному 
управлінню». 

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. В сучасних 
умовах традиційні концепції дер-
жавного управління піддаються 
ерозії. Сьогодні управління не є ви-
ключною компетенцією державних 
органів, які дедалі щільніше пере-
плітаються з транснаціональними 
корпораціям та неурядовими орга-
нізаціями, котрі отримали можли-
вість надавати послуги, що раніше 
вважалися прерогативою держави. 
Процеси глобалізації й транснаціо-
налізації визначають специфіку су-
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часної управлінської ситуації, яка 
полягає у зміцненні позицій тран-
снаціональних акторів. Останні, 
діючи у логіці глобального нома-
дизму, вимагають прилаштування 
управлінської діяльності держави 
до потреб транснаціонального ка-
піталу, культивуючи, тим самим, 
транснаціонально-орієнтований 
управлінський клас – своєрідний 
адміністративний ресурс, чи навіть 
«обслуговуючий персонал», «акто-
рів поза суверенітетом». На цьому 
тлі існує загроза маргіналізації на-
ціонально-орієнтованої адміністра-
ції, націленої на захист інтересів 
суспільства і держави. За таких 
обставин в якості актуального ін-
телектуального вектору сучасної 
управлінської науки постає питан-
ня «витіснення» традиційно домі-
нуючих акторів управління дер-
жавою, що вписується у ширший 
контекст проблеми її інституціо-
нальної та управлінської здатності. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ В УМОВАХ 
РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В УКРАЇНІ

Анотація. Публікація присвячена питанням механізмів реалізації по-
тенціалу демократії участі в умовах реформи місцевого самоврядування 
в Україні. Здійснюється постановка питання про потенціал демократії 
участі або ж партисипаторної демократії в XXI ст., як раціонального до-
повнення традиційних ліберальних моделей народовладдя, представле-
них, у першу чергу, безпосередньою та представницькою демократіями. 
Підкреслюється, що криза традиційної ліберальної демократії, зумовлена 
насамперед абсентеїзмом виборців і неоднозначністю результатів рефе-
рендумів останніх 10-15 років (Brexit і ін.), а також зростанням симпа-
тій виборців у державах-учасницях ЄС до популістських і радикальних 
партій, зумовлює об’єктивну потребу в переосмисленні методів і форм 
народовладдя. Зокрема, наголошується на недооціненому в багатьох дер-
жавах світу потенціалу демократії участі, яка отримала значний поштовх 
для свого розвитку після Другої світової війни і, з перманентним успіхом, 
розвивається в більшості держав Європи, Америки і інших регіонів світу. 
При цьому, феноменологія партисипаторної демократії полягає в тому, 
що ця форма народовладдя є найбільш ефективною на місцевому рівні. 

Зроблено висновок, що механізм реалізації демократії участі в Укра-
їні є системою взаємозумовлених доктринальних, нормативно-правових, 
організаційно-управлінських і інших механізмів, які забезпечують реалі-
зацію права громадян на місцеве самоврядування в формі їх добровіль-
ного залучення до участі в вирішенні органами місцевого самоврядування 
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та їх посадовими особами питань місцевого значення в межах Конституції 
та законів України.

Наголошується, що важливим пріоритетом реформи місцевого само-
врядування в Україні в 2019 і наступних роках має стати доктринальне, 
законодавче і організаційно-управлінське забезпечення використання по-
тенціалу місцевих виборів і референдумів в органічному поєднанні з та-
кими видами і формами демократії участі на місцях, як загальні збори, 
місцеві ініціативи, громадські слухання, електронні петиції, партисипа-
торні бюджети тощо.

Ключові слова: демократія; демократія участі; партисипаторна демо-
кратія; місцеве самоврядування; реформа місцевого самоврядування; ме-
ханізми реалізації демократії участі.
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MODERNIZATION OF THE MECHANISM 
OF REALIZATION OF DEMOCRACY OF 

PARTICIPATION IN CONDITIONS  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT REFORM  

IN UKRAINE

Annotation. The publication focuses on the mechanisms for realizing 
the potential of participatory democracy in the context of local government 
reform in Ukraine. The question of the potential of participatory democracy 
or participatory democracy in the 21st century is being raised as a rational 
complement to traditional liberal models of democracy, represented, first and 
foremost, by direct and representative democracies. It is emphasized that the 
crisis of traditional liberal democracy, caused primarily by voter absenteeism 
and ambiguity of the results of the referendums of the last 10-15 years (Brexit, 
etc.), as well as the increase of voters’ sympathies in EU member states with 
populist and radical parties, rethinking the methods and forms of democracy. 
In particular, it emphasizes the underestimated potential of participatory 
democracy in many countries of the world, which has given a significant 
impetus to its development since World War II and, with permanent success, is 
developing in most countries of Europe, America and other regions of the world.  
At the same time, the phenomenology of participatory democracy is that this 
form of democracy is the most effective at the local level.
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Постановка проблеми. Піс-
ля Революції гідності в 2014 року 
Україна взяла курс на реформу-
вання місцевого самоврядування 
та територіальної організації пу-
блічної влади на місцях на засадах 
децентралізації та субсидіарності, 
заснований на цінностях і цілях 
Європейської хартії місцевого са-
моврядування. Нині ця реформа 
залишається однією з найбільш 
ефективних в Україні. За дани-
ми Мінрегіонбуду, розміщеними 
на офіційному веб-сайті цього мі-
ністерства, на початок 2019 року 
в Україні утворено 877 об’єдна-
них територіальних громад (ОТГ), 
в складі яких проживає біля 9 млн. 
громадян України. При цьому, 
біля 100 ОТГ до кінця 2019 року 
можуть провести перші щорічні 
вибори, після відповідного рішен-
ня ЦВК [1]. Демократизм рефор-
ми місцевого самоврядування на 
засадах децентралізації в цілому 
узгоджується з подібними тренда-

ми у інших державах Ради Європи 
(Литва, Польща, Франція та ін.), 
які стали прикладом України. 

Як відомо, Європейська хар-
тія місцевого самоврядування 
1985 року, ратифікована Україною 
в 1997 році, не містить зобов’язань 
щодо видів і форм демократії, які 
мають забезпечувати демократизм 
місцевого самоврядування. Водно-
час, у преамбулі цієї Хартії йдеться 
про те, що «… право громадян на 
участь в управлінні державними 
справами є одним з демократич-
них принципів, які поділяються 
всіма державами – членами Ради 
Європи, … що це право найбільш 
безпосередньо може здійснювати-
ся саме на місцевому рівні» [2].

Закономірно, що залучення за-
гальновизнаного інституту локаль-
ної демократії, – місцевих виборів, 
– стало важливим механізмом для 
селекції оновлених управлінських 
еліт до органів місцевого самовря-
дування в Україні та їх одночас-

It is concluded that the mechanism of realization of democracy of 
participation in Ukraine is a system of mutually agreed doctrinal, normative-
legal, organizational-administrative and other mechanisms that ensure 
realization of citizens’ right to local self-government in the form of their 
voluntary involvement in decision-making by local self-government bodies 
and their positions issues of local importance within the framework of the 
Constitution and laws of Ukraine.

It is emphasized that an important priority of local government reform 
in Ukraine in 2019 and the coming years should be the doctrinal, legislative 
and organizational-management support for harnessing the potential of local 
elections and referendums in an organic combination with such types and 
forms of local participation, as general assemblies, local assemblies, public 
hearings, e-petitions, participatory budgets, and more.

Keywords: democracy; participatory democracy; Local Government; local 
government reform; mechanisms for implementing participatory democracy
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ної легітимації. Адже, до сьогодні 
у всіх названих ОТГ були прове-
дені виключно первинні вибори. 
Разом із тим, певним недоліком 
реформи місцевого самоврядуван-
ня 2014-2019 років в Україні стало 
ігнорування інших, окрім виборів, 
видів і форм місцевої демократії, 
включно з партисипаторною ло-
кальною демократією.

Парадоксальною є ситуація, 
коли в процесі добровільного 
об’єднання територіальних громад 
в Україні не було використано ін-
ститут місцевих референдумів, 
за відсутності його унормування 
в чинному законодавстві після втра-
ти чинності Закону України «Про 
всеукраїнський та місцеві рефе-
рендуми» 1991 року з прийняттям 
у 2012 року Закону України «Про 
всеукраїнський референдум», який 
у свою чергу було визнано Консти-
туційним Судом України у 2018 
році неконституційним. Хоча, і по-
передній досвід проведення в Укра-
їні місцевих референдумів навряд 
чи можна вважати вдалим. З 1991 
по 2012 рік, за різними оцінками, 
в Україні було проведено понад 
200 місцевих референдумів [3; 4; 
5], і значного впливу на розвиток 
локальної референдної демократії 
вони із різних причин не справили. 

Водночас, за умови відсутності 
закону про місцеві референдуми 
з 2012 року і донині, в процесі ре-
форми місцевого самоврядування 
в Україні отримала свій розвиток 
демократія участі, або ж так звана 
партисипаторна демократія. Осо-
бливо на рівні міст. Так, за інфор-
мацією USAID і інших експертних 
організацій, розміщеній на офіцій-

ному веб-сайті Комітету Верховної 
Ради України VIII скликання з пи-
тань державного будівництва, ре-
гіонального розвитку та місцевого 
самоврядування, за 2016-2018 роки 
21 місто запустило бюджет участі, 
і ще 15 – е-петиції. Утім, лише 4 
міста запустило місцеві ініціативи, 
і 3 – громадські слухання. У той 
же час, в окремих містах лиша-
ються штучні бар’єри, які роблять 
майже неможливим скористатись 
інструментами місцевої демократії. 
Так, для ініціювання громадських 
слухань в м. Чернігові потрібно зі-
брати 3 000 підписів жителів (ре-
комендація міжнародних організа-
цій – не більше 50), а щоб подати 
місцеву ініціативу в Кропивниць-
кому – 19 000 підписів (рекоменда-
ція – не більше 250) [6]. Подібна 
ситуація спостерігається не лише 
в міських, а й у інших територі-
альних громадах.

Однією з причин цього є не-
унормованість демократії участі 
та форм її реалізації, у першу 
чергу новітніх (е-петиції, парти-
сипаторні бюджети тощо), у чин-
ному законодавстві про місцеве 
самоврядування та відсутність на-
уково обгрунтованих і дієвих пу-
блічно-управлінських механізмів 
забезпечення реалізації форм пар-
тиципаторної демократії, яка по-
зитивно зарекомендували себе за 
кордоном, насамперед – у держа-
вах-учасницях ЄС, під час прове-
дення реформування місцевого са-
моврядування.

Аналіз досліджень і публіка-
цій. Питання теорії та практики 
механізмів залучення громадськос-
ті до участі в державному управ-
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лінні та природи партисипативної 
демократії досліджувались у ро-
ботах учених у сфері публічного 
управління (М. Білинська, О.Ва-
сильєва, К. Ващенко, Р. Войтович, 
М.Гирик, Н. Гончарук, І.Дєгтярьо-
ва, В. Загорський, О. Оболен-
ський, В. Олуйко, Л. Пашко, О. 
Пухкал, Є. Романенко, І. Сурай, 
С. Хаджирадєва та ін.) та пра-
ва (О.Батанов, В. Нестерович, В. 
Погорілко, А.Селіванов, О.Скрип-
нюк, М.Ставнійчук, В. Федорен-
ко і ін.). Разом із тим, визначення 
сутності, змісту, структури і меха-
нізмів реалізації партисипаторної 
демократії в умовах реформування 
місцевого самоврядування в Украї-
ні передбачає проведення відповід-
них наукових досліджень. 

Метою статті є формування на-
укових засад механізмів реалізації 
демократії участі в умовах рефор-
мування місцевого самоврядування 
в Україні та обґрунтування пропо-
зицій щодо вдосконалення чинно-
го законодавства та управлінської 
діяльності у цій сфері публічних 
відносин. 

Виклад основного матеріалу. 
Місцеве самоврядування має давні 
витоки, але свого сучасного сенсу 
починає набувати лише за часів 
середньовіччя, під впливом Маг-
дебурзького права (Magdeburger 
Weichbildrecht), або ж «німець-
кого» чи «тевтонського» права, 
сформованого в XII ст. на основі 
«Саксонського зерцала» та ста-
туту вільного міста Магдебург. А 
уже з наступного століття Магде-
бурзьке право поширилось спочат-
ку в Великому Князівстві Литов-
ському та Королівстві Польському, 

а надалі й у Речі Посполитій, до 
складу якої входили й Українські 
землі (Городок, Кам’янець-Поділь-
ський, Коломия, Кременець, Львів, 
Луцьк, Стрий, Теребовля і ін.). 
Разом із тим, Магдебурзьке право, 
як одна з найбільш відомих систем 
середньовічного міського права, 
яка мала елементи демократично-
го управління (виборний міський 
голова та рада міста, зібрання го-
родян тощо), мала обмежену сферу 
дії: його юрисдикція поширювала-
ся виключно на міста, наділені цим 
правом.

Джерелом конституційної мо-
делі місцевого самоврядування 
в Україні, відомої як «козацьке 
самоврядування», традиційно вва-
жають Конституцію Пилипа Ор-
лика 1710 року, або ж «Пункти й 
конституції законів та вольностей 
Війська Запорозького між ясно-
вельможним паном Пилипом Ор-
ликом, новообраним Гетьманом 
Війська Запорозького, та між стар-
шиною, полковниками, а також 
названим Військом Запорозьким, 
прийняті публічною ухвалою обох 
сторін і підтверджені на вільних 
виборах встановленою присягою 
названим ясновельможним гетьма-
ном, року Божого 1710, квітня п’я-
того дня у Бендерах». Хоча, звіс-
но, у цій Конституції був відсутній 
чіткий розподіл функцій і повнова-
жень державної влади і місцевого 
самоврядування. За тогочасних іс-
торичних умов і, в першу чергу, за 
відсутності національної держав-
ності, козацьке самоврядування 
фактично і склало публічну владу 
в Україні. 
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На думку вітчизняних пра-
вознавців, праобраз законодавчої 
влади мала втілювати Генеральна 
Рада, до складу якої повинні були 
входити генеральні старшини, ци-
вільні полковники, генеральні рад-
ники (делегати від полків), полкові 
старшини, сотники і представники 
від Запорізької Січі. Генераль-
на Рада повинна була збиратися 
тричі на рік у християнські свята 
(Різдво, Великдень і Покрову) та 
заслуховувати звіти гетьмана, пи-
тання про недовіру йому, обирати 
генеральну старшину за поданням 
Гетьмана тощо. Фактично, пропо-
нувалася організація козацького 
парламенту, відмінна від стихій-
них чорних рад часів Гетьманщини 
і дорадчих гетьманських рад [7, с. 
9-11]. Але, в силу різних обставин, 
Конституція Пилипа Орлика та 
закріплена в ній козацька модель 
місцевого самоврядування, з опи-
саними елементами локальної де-
мократії, так і не була реалізована 
в українському державотворенні та 
правотворенні на практиці.

Відзначимо, що ключові цінно-
сті та принципи конституціоналіз-
му, включаючи обмеження влади, 
верховенства права, а пізніше й 
місцевого самоврядування, були 
сформовані та втілені у законо-
давстві та управлінській практиці 
в Європі та Америці в XVII-XIX 
ст., насамперед в епоху «великих 
революцій» в Англії, Франції, 
США, Німеччині, Японії та ін. 
країнах [8, с. 74-80]. У цей час був 
сформований і концепт класичної 
демократії, втілений у конституці-
ях США 1787 р., Франції 1791 р. 
і ін. Йдеться насамперед про пар-

ламентську демократію, яка стала 
привабливою альтернативою абсо-
лютній монархії. 

Так, Й. Шумпетер у своїй ро-
боті «Капіталізм, соціалізм і демо-
кратія» (1976 р.) писав щодо сут-
ності класичної західної демократії 
наступне: «Філософія демократії 
XVIII ст. може бути визначена на-
ступним чином: демократичний ме-
тод є такою сукупністю інституцій-
них засобів прийняття політичних 
рішень, за допомогою яких здійс-
нюється загальне благо шляхом на-
дання самому народу можливості 
вирішувати проблеми через вибори 
індивідів, які збираються для того 
щоб виконати його волю» [9, с. 4].

Тобто, саме представницька де-
мократія вважалася оптимальним 
шляхом досягнення загального до-
бробуту. Водночас, класична захід-
на демократія цього часу апелювала 
до загальнонаціонального пред-
ставницького органу – парламенту, 
члени якого мали вільний мандат. 
Натомість, місцева демократія зде-
більшого залишалася поза увагою 
тогочасних мислителів і творців 
перших конституцій і здійснювала-
ся на основі усталених століттями 
традицій народоправства. Зокрема, 
у кантонах Швейцарського Союзу, 
починаючи з XV ст. практикува-
лись місцеві референдуми, народ-
ні ініціативи, народні вето та ін., 
тоді як на конституційному рівні 
референдуми були закріплені лише 
у Другій Гальветичній Конститу-
ції 1802 р. [4, с. 46-47]. Подібні 
практики народних зібрань, ініці-
атив та інших традиційних форм 
локальної демократії зустрічаємо 
й в історії інших народів Європи, 



152

включаючи уже згадану «козацьку 
демократію», яку системно закрі-
плювала Конституція Гетьмана Пи-
липа Орлика 1710 року.

Ситуація щодо локальної де-
мократії та закріпленні її видів 
і форм змінилася після наукового 
обґрунтування категорії «місцеве 
самоврядування». Поширеною се-
ред науковців є думка про те, що 
категорія «місцеве самоврядуван-
ня» отримала свій сучасний сенс 
і закріплення на конституційному 
рівні в період Великої французь-
кої революції, щоб підкреслити 
автономність і навіть самостійність 
комуни перед державою. Зокрема, 
у 1790 році в Франції було офіцій-
но запроваджено самостійну чет-
верту гілку влади – «муніципаль-
ну владу». Але, на переконання 
О.Батанова і В.Кампо, у Франції 
ідеї вільних громад, конституцій-
ні основи сучасного місцевого са-
моврядування були сформовані та 
реалізовані майже через 100 років 
після Великої французької рево-
люції, лише у Третій Республі-
ці, починаючи з 1875 року [10, с. 
11]. До цього часу ідея місцевого 
самоврядування мала переважно 
політичний характер і стосувала-
ся паритетів комун і Французької 
республіки у здійсненні публічної 
влади. 

У кін. XIX – на поч. XX ст. ка-
тегорія «місцеве самоврядування», 
обґрунтована прусським правником 
Р. Гнейстом, отримала своє поши-
рення не лише в науці, а й у пра-
вотворчій і управлінській практи-
ці. На думку К. Шмітта, згаданий 
учений у своїй відомій праці «Self-
government, Kommunalverfassung 

und Verwaltungsgericht in 
England» (1871 р.) вбачав, що на-
явність місцевого самоврядування 
є виключно важливою передумо-
вою утвердження правової держа-
ви [11, с. 119]. На наш погляд, 
справедливість цієї тези Р. Гнейста 
переконливо довів час. Адже місце-
ве самоврядування стало важливим 
явищем для обмеження всевладдя 
держави на місцях, а також управ-
лінсько-правовим режимом для за-
безпечення жителів громад, комун, 
гмін тощо доступними послугами.

На початку XX століття Украї-
на отримала свій історичний шанс 
на державотворення та легітимі-
зацію місцевого самоврядування. 
Українська національна революція 
1917-1921 років, а також діяль-
ність УНР і ЗУНР, Української 
держави П. Скоропадського, Ди-
ректорії, інших центрів української 
публічної влади (Карпатська Січ, 
Холодноярська республіка та ін.) 
сприяли появі на політичній карті 
світу самостійної України. Доро-
говказом її розвитку, в тому числі 
й у сфері місцевого самоврядуван-
ня стали Універсали і Конституція 
УНР, інші акти в сфері державної 
влади і управління. Разом із тим, 
за цей незначний проміжок часу 
в Україні, не зважаючи на творен-
ня українського парламенту, уря-
ду, армії, академії наук та інших 
державних органів, не вдалося 
створити повноцінну демократичну 
систему місцевого самоврядування 
на всій своїй території, а тим біль-
ше запровадити інститути місцевої 
демократії. Більшовицька агресія, 
яка почалася з інфільтрації до 
складу місцевих рад України, на 
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територіях, що межували із ново-
проголошеною після Жовтневого 
перевороту 1917 року РРФСР, агі-
таторів і бойовиків, призвела до за-
хоплення значної частини України 
та повалення Української держави.

За час входження України до 
складу колишнього СРСР була 
сформована т.з. «радянська модель 
місцевого управління та самовря-
дування», яка включала до свого 
складу повний арсенал різноманіт-
них форм і методів «соціалістичної 
демократії»: від безальтернативних 
місцевих виборів – до всенародних 
обговорень. Можна навіть було 
б припустити, що у колишньому 
СРСР було створено досить дієву 
систему форм демократії участі. 
Формально, окрім місцевих вибо-
рів і референдумів, на місцевому 
рівні передбачалося місцеві збо-
ри, місцеві обговорення, петиції 
та звернення до місцевих органів 
влади, відкликання депутатів міс-
цевих рад тощо. Але, на практиці 
вони проводилися не часто й пе-
реважно для легітимізації рішень 
партійно-державних органів коли-
шнього СРСР. Приклади, коли б 
результати застосування інститутів 
«соціалістичної демократії» йшли 
в розріз з рішеннями КПРС і ор-
ганів державного управління, екс-
пертам і ученим на разі не відомі.

У цей же час, після проголо-
шення незалежності спочатку соці-
алістичними, а далі й радянськими 
республіками в 1989-1991 роках, 
потенціал партиципаторної демо-
кратії або ж демократїї участі роз-
глядається в країнах ліберальної 
демократії, як раціональне допов-
нення традиційних ліберальних 

моделей народовладдя, представ-
лених, у першу чергу, безпосеред-
ньою та представницькою демокра-
тіями. До того ж, криза традиційної 
ліберальної демократії, зумовлена 
насамперед абсентеїзмом виборців 
і неоднозначністю результатів ре-
ферендумів останніх 10-15 років 
(Brexit і ін.), а також зростанням 
симпатій виборців у державах- 
учасницях ЄС до популістських 
і радикальних партій, зумовила 
об’єктивну потребу в переосмис-
ленні методів і форм народовлад-
дя. Зокрема, недооцінений у ба-
гатьох державах світу потенціал 
демократії участі отримує значний 
поштовх для свого розвитку в біль-
шості держав Європи, Америки 
і інших регіонів світу. Відповідні 
тенденції щодо розвитку демокра-
тії участі вплинули й на її популяр-
ність в сучасній Україні.

Після розпаду колишнього 
СРСР і проголошення незалежнос-
ті України у 1991 році розпочало-
ся формування системи національ-
ного місцевого самоврядування 
на демократичних засадах. Хоча, 
цей процес виявився доволі три-
валим, оскільки в 1991-1996 ро-
ках в Україні була законсервована 
дещо модернізована радянська си-
стема «рад всіх рівнів». І лише піс-
ля прийняття Конституції України 
1996 року була утверджена грома-
дівська теорія місцевого самовря-
дування, що передбачала визнання 
і гарантування Українською дер-
жавою місцевого самоврядування 
(ст. 7) [12], а також наділення 
територіальних громад повнотою 
владно-управлінських повноважень 
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для забезпечення інтересів жителів 
цих громад, включаючи ОТГ. 

У Законі «Про місцеве само-
врядування в Україні» від 21 трав-
ня 1997 р. визначається: «Місце-
ве самоврядування в Україні – це 
гарантоване державою право та 
реальна здатність територіальної 
громади – жителів села чи добро-
вільного об’єднання у сільську гро-
маду жителів кількох сіл, селища, 
міста – самостійно або під відпові-
дальність органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування вирі-
шувати питання місцевого значен-
ня в межах Конституції і законів 
України» [13]. Таким чином, ло-
кальна демократія в Україні пред-
ставлена безпосереднім і представ-
ницьким народовладдям.

Основними формами безпо-
середнього волевиявлення те-
риторіальних громад в Україні, 
спрямованими на забезпечення без-
посереднього здійснення ними са-
моврядування в межах Конституції 
і законів України, є місцеві вибо-
ри, референдуми, загальні збори 
громадян за місцем їх проживання, 
а також місцеві ініціативи, громад-
ські слухання тощо. Названі форми 
місцевої демократії відповідають 
положенням Європейської хартії 
місцевого самоврядування, преам-
була якої визнає право громадян 
на участь в управлінні державними 
справами одним із демократичних 
принципів, що підтримується всіма 
державами-учасницями Ради Єв-
ропи [14, с. 604-608]. Очевидно, 
що поряд із місцевими виборами 
і референдумами, які залишаються 
класичними формами народовлад-
дя, що відрізняються від інших: 
а) безпосереднім обранням чи при-

йняттям рішення; б) голосуванням 
виборців, які є жителями конкрет-
ної територіальної громади, усе 
більше привабливим у XXI ст. стає 
потенціал демократії участі на міс-
цевому рівні. 

Такими формами партиципатор-
ної демократії в Україні на сьогодні 
є: а) громадські слухання; б) гро-
мадські консультації; в) участь 
представників інститутів громадян-
ського суспільства в конкурсних 
і атестаційних комісіях при органах 
місцевого самоврядування; г) елек-
тронні петиції до органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб; 
д) формування партисипаторних 
бюджетів у територіальних грома-
дах тощо. Арсенал демократії уча-
сті, яка нині стає запобіжником від 
популізму, постійно модернізуєть-
ся, як на національному, так і на 
міжнародному рівні.

Для прикладу можна навести 
методичний продукт, обґрунтова-
ний експертами Європейської комі-
сії з питань місцевої та регіональ-
ної демократії – CLEAR. Методика 
CLEAR слугує для встановлення 
зворотнього зв’язку між органами 
місцевого самоврядування та жи-
телями відповідної територіальної 
громади і детермінується наступ-
ним чином:

C. Можуть робити, а саме ма-
ють ресурси, вміння та знання для 
участі.

L. Бажають, а саме мають від-
чуття приналежності, яке підсилює 
участь.

E. Уповноважені, а саме отри-
мали можливість для участі.

A. Запрошені, а саме мобілізо-
вані для участі офіційними органа-
ми влади або групами волонтерів.
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R. Відчувають зворотній зв’язок, 
а саме бачать приклади того, як їх 
думка береться до уваги [15, с. 5].

Застосування методики CLEAR, 
на наш погляд, може бути ефектив-
ним управлінським механізмом для 
використання потенціалу демокра-
тії участі при проведенні реформи 
місцевого самоврядування в Украї-
ні в 2019 і наступних роках. Разом 
із тим, демократія участі на місце-
вому рівні потребує досконалих ме-
ханізмів своєї реалізації для про-
довження реформування місцевого 
самоврядування в Україні. Йдеться 
про доктринальні, нормативно-пра-
вові, організаційно-управлінські та 
інші механізми, які в своїй взає-
модії утворюють комплексний ме-
ханізм реалізації демократії участі 
в Україні.

Ці механізми створюють спри-
ятливі умови і легітимізують види 
і форми участі жителів територі-
альних громад у вирішення орга-
нами місцевого самоврядування, їх 
посадовими особами питань місце-
вого значення, визначених у ст. 140 
і інших Конституції України [12] 
і в Законі України «Про місцеве 
самоврядування» [13]. При цьому, 
демократія участі, на наше переко-
нання, не є альтернативою консти-
туційним формам народовладдя на 
місцях і не може підмінити собою 
безпосередню демократію (місцеві 
вибори і референдуми) та діяль-
ність представницьких органів міс-
цевого самоврядування (місцевих 
рад, сільських, селищних, місь-
ких голів, старост і ін.) в Україні. 
Партисипаторна демократія завер-
шує тріаду «безпосередня демокра-
тія – представницька демократія 
– демократія участі» й посилює 

владоспроможність територіальних 
громад, забезпечує формування та 
функціонування інститутів грома-
дянського суспільства на локаль-
ному рівні та взаємодію жителів 
і органів місцевого самоврядуван-
ня при вирішенні питань місцево-
го значення, що є дуже важливим 
у міжелекторальний період.

На сьогодні, коли в Україні де-
мократично обрано нового Прези-
дента України і сформовано Вер-
ховну Раду України IX скликання, 
питання продовження реформ, 
і насамперед реформи місцевого 
самоврядування на засадах децен-
тралізації і субсидіарності, є важ-
ливим як для України, так і для 
держав-партнерів, які підтримали 
цю реформу (Німеччина, Норве-
гія, Польща, США, Швейцарія, 
Швеція й ін.). Разом із тим, про-
довження цієї реформи має відбу-
ватися не лише в режимі «закриття 
міжнародної технічної допомоги», 
а через конструктивну ревізію здо-
бутків реформи місцевого самовря-
дування, роботу над помилками 
і пошуком нових сенсів і пріорите-
тів цієї реформи. На нашу думку, 
важливим пріоритетом реформи 
місцевого самоврядування в Укра-
їні в 2019 і наступних роках має 
стати доктринальне, законодавче 
і організаційно-управлінське забез-
печення використання потенціалу 
місцевих виборів і референдумів 
в органічному поєднанні з такими 
видами і формами демократії уча-
сті на місцях, як загальні збори, 
місцеві ініціативи, громадські слу-
хання, електронні петиції, парти-
сипаторні бюджети тощо. 

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Механізм реаліза-
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ції демократії участі в Україні – це 
система взаємозумовлених доктри-
нальних, нормативно-правових, ор-
ганізаційно-управлінських і інших 
механізмів, які забезпечують реа-
лізацію права громадян на місцеве 
самоврядування в формі їх добро-
вільного залучення до участі в вирі-
шенні органами місцевого самовря-
дування та їх посадовими особами 
питань місцевого значення в межах 
Конституції та законів України.

Одна публікація не може розкри-
ти всі особливості законодавчого та 
управлінського забезпечення функ-
ціонування механізмів застосування 
демократії участі при реформуванні 
місцевого самоврядування в Украї-
ні. Для комплексного вирішення цієї 
проблематики, на наш погляд, необ-
хідно: визначити зміст, сутнісні оз-
наки, а також оптимальну методоло-
гію пізнання та розуміння механізму 
реалізації демократії участі в умовах 
реформи місцевого самоврядування 
в Україні в 2019 і наступних роках; 
здійснити періодизацію становлен-
ня та розвитку механізму реалізації 
демократії участі в умовах реформи 
місцевого самоврядування в Україні 
та виявити і систематизувати основ-
ні тенденції і перспективи генезису 
демократії участі на місцевому рівні; 
здійснити порівняльний аналіз ефек-
тивності публічно-управлінських ме-
ханізмів реалізації безпосередньої, 
представницької та партисипаторної 
демократії на місцевому рівні в Укра-
їні; виявити структуру механізму ре-
алізації демократії участі в умовах 
реформи місцевого самоврядування 
в Україні та охарактеризувати його 
основні компоненти (складники); 
встановити узагальнити і системати-
зувати основні види і форми реалі-

зації демократії участі на місцевому 
рівні; обґрунтувати пропозиції щодо 
удосконалення чинного законодав-
ства в сфері реалізації демократії 
участі в місцевому самоврядуванні 
в Україні та щодо оптимізації відпо-
відних державно-управлінських про-
цедур і практик.

Зазначене сприятиме обґрунту-
ванню цілісної концепції механізму 
реалізації демократії участі в умовах 
реформи місцевого самоврядування 
в Україні в Україні, з урахуванням 
кращих практик держав-учасниць 
ЄС, США, Канади, Швейцарії та 
ін. країн щодо максимального залу-
чення жителів територіальних гро-
мад до управління на місцевому рів-
ні із використанням інноваційних 
методів і технологій сучасної парти-
сипаторної демократії.
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СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ: 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРИФЕРИЗАЦІЯ 

Анотація: Крізь призму центр-периферійного підходу у статті 
розглянуто деякі суперечності розвитку регіонів. Розкрито суть феноменів 
периферизації регіонів та централізації людських ресурсів, що супере-
чать процесам децентралізації в Україні. З’ясовано, що центр експлуатує 
людські ресурси регіонів, що створює додаткові ризики в їх розвитку. 

Визначено базові соціальні механізми периферизації регіонів до 
яких належать: демографічна деградація областей та міграція в центр. 
Доведено, що внутрішній міграційний рух набуває двох основних 
форм: освітню та трудову. Освітня міграція має кількісний та якісний 
вимір: центр концентрує найбільшу кількість абітурієнтів, зокрема 
найуспішніших Це спричиняє нерівномірний розподіл інтелектуального 
потенціалу України та створює додаткові ризики його відтворення. 
Відтворення та консервація такої ситуації підтримується й системою 
розподілу бюджетних місць серед закладів вищої освіти. Крім цього, 
тенденції концентрації трудового та інтелектуального потенціалу країни 
центром, позначено поняттям централізації людських ресурсів. Це 
є важливою причиною перетворення регіонів на внутрішню периферію, 
яка є основним поставником людських ресурсів. На даний процес впливає 
«стартова» конкурентна позиція регіону та характер його інтеграції 
у соціально-територіальну систему країни. 

Результатом дослідження також є визначення напрямів подальших 
наукових пошуків: по-перше, визначення критеріїв віднесення регіону до 
напівпериферійних або периферійних зон; по-друге, подальше дослідження 
механізмів периферизації, способів подолання суперечностей розвитку 
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соціально-територіальної системи України; вивчення закордонного 
досвіду розвитку територій.

Ключові слова: регіональний розвиток, державне управління 
регіонами, периферизація, людський ресурс, освітня міграція, 
централізація людських ресурсів, децентралізація.
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CONTRADICTIONS IN THE DEVELOPMENT 
OF REGIONS: DECENTRALIZATION AND 

PERIPHERYSATION

Abstract. This article presents some of internal contradictions in the 
social development of regions in Ukraine from the perspective of the center-
peripheral approach. Such phenomenons as peripherization of regions as well 
as centralization of human resources are disclosed. These processes interfere 
with the decentralization in Ukraine. It is clarified that centeral regions 
exploit human resources of the periphery that creates additional risks of the 
regional development.

The authors determine basic social mechanisms of regions peripheriza-
tion. These include mainly the demographic degradation of the regions and 
migration to «the center». Iternal migration movement reveals itself in two 
main forms: the educational migration and the labor migration. The edu-
cational migration in Ukraine is conteined in two dimentions: qualitative 
and quantitative. As a result, «the center» concentrates the largest number 
of applicants also the most successful. It leads to the situation where un-
equal distribution of the intellectual potential creates additional risks. The 
maintenance and the reproduction of this situation is also supported by the 
system of the scholarships distribution in Ukrainian Institutions of Higher 
Education. Moreover, the tendency of the concentrating intellectual poten-
tial in favor for the center is define by the concept «centralization of the 
human resources». This process is influenced by the basic competitive posi-
tion of the region and the level of integration in the socio- territorial system. 
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Постановка проблеми. Дер-
жавне управління регіональним 
розвитком сьогодні стикається із 
значними викликами, що пов’язані 
із нерівномірністю розвитку Укра-
їни як цілісної системи. Втрата 
робочої сили загрожує виникнен-
ням дефіциту трудових ресурсів, 
що негативно відображається на 
соціальному та економічному роз-
витку країни. Основний тягар цих 
трансформацій відчувають регіони. 
Натомість Київ, де перетинають-
ся і концентруються міграційні та 
економічні потоки, підвищує свої 
конкурентні позиції в регіональній 
системі України. Внаслідок цього 
поглиблюється соціальна нерів-
ність між територіями. 

Аналіз досліджень та публі-
кацій. У теоретичному осмислен-
ні соціального розвитку територій 
державне управління опирається 
на знання здобуте в низці наук. 
Так, нерівномірний територіальний 
розвиток вивчається здебільшо-
го у межах центро-периферійного 
підходу, який має міждисциплінар-
ний характер. Означена проблема 
розглядається в межах соціальної 
географії, соціології, економіки, 
політології. 

В соціальній географії класич-
ною є теорія центральних місць 
В. Крісталлера, яка пояснює осо-
бливості взаємодії різнорангових 
населених пунктів [1]. Класи-
кою регіоналістики є праці Дж. 
Фрідмана, який є автором теорії 
регіонального розвитку. Згідно 
з Фрідманом нерівномірність еко-
номічного розвитку регіональної 
системи і процес просторової поля-
ризації породжують диспропорції 
між периферією та ядром [2]. 

Для сучасної соціології цен-
тро-периферійні відносини є та-
кож однією із ключових проблем. 
Так важливий внесок у центро-пе-
риферійні дослідження вніс Ед-
вард Шилз [3]. У його розумінні 
центр складається із соціальних 
інститутів, що реалізують основні 
види влади: військову, політичну, 
культурну, економічну. При цьо-
му периферія є об’єктом владного 
впливу. Вона сприймає та засвоює 
цінності, розпорядження та ідеали, 
що виробляються в центрі. 

В марксистській соціологічній 
парадигмі важливо відзначити кон-
цепцію центр-периферії А. Фран-
ка. Центр розглядається в першу 
чергу в якості точки зосередження 

According to the main results of the research, there were outlined the 
following vectors for scientific elaboration: fistly, designing the criteria to 
escribe regions to the zones of the semi-periphery and periphery; secondly, 
further in-depth studying of peripherization mechanisms to provide strategy 
to overcome internal contradiction in the socio-terretorical development; 
thirdly, gathering more foreign experience regarding to territorial develop-
ment in context of similar conditions.

Keywords: regional development, regional governance, periphery, cen-
ter-peripheral relations, peripherysation, human resource, educational mi-
gration, centralization of human resources, decentralization 
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економічної влади, що дозволяє 
йому експлуатувати периферію, за-
стосовуючи політичну, економічну, 
військову перевагу [4]. Найбільш 
поширеним підходом у вивченні 
центр-периферійних відносин в со-
ціології є світ-системний підхід І. 
Валлерстайна, що дозволяє дослід-
жувати розвиток глобальної систе-
ми, який характеризується знач-
ною стратифікацією її структурних 
рівнів [5].

Ще однією теорією з високим 
евристичним потенціалом є теорія 
внутрішнього колоніалізму. Під 
центром тут розуміється столичний 
або аналогічний за значимістю ре-
гіон, де сконцентрована політична 
еліта. Периферія є експлуатова-
ною центром. Важливим у цій тео-
рії є розуміння того, що ключовим 
ресурсом, що експлуатуються, крім 
природних, є ресурс людський (у 
формі дешевої робочої сили). Та-
кож цей підхід дозволяє описати 
політичну ієрархію територій, яка 
базується на їх економічній нерів-
ності. Теорія внутрішнього коло-
ніалізму дозволяє розуміти різні 
явища, такі, наприклад, як сепара-
тизм. Однією із причин сепаратиз-
му, як способу витіснених на пе-
риферію груп протистояти центру, 
стає нерівність, яка виникає між 
центром та периферією [6]. Також 
у літературі зустрічається поняття 
соціального виключення (соціаль-
ної ексклюзії) територій. 

Отже, у нашому дослідженні 
ми послуговуватимося центро-пе-
риферійним підходом, в рамках 
якого соціально-територіальна си-
стема розглядатиметься як система 

відносин експлуатації, що виникає 
між центром та периферією. 

Виклад основного матеріалу. 
Попри відчутні позитивні перетво-
рення у розвитку регіонів в резуль-
таті децентралізації, продовжують 
існувати негативні тенденції, най-
більш важливі з яких, на нашу 
думку, є наступні: 1) демографічна 
деградація регіонів; 2) централіза-
ція людського капіталу; 3) «відтік 
мізків».

Розглянемо їх детальніше.
Демографія. Демографічні про-

цеси в Україні в цілому подібні 
до загальноєвропейських. Так для 
ЄС характерні центроспрямовані 
міграційні потоки, що роблять на 
сьогодні депопуляцію країн ядра 
(за винятком, Німеччини) ма-
лоймовірною. Потужна міграція 
в центральні країни разом із ста-
лим зростанням тривалості життя 
зменшує і проблему старіння (крім 
Німеччини). Головним завданням 
перед європейськими державами 
стає соціальна інтеграція мігрантів. 
Але на європейській периферії (в 
основному країни Східної Європи), 
а також в депресивних регіонах 
скорочення та старіння населення 
набувають загрозливих масштабів. 
При цьому нерівності між центром, 
напівпериферією і периферією від-
творюються та поглиблюються. Ра-
зом з цим, напівпериферія вбирає 
мігрантів із низькою трудовою ква-
ліфікацією. Сама ж периферія стає 
джерелом робочої сили для центру 
та напівпериферії [7]. Тенденції 
схожі до українських. Так само як 
і в Україні, європейський центр 
притягує кваліфікованих, амбіцій-
них та перспективних мігрантів. Це 
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у свою чергу сприяє зосередженню 
високотехнологічних та наукоміст-
ких видів діяльності. 

Населення України скорочуєть-
ся майже весь період незалежності. 
Зменшення чисельності населення, 
а також старіння населення прита-
манні більшості українських регі-
онів. Але в Україні є території із 
відмінними демографічними проце-
сами. За даними Державної служ-
би статистики в Україні у 2016 р. 
Київська область та м. Київ були 
чітко вираженим центром зростан-
ня кількості населення: як за ра-
хунок природного приросту, так 
і за рахунок міграційного при-
росту населення [8]. Крім цього, 
дані центри є полюсом притягання 
трудових ресурсів країни, що є до-
датковою загрозою господарсько-
му потенціалу регіонів. Ці та інші 
тенденції є індикаторами метро-
полізації в Україні, тобто набут-
тя виключної ролі в країні одним 
містом. Мова йде перш за все про 
Київ. Відповідно до демографічної 
статистика у 2017-2018 рр. в Укра-
їні не залишилось регіонів (якщо 
не розглядати обласні центри окре-
мо) із позитивним приростом насе-
лення, крім м. Києва [9]. 

Централізація людських ре-
сурсів. Концентрацію трудових та 
інтелектуальних ресурсів країни 
в її окремих регіонах позначатиме-
мо поняттям централізація люд-
ських ресурсів.

На нашу думку, найбільший 
потенціал розвитку людського ка-
піталу сконцентрований у такій 
соціальній групі як абітурієнти та 
студенти. Саме вони стають осно-

вою відтворення господарської сис-
теми.

У цьому контексті в Україні 
можемо спостерігати процес цен-
тралізації людського капіталу. 
По-перше, у метрополіях виника-
ють кращі умови для життя (робо-
чі місця, рівень оплати праці, мож-
ливість більш якісного дозвілля). 
По-друге, людський капітал у ме-
трополіях концентрується за раху-
нок закладів вищої освіти (ЗВО), 
які часто стають основною причи-
ною інтенсивної міграції молоді із 
регіонів та приводом змінити по-
стійне місце проживання. 

Так, за даними 2017 року 
в українських університетських 
центрах, таких як Київ та Київська 
область, Харків та Харківська об-
ласть залишаються у цих регіонах 
більше 90% абітурієнтів. На іншо-
му боці знаходяться області, де за-
лишаються у своїх регіонах менше 
половини абітурієнтів: Хмельниць-
ка (бл.40%), Донецька (бл.40%) та 
Кіровоградська (бл.30%) області. 
Відносно найкращих абітурієнтів 
(більше 180 балів за ЗНО), що 
залишаються у своїх регіонах, то 
ситуація виглядає наступним чи-
ном. До лідерів належать: Київ 
та область (майже 100%), Харків 
та область (близько 90%), Львів-
ська (більше 80%). Серед аут-
сайдерів такі області: Луганська 
та Донецька, Хмельницька та Кі-
ровоградська (менше 20%) [10].  
В загальному ситуація з освітньою 
міграцією складається наступним 
чином: у Київ та область приїха-
ло у 30 разів більше, ніж поїхало. 
З регіонів аутсайдерів у 16 разів 
більше поїхало, ніж приїхало [10]. 
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У 2018 році тенденція централі-
зації абітурієнтів не тільки не зміни-
ла свого характеру, але й в більшо-
сті областей кількість абітурієнтів, 
що вступають до київських ЗВО, 
збільшилась. Так, Чернігівська об-
ласть серед інших втратила найбіль-
шу кількість абітурієнтів на користь 
київських ЗВО: 45% від загального 
числа абітурієнтів області. До анти-
лідерів належать також Черкаська 
та Житомирська області, які втра-
чали абітурієнтів на користь київ-
ських ЗВО, відповідно: 38% та 37% 
[10]. У контексті централізації інте-
лектуального ресурсу 2018 році тен-
денції приїзду/виїзду абітурієнтів 
якісно не змінились. Наприклад, се-
ред областей, кількість абітурієнтів 
у яких зросла за рахунок випускни-
ків з інших було 5: Київ (+20900), 
Харківська (+5941), Львівська 
(+3528), Одеська (+1201), Черні-
вецька (+549) [10]. Помітно, що до 
Києва прибуває абітурієнтів біль-
ше, ніж у інші разом узяті регіо-
ни-лідери. Важливо відзначити, що 
у Харківській області збільшення 
абітурієнтів відбулось в основному 
за рахунок Луганської та Донецької 
областей, які у 2018 році «віддали» 
45% та 35% своїх абітурієнтів, від-
повідно [10].

Вагомим фактором підтримки 
таких тенденцій є структура роз-
поділу бюджетних місць у ЗВО 
України. Наприклад, понад 20% 
державних місць у 2017 році 
були сконцентровані у Києві [11]. 
Сприяє нерівномірності розподі-
лу бюджетних місць і принцип 
додаткових бюджетних місць для 
найпопулярніших ЗВО. Таким чи-
ном, найбільш успішні та престиж-
ні ЗВО, що в більшості знаходять-

ся у Києві зміцнюватимуть свої 
конкурентні позиції, відтворюючи 
та посилюючи інтелектуальне збід-
нення областей. Так, частка ЗВО 
Києва у топ-10 України за кількі-
стю поданих заяв з 2015 по 2018 
рр. складає близько 52% [12] Це 
зумовлено кращими загальними 
позиціями Києва серед інших ре-
гіонів та кількістю/якістю ЗВО. 
Загальний склад ЗВО-лідерів від-
носно стабільний та відображає ге-
ографію тих регіонів, в яких є кра-
щі можливості для акумулювання 
«якісної» молоді. Але і їх конку-
рентні можливості відносно Києва 
досить обмежені. Так, навіть при 
загальному зменшенні кількості 
абітурієнтів в Україні зберігаєть-
ся тенденція централізації інтелек-
туального капіталу. У 2018 році 
топ-5 вишів за привабливістю для 
абітурієнтів виглядав так: КНУ 
ім.. Т. Шевченка, а далі йдуть 
виші із традиційного топ-10: ЛНУ  
ім. І. Франка, КПІ ім. І. Сікор-
ського, Львівська політехніка [13].

Слід відзначити й структуру 
державних видатків на освіту за 
областями, яка, відтворюючи не-
рівність регіонів, виглядає так: 
найбільше отримають області: Дні-
пропетровська (понад 5 млрд.грн), 
Львівська (4,8 млрд. грн.), Хар-
ківська (3,8 млрд. грн.) та м. Київ 
(3,5 млрд. грн.) [14].

Крім освітньої міграції впли-
вовим фактором перетворення ре-
гіонів на внутрішню периферію 
є централізація трудових ресурсів, 
головним механізмом якої є вну-
трішня трудова міграція. Основним 
її напрямом є області з найбільш 
розвиненою промисловістю та сто-
лиця [15].
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Наприклад, в м. Києві середня 
заробітна плата за 10 місяців 
2018 року перевищила середній по-
казник по Україні на 52,5% [16].

Крім цього, статистика офіцій-
ної зайнятості демонструє, що київ-
ський ринок праці є найбільш кон-
курентним в Україні. Зокрема, у м. 
Києві найвищий рівень зайнятості: 
62,3%. Київська область посідає 
другу після харківської позицію за 
рівнем зайнятості: 58.8% [17]. Але 
ця статистика не враховує частку 
внутрішніх трудових мігрантів та 
мігрантів, що не мають офіційної 
зайнятості. Навіть зростання за-
йнятості в усіх областях навряд чи 
можна інтерпретувати як показник 
зменшення нерівності регіонів. Це 
пояснюється тим, що така статис-
тика враховує тих, хто залишився 
працювати в Україні. Але коло-
сальна трудова міграція закордон 
природним чином вивільняє робо-
чі місця. Це при тому, що умови 
для зменшення втрат робочої сили 
в інші країни не складаються ні 
в середині країни, ні у країнах, що 
найбільше залучають українські 
трудові ресурси України. Зокрема, 
лібералізація трудового законо-
давства в Німеччині спрощує про-
цедуру отримання роботи гастар-
байтерами. З цієї причини велика 
частина українських гастарбайтерів 
Польщі планує мігрувати до Німеч-
чини, а не повертатись в Україну. 
До того ж, кращі умови життя та 
праці в Німеччині зменшують імо-
вірність такого повернення. Подіб-
ним чином обставини складаються 
і зі студентами, що є додатковою 
втратою України, адже ті студенти, 
що прямують за кордон є досить 
активними та амбітними. 

Відзначимо, що і в умовах від-
критості глобальної економіці такі 
міграційні тенденції відображають 
нерівність між країнами та вклада-
ються у концептуальні межі цен-
тро-периферійного підходу. 

Централізація інтелектуально-
го капіталу та трудових ресурсів 
має об’єктивні економічні причи-
ни. Поряд із постійною втратою 
людського капіталу регіони пере-
бувають в системі непропорційного 
розподілу й капіталів фінансових. 
Прикладом такої непропорційності 
є нерозвиненість регіональної бан-
ківської системи. Таким чином 
відбувається централізація банків-
ських установ, а отже і капіталів 
інвесторів та населення у столиці. 
Більшість областей не мають свого 
регіонального банку, що позбавляє 
їх можливостей залучати інвестиції 
у місцевий бізнес, а також мобі-
лізовувати ресурси населення, що 
впливає на збалансованість інтере-
сів банку та регіону. Наразі, Києві 
та області станом на 2017 р. було 
зареєстровано 62 банки. На другій 
позиції перебуває м. Дніпро та об-
ласть всього із 8 банками. У цьо-
му ж році більшість областей, крім 
Києва та ще декількох знижували 
загальні кредитно-депозитні ресур-
си [18]. Широка мережа регіональ-
них банківських філій радикально 
ситуацію не змінює, адже вони так 
чи інакше працюють в інтересах 
віддаленого центру. 

У таких обставинах зберігати-
меться нерівномірний економічний 
розвиток. Державне управління, 
а також економіка в цілому зали-
шаються централізованими. Це ви-
являється у тому, що міжнародні 
компанії мають свої представництва 
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більшою мірою у Києві. Наслідком 
цього є виключення великої части-
ни регіональних трудових ресурсів 
регіонів з ринку праці, який сти-
мулюється іноземними інвестиціями, 
сконцентрованими у центрі. Варто, 
таким чином, відзначити зростання 
ролі столиці та столичного регіону 
в господарській системі України, 
яка до того ж втратила частину еко-
номічно активних районів Донбасу. 
Тому позиція Києва залишається 
ключовою, навіть з огляду на те, що 
мають місце економічні успіхи регіо-
нів. Так, частка Києва у ВВП у 2016 
р. склала 23.4%, що більш, ніж вдві-
чі більше показника найбільш еконо-
мічно розвиненої української облас-
ті – Дніпропетровської (10.2%). 

«Відтік мізків». Одним із про-
явів цього явища є процеси міграції 
абітурієнтів з України. Як свідчать 
дослідження, виїзд абітурієнта на 
навчання в іншій країні є поши-
реним виправданням зміни місця 
проживання. Наприклад, у 2015 
році серед іноземних студентів 
Польщі українці склали 53% (по-
над 20 000). У Росії 6,8 %, Німеч-
чині: 2,9% [19]. За повідомленнями 
ряду українських ЗМІ у 2018 р. 
у Польщі навчалось близько 40 ти-
сяч студентів-вихідців з України. 
З них планують повернутись назад 
в Україну менше 10% [20]. Дані 
тенденції поглиблюють кризу ре-
гіональної системи освіти, адже, 
як показує аналіз, серед усіх абі-
турієнтів найменш схильні зали-
шати свої регіони – це абітурієн-
ти-кияни. Враховуючи внутрішній 
«відтік мізків», регіони які більше 
приваблюють абітурієнтів частково 
компенсують загальні втрати Укра-
їни за рахунок інших областей. 

Отже, регіони потрапляють в си-
туацію подвійної експлуатації: з од-
ного боку вони є ресурсною базою 
(мається на увазі людський ресурс) 
для внутрішнього центру, з іншо-
го – для інших країн. Це призводить 
до збільшення ризиків для країни 
в цілому. При тому, що конкурентні 
можливості регіонів надзвичайно об-
межені і у багатьох аспектах (зокре-
ма, тих, що ми продемонстрували) 
продовжують скорочуватися.

Отже, можемо зробити наступні 
висновки:

1. Розвиток соціально-терито-
ріальної системи України є нерівно-
мірним. Це посилює соціально-еко-
номічну нерівність між регіонами, 
що стрімко втрачають свій основний 
ресурс – людський. Основним спо-
живачем цього ресурсу є столи-
ця. Це дає підстави говорити про 
процес перетворення регіонів на 
внутрішню периферію України – 
периферизацію. Дисбаланс еконо-
мічного, соціального, освітнього та 
наукового розвитку між регіонами, 
дещо подібний до радянської систе-
ми регіонального розвитку, за якої 
кількість і якість благ у столиці різ-
ко відрізнялись від «глибинки». 

2. Основними соціальними ме-
ханізмами периферизації регіонів є: 
по-перше, демографічна деградація; 
по-друге, трудова міграція у центр 
та промислові області; по-третє, 
освітня міграція, що призводить до 
втрати регіонами інтелектуально-
го потенціалу та концентрації його 
у центрі, який за рахунок цього по-
силює свої конкурентні позиції сто-
совно інших територій.

3. Проведений аналіз дозволив 
визначити основні напрями подаль-
ших наукових досліджень: визна-
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чення критеріїв периферійності, 
подальше дослідження механізмів 
периферизації, вивчення способів 
подолання негативних тенденцій 
розвитку соціально-територіальної 
системи України. 
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ЗАМКНЕНИЙ ЦИКЛ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Анотація. Мета статті – теоретичне обґрунтування поняття «замкне-
ний цикл місцевого самоврядування», завдання статті – формалізувати 
поняття замкненого циклу місцевого самоврядування, запропонувати 
критерії, показники, міру його класифікації. При написанні статті за-
стосовані методи: аналітичний, діалектичний, процесний, узагальнений, 
науковий. 

Наукова новизна – реалізація повноважень місцевого самоврядуван-
ня розглядається як замкнений, завершений цикл, який реалізується на 
основі циклів: «громадянин – держава», «народ – держава», «причина 
– наслідок», «початок – кінець», «свобода – відповідальність», «справед-
ливість – ефективність», «справедливість – сила», «мета – результати», 
«суперечності – гармонія», «хаос – порядок», «одиничне(лінійне) – ме-
режеве»; критерії оцінки замкненого циклу: соціальний, економічний, 
екологічний, демографічний, політичний, правовий, інформаційний, ду-
ховний, моральний, територіальний, національний, технологічний тощо. 
Кожен критерій має свої показники, кожен показник має свою міру(мак-
симум, мінімум, стандарт, факт). 

Практична значимість – місцеве самоврядування отримує мотиваційні 
механізми удосконалювати місцеве виробництво, наука отримує методо-
логічні інструменти оцінки ефективності у співвідношенні державної вла-
ди і місцевого самоврядування. 

Результати. Замкнений цикл місцевого самоврядування – це причин-
но-наслідкова, взаємозумовлена категорія, що позначає систему методо-
логічних засад, які на основі відповідних механізмів мають забезпечува-
ти функціонування первинної мережі суспільства, реалізовувати право 
народу бути носієм суверенітету, єдиним джерелом влади, а в кінцевому 
результаті – забезпечувати достойні умови життя. Замкненість циклу міс-
цевого самоврядування реалізується на основі функціонування багатьох 
циклів: «громадянин – держава», «народ – держава», «причина – на-
слідок», «початок – кінець», «свобода – відповідальність», «справедли-
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вість – ефективність», «мета – результати», «суперечності – гармонія», 
«хаос – порядок», «одиничне(лінійне) – мережеве». Оцінка ступеня 
замкненості – рівня життя громадян здійснюється за соціальним, еконо-
мічним, екологічним, демографічним, політичним, правовим, інформа-
ційним, духовним, моральним, територіальним, національним, техноло-
гічним та іншими критеріями. Кожен критерій має безліч показників, 
кожен показник має свою міру (максимум, мінімум, стандарт, факт, аб-
солютну, відносну). 

Ключові слова: влада народу; критерії, показники, міра оцінки; 
мета – результати, сила – справедливість.
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CLOSED CYCLE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT: 
BASIC CONCEPTS

Abstract. The purpose of the paper is theoretical substantiation of the 
concept of «closed cycle of local self-government», the article’s goal is to 
formalize the concept of a closed cycle of local self-government, to propose 
criteria, indicators, and the measure of its classification. When writing the 
article applied methods: analytical, dialectical, process, generalized, scientific. 
Scientific novelty – realization of powers of local self-government is 
considered as a closed, completed cycle, which is realized on the basis of 
cycles: «citizen – the state», «people – state», «cause – consequence», 
«beginning – end», «freedom – responsibility» «Justice – efficiency», 
«justice – force», «goal – results», «contradictions – harmony», «chaos – 
order», «unit (linear) – network»; criteria for evaluation of the closed cycle: 
social, economic, ecological, demographic, political, legal, informational, 
spiritual, moral, territorial, national, technological, etc. Each criterion has 
its own indicators, each indicator has its own measure (maximum, minimum, 
standard, fact).

Practical significance – local self-government receives motivational 
mechanisms to improve local production, science obtains methodological 
tools for assessing the effectiveness of the ratio of state power and local self-
government.

Results. The closed cycle of local self-government is a causal, interdependent 
category, which denotes a system of methodological foundations that, on 
the basis of appropriate mechanisms, should ensure the functioning of the 
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Проблема та її зв’язок з науко-
вими та практичними завданнями. 
Розбудову місцевого самовряду-
вання ми розглядаємо у контексті 
реалізації права народу бути «Но-
сієм суверенітету і єдиним джере-
лом влади в Україні» (Ст.5) [1] 
та відповідно до практичних по-
треб українського суспільства. Це 
є пріоритетним завданням сучасної 
державної політики щодо розвитку 
демократичних засад народовлад-
дя. Науковці, посадові особи міс-
цевого самоврядування, державні 
діячі розглядають сучасні проблеми 
через призму важливих, однак ок-
ремих аспектів місцевого самовря-
дування без причинно-наслідкового 
взаємозв’язку та взаємозалежності, 
що знижує ефективність функціо-
нування місцевого самоврядування. 
Удосконалення механізмів функці-
онування місцевого самоврядування 
на основі замкненого циклу утворює 
методологічні основи його ефектив-
ного функціонування. Це зумовлює 
необхідність теоретичного обґрунту-
вання поняття «замкнутого циклу», 

що є необхідною методологічною 
засадою ефективного функціону-
вання місцевого самоврядування на 
практиці.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Теоретичні засади функціонування 
місцевого самоврядування розгля-
далися у працях В.М. Вакуленка, 
П.В. Ворони, В.С. Журавського, 
В.В. Заблоцького, І.П. Лопушин-
ського, В.О. Серьогіна, О.Н. Ярми-
ша, О.С. Ігнатенка, В.Ф. Погоріл-
ка, О.Ф. Фрицького та у багатьох 
інших дослідників. 

Мета статті, постановка задачі. 
Метою статті є теоретичне обґрун-
тування поняття «замкнений цикл 
місцевого самоврядування», що 
зумовило виконання наступних за-
вдань: формалізувати поняття замк-
неного циклу місцевого самовря-
дування, запропонувати критерії, 
показники, міру його класифікації.

Викладення матеріалу та ре-
зультати. Місцеве самоврядування 
є не тільки інструментом забезпе-
чення потреб місцевого населення, 
як стверджують науковці та форму-

primary network of society, realize the right of the people to be the bearer 
of sovereignty, the only source of power, and ultimately to provide decent 
conditions. life. The closure of the cycle of local self-government is realized 
on the basis of the functioning of many cycles: «citizen-state», «people-
state», «cause-consequence», «beginning-end», «freedom-responsibility», 
«justice-efficiency», « results «,» contradictions – harmony «,» chaos – 
order «,» unit (linear) – network «. Assessment of the degree of isolation – 
the standard of living of citizens is carried out according to social, economic, 
environmental, demographic, political, legal, informational, spiritual, moral, 
territorial, national, technological and other criteria. Each criterion has a 
set of indicators, each indicator has its own measure (maximum, minimum, 
standard, fact, absolute, relative).

Keywords: power of the people; criteria, indicators, measure of 
assessment; purpose – results, power – justice.
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ють законодавчо-нормативні умови 
(див., наприклад, Закон Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні»). Важливішим і вирі-
шальним аспектом у цьому проце-
сі є реалізація статті 5 Конституції 
України, в якій зазначається, що 
народ є «носієм суверенітету і єди-
ним джерелом влади в Україні». 

Якщо розглядати можливість 
місцевих громад вирішувати питан-
ня місцевого значення (виділено 
нами – В.М.), то постає питання, 
а що є важливішим за процес за-
безпечення громадянами (місцеви-
ми громадами) своїх умов життя? 
Яким чином громадяни будуть реа-
лізовувати своє право бути єдиним 
джерелом влади, якщо місцеве само-
врядування, згідно з Конституцією, 
не входить до механізму державної 
влади, а місцеві громади не мають 
повної автономності від державної 
влади, державного управління?

Повноваження органів місцево-
го самоврядування в системі дер-
жавного управління включають: 
повноваження самоврядні, які 
спрямовані на вирішення питань 
місцевого значення, наданням гро-
мадських послуг населенню; повно-
важення делеговані (окремі повно-
важення органів виконавчої влади, 
надані законом органам місцевого 
самоврядування), здійснення яких 
пов’язане з виконанням функцій 
виконавчої влади на місцях [2,]. 
Дана структура повноважень міс-
цевого самоврядування засвідчує 
їх невисоку ефективність, що під-
тверджується сучасною соціаль-
но-економічною, демографічною, 
політичною кризою в Україні. Це 
свідчить про те, що встановлене 

співвідношення повноважень міс-
цевого самоврядування та органів 
державної влади не оптимальне. 
Йдеться не про автономність чи 
залежність від державної влади, 
державного управління. Йдеться 
про реалізацію статті 5 Конститу-
ції України. Кожен закон чи інший 
нормативний документ має бути 
спрямовано на реалізацію основно-
го права народу забезпечувати до-
стойні умови життя. Якщо ці умови 
не забезпечені, то дане співвідно-
шення повноважень є неефектив-
ним.

Реалізація права народу бути 
носієм суверенітету і єдиним дже-
релом влади має бути забезпечене 
методологічними, законодавчо-нор-
мативними, інформаційними, со-
ціальними, економічними, ду-
ховно-моральними гарантіями. У 
контексті методологічних гарантій 
йдеться про те, що процес реалі-
зації влади здійснюється на основі 
циклу, який має бути завершеним, 
замкненим.

У теорії замкнутий цикл, за 
яким здійснюються процеси у різ-
них системах, має такі загальні 
характеристики. За́мкнутий цикл 
MRP (англ. Closed loop MRP) — 
система, побудована навколо пла-
нування потреби в матеріалах 
(MRP), яка включає додаткові 
планові функції, а саме плану-
вання виробництва (укрупнене 
планування) (production planning 
(aggregate planning), розробку го-
ловного календарного плану ви-
робництва (англ. master production 
scheduling) і планування потре-
би в потужностях (англ. capacity 
requirements planning). Після того, 
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як вищеописані фази планування 
пройдені, і плани були прийняті як 
реалістичні й досяжні, починаєть-
ся виконання планів. Це включає 
такі функції управління виробни-
цтвом, як вимірювання вхідного/
вихідного матеріального потоку 
(потужності) (англ. input-output 
(capacity) measurement), форму-
вання докладних графіків і диспет-
черування, а також звітність щодо 
передбачуваного відставання від 
графіків від заводу і від постачаль-
ників, формування графіків поста-
чання тощо. Термін «замкнутий 
цикл» означає, що ці елементи не 
просто включені в загальну систе-
му, але й існує зворотний зв’язок 
від функцій виконання з тим, щоб 
планування завжди було коректним 
[3]. Замкнутість циклу – це процес 
організованих дій суб’єктів місце-
вого самоврядування, який спрямо-
ваний на забезпечення потреб гро-
мадян на місцевому рівні шляхом 
причинно-наслідкових перетворень 
і переміщень у часі й просторі про-
грамних, матеріальних і нематері-
альних ресурсів тощо. 

Замкнутість циклу в економі-
ці виконує функцію колективно-
го споживання товарів як послуг. 
Наприклад, суспільний транспорт 
(метро, залізні дороги, мости, ту-
нелі, автомобільні дороги) гаранту-
ють забезпечення потреб громадян 
у транспорті. У цьому контексті 
механізм реалізації місцевого само-
врядування на основі замкнутого 
циклу ми розглядаємо як інстру-
мент забезпечення потреб громадян 
на місцевому рівні.

Будь-яка дія має початок і кі-
нець, що становить той чи інший 

цикл. Він буває завершеним і не 
завершеним. Ступінь завершеності, 
замкнутості циклу встановлюється 
системою оцінки ефективності ді-
яльності місцевого самоврядуван-
ня [4]. Завершеним вважається 
той цикл, у якому поставлена мета 
досягається, а вихідні складові – 
більше суми вхідних. Незаверше-
ним вважається цикл, у якому мета 
не досягається. «Завершений» і «не 
завершений» цикли є методологіч-
ними константами, які мають бути 
враховані при реалізації прав і сво-
бод громадянина. Потенціал місце-
вого самоврядування залежить від 
взаємодії структурованої на основі 
лінійної і мережевої структур енер-
гій: дій суб’єктів, ресурсів, законо-
давчо-нормативного забезпечення 
і т. ін. [5, с.276-328;8;9;10]. 

Терміни «замкненість», «завер-
шеність» характеризує наявність 
причинно-наслідкового зв’язку між 
метою самоврядування і його ре-
зультатами у просторі й часі. Він 
розглядає функціонування тери-
торіальної громади як відповідну 
причинно-наслідкову мережу, що 
має забезпечувати реалізацію ін-
тересів місцевого населення через 
органи місцевого самоврядування, 
які мають гарантувати надання 
громадянину, населенню (громаді) 
високоякісних послуг у сфері осві-
ти, культури, медицини, соціаль-
ного захисту, житлово-комуналь-
ного господарства, забезпечення 
охорони громадського порядку та 
в інших життєво важливих сферах 
і які наділені достатніми фінансо-
вими, інфраструктурними, кадро-
вими та іншими ресурсами. Кожен 
замкнутий цикл має початок, про-
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довження і кінець, у результаті 
чого замкнутість циклу набуває за-
вершеного виду [6]. 

Формування основ місцевого 
самоврядування на основі замкну-
того й завершеного циклу є мето-
дологічного основою, яка має за-
безпечити даний процес високою 
результативністю й ефективністю. 
Ступінь завершеності циклу міс-
цевого самоврядування залежить 
від якості методологічного і ме-
тодичного забезпечення, зокрема, 
відповідності (точності) термінів, 
визначень, принципів, методів, ме-
ханізмів змісту і формам самовря-
дування громад; повноти охоплен-
ня ними процесу самоврядування; 
однакового розуміння циклу само-
врядування його суб’єктами, що 
беруть участь у цьому процесі.

Замкненість циклу місцевого са-
моврядування реалізується на осно-
ві функціонування багатьох циклів, 
зокрема, таких: «громадянин – 
держава», «народ – держава», 
«причина – наслідок», «початок – 
кінець», «свобода – відповідаль-
ність», «справедливість – ефектив-
ність», «справедливість – сила», 
«мета – результати», «суперечно-
сті – гармонія», «хаос – порядок», 
«одиничне (лінійне) – мережеве» 
тощо. Розробка управлінських рі-
шень місцевого самоврядування, 
які мають будуватися з урахуван-
ням вище названих циклів, має 
встановлювати істину у даних спів-
відношеннях. Якщо будь-який із 
названих і не названих циклів буде 
встановлено не оптимально, гро-
мадяни не зможуть забезпечувати 
собі достойні умови життя, що за-
свідчує сучасна ситуація в Україні.

Провідними у названій системі 
циклів є цикли «причина – наслі-
док», «мета – результати». У спів-
відношенні «причина – наслідок» 
кожна сторона циклу має стояти 
на своєму місці. Якщо причину 
і наслідок поміняти місцями, кар-
динально змінюється співвідно-
шення «мета – результати», тому 
що результати будуть прямо про-
тилежні меті. Про це свідчить іс-
торія розвитку даних циклів. Так, 
наприклад, рівень життя народу 
є наслідком дій органів державної 
влади, яка має забезпечити достой-
ні умови життя. 

В останні роки, у результаті ре-
форми місцевого самоврядування 
у процесі забезпечення умов жит-
тя мають брати участь і місцеві 
громади. Тобто, наслідок – «недо-
стойні умови життя» перетворився 
у причину. У формуванні достой-
них умов життя тепер мають брати 
участь безпосередньо місцеві гро-
мади. З точки зору смислу статті 5 
Конституції України «Народ є но-
сієм суверенітету і єдиним джере-
лом влади» усе логічно. Але разом 
із цим твердженням для цього твер-
дження потрібно забезпечити до-
статніми інструментами, ресурсами 
у зв’язку із встановленими законом 
повноваженнями. У зв’язку з цим 
потрібно оцінювати співвідношен-
ня «мета – результати», ефектив-
ність якого буде характеризуватися 
рівнем умов життя громадян. Це 
потребує визначення критеріїв, по-
казників, міри оцінки [4]. Крите-
ріями рівня життя громадян є на-
ступні: соціальний, економічний, 
екологічний, демографічний, полі-
тичний, правовий, інформаційний, 
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духовний, моральний, територіаль-
ний, національний, технологічний 
тощо. Кожен критерій має свої по-
казники, кожен показник має свою 
міру (максимум, мінімум, стан-
дарт, факт). Наприклад, соціаль-
ний критерій має показники: рівень 
заробітної плати, міра (максимум, 
мінімум, стандарт (споживчий ко-
шик), факт) рівень комунальних 
послуг, рівень зайнятості тощо. У 
цьому критерії важливим є знахо-
дження гармонії у циклі «справед-
ливість – ефективність». 

На сучасному етапі становлення 
та розвитку місцевого самовряду-
вання процесові формування термі-
нів, визначень, понять, принципів 
не приділяється належна увага. У 
результаті, реформування місцево-
го самоврядування перетворюють-
ся на безкінечні у часі й просторі 
процеси, які невизначені, некон-
кретні, розмиті, що робить цикл 
місцевого самоврядування незавер-
шеним, незамкненим. Отже, мета, 
яка була поставлена на початку ре-
формування, не досягається, а міс-
цеве самоврядування знову зазнає 
чергового «реформування». 

Підтвердженням цього є, на-
приклад, аналіз практики співвід-
ношення категорій «справедли-
вість – сила». Як відомо, права 
і свободи людини та їх гарантії 
мають визначати зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Держава 
має відповідати перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини 
має бути реально головним обов’яз-
ком держави. «Право визначати 
і змінювати конституційний лад 
в Україні належить виключно на-

родові і не може бути узурповане 
державою, її органами або посадо-
вими особами. Ніхто не може узур-
пувати державну владу» [1]. Від-
сутність діючої сили народу для 
реалізації свого права бути єдиним 
джерелом влади підтверджується 
сучасним рівнем життя громадян, 
які отримали незалежну державу, 
але майже 30 років ще не мають 
достойного життя. У результаті, 
утворилася ситуація, про яку ще 
у ХVІІ ст. писав відомий учений 
Блез Паскаль: «Справедливість 
і сила роз’єднані в цьому світі, 
тому що сила не хоче прислухатися 
до голосу справедливості, не хоче 
знати ні її доказів, ні аргументів. 
Сила сама собою очевидна і безпе-
речна, вона переконливіше всяких 
аргументів, а справедливість без 
сили може бути оскаржена. Щоб 
справедливість правила світом, 
необхідно її зробити сильною чи 
силу зробити справедливою. «Але, 
не зумівши зробити справедливе 
сильним, люди сильне оголосили 
справедливим». Так і царює ця ти-
ранічна сила — тому, що сила без 
справедливості тиранічна [7].

Аналіз реалізації місцевого са-
моврядування на практиці засвід-
чив, що використовується енер-
гія лінійної сукупності складових 
(дій суб’єктів, ресурсів, законо-
давчо-нормативного забезпечення  
і т. ін.) місцевого самоврядування. 
Включення у процеси забезпечення 
потреб громадян енергії мережевої 
синергетики потребує формування 
замкнутих, завершених циклів ре-
алізації місцевого самоврядування. 

Застосування лінійного методу 
формування і реалізації функцій 
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і завдань місцевого самоврядуван-
ня, постійне «нанизування» нових 
законів, програм, завдань і т. ін. 
не завершує черговий етап рефор-
мування (за відповідними критері-
ями, наприклад, часу), робить його 
перманентним, перетворює процес 
взаємовідносин «центр – регіон – 
громада» у «дурну безкінечність». 
Підтвердженням «дурної безкінеч-
ності» реформування є дисгармо-
нія у циклі «мета – результати», 
коли жодна із декларованих про-
грам реформування місцевого са-
моврядування в Україні не досягла 
поставлених цілей. 

Основною функцією замкну-
того, завершеного циклу є забез-
печення причинно-наслідкового 
взаємозв’язку та взаємоузгоджен-
ня послідовних етапів циклу, пе-
ретворення місцевих ресурсів, дій 
суб’єктів відносин і т. ін. у потен-
ціал місцевого самоврядування. 
Основним результатом функціону-
вання мережі місцевого самовря-
дування є нова суспільна вартість, 
нові суспільні цінності, якими ма-
ють бути: збільшені ресурси, нові 
механізми, досконалі інструменти 
і т. ін. гарантування прав і свобод 
громадянина і місцевих громад.

Висновки та напрямки подаль-
ших досліджень. Таким чином, 
дослідження процесів функціону-
вання місцевого самоврядування 
на основі замкненого, завершено-
го циклу дає підстави для таких 
висновків.

1. Замкнений цикл місцево-
го самоврядування – це причин-
но-наслідкова, взаємозумовлена 
категорія, що визначає систему ме-
тодологічних засад, які на основі 

відповідних механізмів мають за-
безпечувати функціонування пер-
винної мережі суспільства, реалі-
зовувати право народу бути носієм 
суверенітету, єдиним джерелом вла-
ди, а в кінцевому результаті – за-
безпечувати достойні умови життя. 

2. Замкненість циклу місцево-
го самоврядування реалізується на 
основі функціонування багатьох 
циклів: «громадянин – держава», 
«народ – держава», «причина – 
наслідок», «початок – кінець», 
«свобода – відповідальність», 
«справедливість – ефективність», 
«мета – результати», «суперечно-
сті – гармонія», «хаос – порядок», 
«одиничне (лінійне) – мережеве». 

3. Оцінка ступеня замкненості 
– рівня життя громадян здійсню-
ється за соціальним, економічним, 
екологічним, демографічним, полі-
тичним, правовим, інформаційним, 
духовним, моральним, територі-
альним, національним, технологіч-
ним та іншими критеріями.

4. Кожен критерій має безліч 
показників, кожен показник має 
свою міру (максимум, мінімум, стан-
дарт, факт, абсолютну, відносну).

Перспективними напрями май-
бутніх досліджень є вивчення 
інструментів, які гармонізують 
взаємовідносини місцевого само-
врядування та органів державної 
влади, основним вектором яко-
го має бути забезпечення гаран-
тій реалізовувати право народу 
бути носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади. Адже, з одні-
єї сторони, державна влада без 
її обмежувача – влади народу за 
відсутності духовно-моральних за-
сад суспільно-політичної культури 
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співжиття перетворюють її у ти-
ранію, з другої, – нерозвинутість 
суспільного, державного мислення 
у громадянина, народу перетворює 
процес співіснування народу і дер-
жави у хаос, анархію. Ця обстави-
на свідчить, що народ без держави 
не може існувати, але і держава 
без культурного, свідомого, з дер-
жавним мисленням народу теж не 
може існувати. У цьому контек-
сті перспективним напрямом до-
сліджень має стати знаходження 
інструментів гармонізації держав-
ної влади та народу. Це можли-
во зробити за рахунок організації 
державою мережі курсів, шкіл, 
які навчають громадянина, місцеві 
громади суспільному, державному 
мисленню. Функція держави – на-
вчати народ зараз актуалізується 
у зв’язку зі стрімким розвитком ін-
формаційної, інтелектуальної, еко-
номічної та інших сфер. Держава 
має очолити процеси приведення 
у відповідність вимогам сучасності, 
крім економіки, політики, екології, 
суспільне, державне мислення гро-
мадянина, народу. 
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СУЧАСНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація. У статті виокремлено шість основних напрямків політи-
ко-адміністративних реформ в провідних країнах ЄС: по-перше, інфор-
матизація та дебюрократизація; по-друге, новий менеджеризм; по-третє, 
децентралізація; по-четверте, сервісне адміністрування; по-п‘яте, «Good 
Governance»; по-шосте, реформування системи публічної служби. Інфор-
матизація та дебюрократизація означають перехід від концепції класичної 
бюрократії, що спирається на ієрархічність і закритість системи управ-
ління, до нової інформаційної парадигмі, заснованої на відкритих мере-
жевих структурах та управлінні за результатами. Новий менеджеризм 
передбачає запозичення передових розробок і основних принципів управ-
ління з бізнес-менеджменту, що передбачає сучасне уявлення про органі-
зацію як гнучку «балансуючу» систему, здатну адаптуватися до викликів 
зовнішнього середовища. Найбільш успішними ідеями цього напрямку 
стали «організаційна кібернетика», принцип управління за результатами, 
зниження мікроконтролю, активне матеріальне стимулювання праці та 
ін. Сервісне адміністрування або ідея адміністрації як звернення до сер-
вісної служби – це нове розуміння державних органів як установ надання 
послуг громадянам. Децентралізація (деконцентрація, аутсорсинг) поля-
гає в тому, щоб спустити процес прийняття рішень на низові рівні – туди, 
де виникають проблеми. В основному «Good Governance» орієнтована на 
подолання таких недоліків нового державного менеджменту, як друго-
рядність вирішення соціальних проблем і, як наслідок, підвищення рівня 
соціальної нерівності і бідності, особливо в країнах, що розвиваються; 
ерозія ролі держави і державних службовців в суспільних відносинах; 
акцент на універсальності пропонованих методів реформування замість 
обліку інституційного контексту кожної країни. Реформування системи 
публічної служби є основою політико-адміністративного реформування.
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На даному етапі реформування системи публічного управління по-
трібно здійснити аудит результатів попередніх реформ, визначити їх не-
доліки, результати та з’ясувати можливі наступні шляхи удосконалення 
системи публічного управління. Наступним кроком є формування Кон-
цепції політико-адміністративного реформування системи публічного 
управління.

Ключові слова: реформування, публічне управління, децентраліза-
ція, адміністративно-територіальний устрій, надання адміністративних 
послуг, оптимізація органів влади.
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MODERN WAYS OF IMPLEMENTATION  
OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE 

REFORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION 
MANAGEMENT SYSTEM

Abstract. The article identifies six main directions of political and ad-
ministrative reforms in the leading EU countries: first, informatization and 
de-bureaucratization; and secondly, new managerialism; thirdly, decentral-
ization; fourthly, service administration; fifth, «Good Governance»; sixth-
ly, the reform of the public service system. Informatization and de-bureau-
cratization mean the transition from the concept of classical bureaucracy, 
based on the hierarchy and closedness of the management system, to a new 
information paradigm based on open network structures and management 
of results. The new management involves the borrowing of advanced devel-
opments and the basic principles of management in business management, 
which implies a modern view of the organization as a flexible «balancing» 
system that can adapt to the challenges of the external environment. The 
most successful ideas in this direction were «organizational cybernetics», 
the principle of managing the results, reducing microcontrol, active material 
incentives for labor, and others. Service administration or the idea of the 
administration as an appeal to the service is a new understanding of state 
bodies as service providers to citizens. Decentralization (de-concentration, 
outsourcing) is to lower the decision-making process at grass-roots levels – 
where problems arise. «Good Governance» is mainly aimed at overcoming 
such shortcomings in new state management as a secondary issue of solving 
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Постановка проблеми. На да-
ний час в Україні відбуваються 
процеси реформування системи 
публічного управління, публічної 
адміністрації, адміністративно-те-
риторіального устрою, здійсню-
ються процеси модернізації систе-
ми державної служби та служби 
в органах місцевого самоврядуван-
ня. Зазначені процеси носять іноді 
суперечливий та ситуативний ха-
рактер та не спрямовані на форму-
вання цілісної системи публічного 
управління з урахуванням потреб 
сучасного суспільства та глобаліза-
ційних світових викликів.

Тому виникла нагальна потреба 
у систематизації сучасних світових 
шляхів реформування системи пу-
блічного управління та виробленні 
ефективних шляхів реформування 
українського публічного управління. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Проблеми політи-
ко-адміністративного реформуван-
ня, реформування системи публіч-
ного управління, адміністративної 
реформи, територіального устрою, 

реформування системи державної 
служби та служби в органах місце-
вого самоврядування є предметом 
розгляду науковців з різних галу-
зей знань, у тому числі, державно-
го управління, політології, філо-
софії, юриспруденції, економіки, 
соціології тощо.

Проблеми політико-адміністра-
тивного реформування системи пу-
блічного управління розглядають 
у своїх роботах такі українські та 
закордонні вчені як: В. Авер’янов, 
В. Бакуменко, Н. Гончарук, А. Ко-
лодій, В. Князєв, В. Корженко, 
В. Луговий, Н. Нижник, О. Оболен-
ський, М. Окландер, К. Райнхард, 
В. Ребкало, Д. Садлер, С. Серьогін, 
Л. Сморгунов, Ю. Сурмін, В. Кома-
ровський, К. Полліт, К. Худа та ін. 

Водночас, на даний час відсут-
ні системні дослідження сучасних 
шляхів реалізації політико-адміні-
стративного реформування системи 
публічного управління.

Мета дослідження. Метою дослі-
дження є системний аналіз сучасних 
шляхів реалізації політико-адміні-

social problems and, as a result, increasing social inequality and poverty, 
especially in developing countries; erosion of the role of the state and civil 
servants in public relations; the emphasis on the universality of the proposed 
methods of reform rather than the institutional context of each country. Re-
forming the public service system is the basis of political and administrative 
reform.

At this stage of the reform of the public administration system, it is nec-
essary to carry out an audit of the results of the previous reforms, identify 
their shortcomings, the results and find out the possible ways of improving 
the system of public administration. The next step is to formulate a Concept 
for political and administrative reform of the public administration system.

Keywords: reformation, public administration, decentralization, admin-
istrative-territorial structure, provision of administrative services, optimiza-
tion of authorities.
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стративного реформування системи 
публічного управління.

Виклад основного матеріалу.
Серед головних причин адмі-

ністративних реформ у провідних 
країнах світу можна виділити такі: 
масштабне поширення інновацій-
них управлінських технологій, які 
ще не достатньо задіяні у сфері 
державного управління. Перма-
нентний розвиток інформаційно-ко-
мунікативних технологій вима-
гає серйозних структурних змін, 
пов’язаних із упровадженням ін-
формаційних систем до сфери дер-
жавного управління. Відставання 
організації державного управлін-
ня, що намітилося, від управління 
в бізнесі приводить до необхідності 
модифікувати державний апарат 
за допомогою інноваційних біз-
нес-технологій; фінансові та еко-
номічні проблеми: зростання дефі-
циту державного бюджету, нестача 
ресурсів на сучасне забезпечення 
державного адміністрування, праг-
нення заощадити бюджетні кошти 
шляхом скорочення штатів і неці-
льових витрат за допомогою при-
ватизації збиткових структурних 
ланок, а також на основі нових 
методів планування й контролю; 
соціальні та політичні проблеми: 
зростання в суспільстві соціальної 
апатії, незадоволення якістю сер-
вісу й ефективністю роботи дер-
жавних структур; прагнення до 
більшої демократизації й транспа-
рентності сфери державного управ-
ління; боротьба з бюрократизмом: 
прагнення поставити під контроль 
зростання бюрократичного апара-
ту, посилити боротьбу з корупцією, 
підвищити професіоналізм і компе-

тентність державних службовців, 
примножити мотивації ефективної 
діяльності, підвищити почуття від-
повідальності; структурно-функці-
ональні проблеми: прагнення лікві-
дувати зайві посади та структури, 
створити «економічний і ефектив-
ний» державний апарат [1, с. 91].

Важливим методологічним пи-
танням, що вимагає серйозної ува-
ги перед початком реформ, є те, до 
якого типу належить країна з точки 
зору свободи маневру реформ. На 
думку експертів, свобода маневру 
означає присутність певної інститу-
ціональної сприйнятливості до ре-
форм основних установ (що вира-
жається в правових та історичних 
традиціях) і припускає здатність 
реформаторів покластися на основ-
ні важелі управління (оскільки тра-
диції сильного єдиного адміністра-
тивного відомства й однопартійної 
більшості в парламенті, неоднорід-
ність державного сектору та мож-
ливість змішаних міністерських 
і чиновницьких кар’єр). Додатко-
вими важелями можуть бути невдо-
волення громадськості й тиск «моз-
кових центрів», що генерують ідеї 
реформ. Інституціональна сприй-
нятливість і важелі реформ визна-
чають мобільність самого процесу 
реформування [2]. Слід зазначити, 
що важелів впливу на адміністра-
тивні інститути влади недостатньо, 
якщо свобода маневру обмежена, 
наприклад, внаслідок ряду чинни-
ків: не склалися традиції однопар-
тійної більшості в парламенті; не-
має потужної агенції або інституту, 
що здатні перманентно проводити 
реформи; відсутній взаємозв’язок 
між кар’єрним зростанням вищих 
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чиновників і міністрів; діють чин-
ники обмеження інституціональ-
ної сприйнятливості, оскільки не-
достатньо політично нейтральних 
постів вищої ланки, здатних стати 
опорою реформування [2].

Аналіз закордонного досвід 
у реформуванні системи публічно-
го управління дає підстави виокре-
мити шість основних напрямків 
політико-адміністративних реформ 
в провідних країнах ЄС: по-перше, 
інформатизація та дебюрократиза-
ція; по-друге, новий менеджеризм; 
по-третє, децентралізація; по-чет-
верте, сервісне адміністрування; 
по-п‘яте, «Good Governance»; 
по-шосте, реформування системи 
публічної служби.

Тепер проаналізуємо сучасні 
шляхи удосконалення системи пу-
блічного управління. 

1. Інформатизація та дебю-
рократизація означають перехід 
від концепції класичної бюрократії 
(«ідеальної бюрократії» М. Вебе-
ра), що спирається на ієрархічність 
і закритість системи управління, 
до нової інформаційної парадигмі, 
заснованої на відкритих мережевих 
структурах та управлінні за ре-
зультатами. Цей напрямок реформ 
сприяє переходу від «жорсткого» 
мислення класичної бюрократії до 
«м’якого» мислення сучасних дер-
жавних менеджерів [3].

2. Новий менеджеризм перед-
бачає запозичення передових роз-
робок і основних принципів управ-
ління з бізнес-менеджменту, що 
передбачає сучасне уявлення про 
організацію як гнучку «балансу-
ючу» систему, здатну адаптува-
тися до викликів зовнішнього се-

редовища. Найбільш успішними 
ідеями цього напрямку стали «ор-
ганізаційна кібернетика», прин-
цип управління за результатами, 
зниження мікроконтролю, активне 
матеріальне стимулювання праці та 
ін. [4, с. 7].

Різні фахівці протягом 1990-
2000-х рр. намагалися виділи-
ти основні принципи New Public 
Management. В цьому відношен-
ні самої цитованої і авторитетної 
є робота Д. Осборна і Т. Геблера 
«Заново винаходячи управління: 
як дух підприємництва перетворює 
державний сектор». Згідно аме-
риканським експертам, держава, 
організоване на менеджериальной 
засадах, як правило, виконує на-
ступні функції [5, р. 19-20]:

1) розвиває конкуренцію між 
постачальниками суспільних по-
слуг (як між організаціями дер-
жавного сектора, так і між ор-
ганізаціями державного сектора 
і приватними компаніями);

2) розширює права громадян, 
передаючи функції контролю від 
бюрократичних структур на рівень 
місцевого самоврядування;

3) оцінює роботу закладів не за 
витратами (виконання бюджету), 
а за результатами;

4) керується в процесі здійс-
нення діяльності, перш за все, ці-
лями (місією), а не інструкціями;

5) перетворює платників подат-
ків в споживачів державних послуг, 
надаючи їм більш широкий вибір, 
зокрема, в сфері освіти, підвищен-
ня кваліфікації, рішення житло-
во-комунальних питань і т.д.;

6) приватизує, де це можливо, 
діяльність державних агентств, 
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тобто передає державні функції 
приватним організаціям, зазвичай 
за контрактом;

7) приділяє більше уваги «за-
робляння» грошей, на відміну від 
традиційного їх розтрачання;

8) децентралізована управління, 
керуючись принципом кооперації;

9) воліє ринкові механізми 
управління, а не бюрократичні;

10) орієнтується не стільки на 
надання послуг, скільки на сти-
мулювання вирішення виникаючих 
в суспільстві проблем усіма секто-
рами – державним, приватним і не-
комерційним [5, р. 19-20].

3. Сервісне адміністрування або 
ідея адміністрації як звернення до 
сервісної служби – це нове розу-
міння державних органів як уста-
нов надання послуг громадянам. 
Воно передбачає:

• відкриття спеціалізованих 
служб допомоги населенню, що на-
дають консультаційні послуги з пи-
тань надання державних послуг;

• створення електронної сис-
теми надання послуг, що полягає 
в розміщенні на офіційному сайті 
міністерств правил, вимог, поряд-
ку надання відповідних послуг, не-
обхідних електронних бланків і ін-
ших супутніх документів;

• створення при кожному мі-
ністерстві служби контролю яко-
сті послуг, повноваженнями якої 
стали б: опитування населення, 
постійний моніторинг ступеня за-
доволеності населення послугами, 
які надаються, розробка та вдоско-
налення систем індикаторів оцінки 
якості послуг, аудит і розробка ре-
комендацій для підзвітних відомств 
[6, с. 172].

4. Децентралізація (декон-
центрація, аутсорсинг) полягає 
в тому, щоб спустити процес при-
йняття рішень на низові рівні – 
туди, де виникають проблеми. При 
цьому територіальна децентралі-
зація (деконцентрація) означає 
передачу повноважень від центру 
на регіональний і місцевий рівень, 
від центральних органів – їх те-
риторіальним представництвам. 
Можливо також делегування по-
вноважень в рамках однієї орга-
нізації з верхніх на нижні рівні 
управління. Аутсорсинг передба-
чає передачу державних функцій 
приватним організаціям за допомо-
гою контрактної системи. Функціо-
нальна децентралізація спрямована 
на створення спеціальних напівав-
тономних державних агентств, які 
беруть на себе більшу частину сер-
вісних функцій і діють на основі 
угод з центральними відомствами 
[6, с. 171].

5. Недоліки менеджерально-
го підходу до державного управ-
ління спровокували появу нової 
управлінської моделі, яка отрима-
ла назву «Good Governance», або 
«гідне управління» [7]. В основно-
му нова парадигма орієнтована на 
подолання таких недоліків нового 
державного менеджменту, як дру-
горядність вирішення соціальних 
проблем і, як наслідок, підвищення 
рівня соціальної нерівності і бідно-
сті, особливо в країнах, що розви-
ваються; ерозія ролі держави і дер-
жавних службовців в суспільних 
відносинах; акцент на універсаль-
ності пропонованих методів рефор-
мування замість обліку інституцій-
ного контексту кожної країни.



186

У Програмі ООН основними 
принципами Good Governance, які 
поширюються на всіх учасників по-
літичного процесу, є наступні [8]:

1) участь у прийнятті держав-
них рішень;

2) консенсус при ухваленні рі-
шень;

3) стратегічне бачення;
4) зворотний зв’язок;
5) ефективність при проведенні 

державної політики;
6) відповідальність всіх учасни-

ків процесу;
7) прозорість;
8) рівноправність;
9) верховенство закону [8].
Ці принципи можна об’єдна-

ти в кілька груп. Це легітимація 
і право голосу (участь і консен-
сус); стратегічна лінія (стратегічне 
бачення); результативність (зво-
ротний зв’язок і ефективність); 
відповідальність (відповідальність 
і прозорість); справедливість (рів-
ноправність і верховенство зако-
ну). Звернемо увагу, що серед 
принципів, визначених у Програмі 
ООН, зустрічаються базові елемен-
ти нового державного менеджмен-
ту, які відображені в групах «стра-
тегічна лінія» і «результативність» 
і частково в групі «відповідаль-
ність». Дві інші групи – «легітима-
ція і право голосу» і «справедли-
вість» – є відмінними принципами 
Good Governance і засновані на 
правах людини і широкому громад-
ському участі. В рамках цієї моделі 
змінюється ставлення до надання 
державних послуг, одержувачами 
яких тепер є дві зацікавлені сторо-
ни державної політики: громадянин 
і користувач. Крім того, невідділь-

ним компонентом надання послуг 
стають інструменти маркетингу, 
що враховує очікування спожива-
ча, і інструменти спільного вироб-
ництва послуг державою, бізнесом 
і суспільством. Good Governance 
надає великого значення просуван-
ню комп’ютеризації урядових про-
цесів і переходу до повністю циф-
рових операцій [7].

Як і будь-яка інша управлін-
ська модель, Good Governance не 
позбавлена недоліків. По-перше, 
для того щоб забезпечити широ-
ку участь суспільства в прийнятті 
державних рішень, уряду необхід-
но інвестувати час і ресурси в ор-
ганізацію інституційних рамок по-
дібних процесів. І навіть за умови 
забезпечення останніх, як правило, 
залишається не вирішеним технічне 
питання про найбільш повне пред-
ставництво товариства в процес 
прийняття державних рішень. До-
дамо до цього тимчасові і організа-
ційні витрати державних структур 
на подальшу обробку отриманих 
від громадян пропозицій [9, p. 2].

По-друге, громадські консуль-
тації вимагають істотних витрат 
часу. Саме тому в довіднику ОЕСР 
«Громадяни як партнери» позна-
чена група принципів під назвою 
«час», який має на увазі «поча-
ток громадських консультацій та 
активного обговорення питань на-
стільки рано, наскільки це мож-
ливо» [10]. У контексті цієї групи 
принципів можливі два негативні 
сценарії: 1) брак часу для прове-
дення якісних громадських кон-
сультацій, заслуховування різних 
позицій і прийняття рішень; 2) від-
сутність достатньої інформації про 
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проблему в зв’язку з необхідністю 
початку процедури обговорення 
задовго до прийняття остаточного 
рішення [9].

По-третє, позиціонування су-
спільства як повноцінного учасника 
державного управління може спро-
вокувати масове невдоволення в разі 
схвалення тих рішень, які не вигідні 
для тієї чи іншої групи. Відповідно, 
соціальні групи повинні бути готові 
до прийняття будь-яких результатів 
публічних обговорень [11].

По-четверте, оскільки Good 
Governance передбачає прозорість 
і оптимальний доступ суспільства до 
інформації, то з’являється технічна 
проблема забезпечення такого до-
ступу для окремих категорій грома-
дян. Слід звернути увагу, що етнічні 
меншини, інваліди, жителі віддале-
них територій навіть при наявності 
їх бажання можуть бути виключе-
ні з процесів не тільки обговорен-
ня, але і забезпечення інформацією 
з багатьох важливих питань [11].

Нарешті, інтеграція моделі 
«Good Governance» в систему дер-
жавного управління вимагає відпо-
відного інституційного контексту, 
що включає комплекс елементів 
у вигляді зрілого громадянсько-
го суспільства і комерційного сек-
тора, здатного поряд з державою 
сформувати активні політичні ме-
режі партнерства і співпраці при 
прийнятті управлінських рішень, 
а також професійного та відпові-
дального бюрократичного апарату, 
який ефективно виконує прийняті 
рішення. Крім цих факторів осо-
бливе значення має історичний 
і культурний контекст, що врахо-
вує ступінь розвиненості демокра-

тичної традиції та культури полі-
тичної участі суспільства. Розвиток 
теорії і практики Good Governance 
йде паралельно, на відміну від 
нового державного менеджменту, 
коли теорія була сформульована за 
підсумками проведених адміністра-
тивних реформ [11]. 

6. На нашу думку, до зазна-
чених вище етапів реформування 
системи публічного управління 
слід віднести реформування сис-
теми публічної служби як основи 
політико-адміністративного рефор-
мування.

Розвиток концепції управління 
в сучасних умовах і як здійснен-
ня демократичних свобод на наці-
ональному та глобальному рівнях 
управління пов’язаний із реаліза-
цією завдань стійкого людського 
розвитку, обов’язковою умовою 
досягнення якого є захист прав та 
свобод людини. Для державних 
інституцій найважливішим у цьо-
му контексті є не тільки забезпе-
чення і захист прав людини, а й 
забезпечення їх непорушення саме 
державними органами. Така поста-
новка питання вимагає зміни пара-
дигми державного управління та 
зміни суспільного мислення з ак-
центом на правову основу функці-
онування суспільства і влади та де-
мократизацію останньої [12]. Адже 
корупція, як іржа, роз’їдає владні 
інституції в усіх гілках влади, на 
всіх рівнях управління, практично 
у всіх країнах, тільки у різному об-
сязі. Логічний ланцюг демонструє 
взаємозалежність: антикорупційні 
заходи на основі забезпечення пра-
ва на доступ до інформації, про-
зорості та відповідальності управ-
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лінських практик і забезпечення 
права участі в них і права вибору 
для кожного громадянина суттєво 
впливають і навіть обумовлюють 
ефективність державного управ-
ління. Своєю чергою, права люди-
ни можливо реалізувати тільки за 
умови ефективного врядування, що 
є важливою його гарантією. Ос-
новні компоненти підходу, засно-
ваного на правах людини, можуть 
бути досягнуті лише за допомогою, 
зокрема, ефективної державної ад-
міністрації. Йдеться саме про:

• участь громадськості та про-
зорість у процесі прийняття управ-
лінських рішень: участь в управ-
лінському процесі, як і в процесах 
розвитку на загал, є правом люди-
ни, що зобов’язує державу й інших 
учасників політичних та адміні-
стративних дій створювати сприят-
ливі умови для участі всіх зацікав-
лених сторін;

• недискримінацію як рівність 
перед законом та на особистісному 
рівні, що є ключовими складовими 
для розвитку суспільства та подо-
лання бідності;

• посилення повноважень: за-
безпечення простим людям можли-
востей здійснювати свої права через 
використання таких інструментів, 
як юридичні та політичні дії;

• підзвітність суб’єктів, які 
здійснюють владні повноваження: 
державні та приватні установи, 
суб’єкти підприємництва повинні 
бути відповідальними перед гро-
мадськістю, насамперед щодо бід-
них людей, зокрема, що стосується 
заохочення, захисту та дотримання 
прав людини та відповідальності за 
їх порушення [13, с. 84-85].

Оскільки підхід, що ґрунтуєть-
ся на правах людини, спрямований 
на розвиток не лише можливостей 
вимагати та здійснювати свої права 
для їх носіїв, але й обов’язків вла-
ди виконувати зобов’язання забез-
печення та захисту прав людини. 
Це посилює тиск на державну адмі-
ністрацію, спрямований на надання 
допомоги бідним та маргіналізова-
ним групам населення, інтереси 
яких теж повинні бути в центрі по-
літики та стратегій розвитку.

Наслідки глобалізації та перспек-
тиви глобального розвитку спри-
яють зосередженню уваги на ролі 
в них органів державного управлін-
ня. Попри можливості слугувати ін-
теграції країн і людей, глобалізація 
продемонструвала здатність мар-
гіналізувати значну частину насе-
лення. Це характерно не тільки для 
бідних країн, але й для розвинених, 
де частина населення не може впо-
ратись з викликами розвитку ринку 
праці, не встигає освоювати нові 
технології і переходить в асоціальні 
стани. Пошук шляхів виходу з та-
кої ситуації призводить уряди до 
зусиль, спрямованих на зменшення 
розриву між найбіднішими та най-
багатшими мешканцями країн світу. 
Такі зусилля вимагають підтрим-
ки громадян, що знову призводить 
до вимог прозорості законотворчої 
й управлінської діяльності, участі 
всіх зацікавлених сторін у політич-
них дебатах, підзвітності органів 
влади та самоврядування, ефектив-
ного використання їх кадрових ре-
сурсів.

Важливим питання щодо реа-
лізації політико-адміністративного 
реформування системи публічного 
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управління є оцінювання результа-
тів етапів реформ. З одного боку, 
програми політико-адміністратив-
них реформ пов’язані зі специфіч-
ними управлінськими проблемами, 
серед іншого, з часто зустрічається 
єдністю суб’єкта та об’єкта втру-
чання, з тим фактом, що метою 
втручання є, перш за все, політи-
ко-адміністративна система, а та-
кож із значущістю визначають 
ідей і дискурсів з приводу рефор-
ми, які часто (з політичної точки 
зору) мають більше значення, ніж 
проведення конкретних заходів 
[14, c. 330; 15, c. 22]. Наслідком 
всього цього для аналізу впливу 
адміністративних реформ є те, що 
він, на відміну від оцінки секто-
ральних політик, має більшою мі-
рою комплексну побудову [16]. 
Таким чином, дослідження впливів 
в сфері адміністративних реформ 
переважно розглядають інститу-
ціональні зміни (наприклад, нові 
організаційні структури), але не 
повинні зупинятися на першому 
етапі аналізу. Явно менше емпірич-
них даних є для оцінки реальних 
впливів при проведенні заходів ре-
форми (другий аналітичний етап), 
тобто конкретного поліпшення або 
погіршення результатів діяльно-
сті адміністративних органів (на-
приклад, швидкості здійснення 
процесів, скорочення витрат), які 
є безпосереднім ефектом прове-
дених реформують заходів. Най-
менш розвиненим є дослідження 
кінцевих ефектів (outcome effects) 
адміністративної реформи (тре-
тій етап), яке відноситься до змін 
у навколишньому середовищі полі-
тико-адміністративної системи (на-

приклад, залучення на територію 
фірм, скорочення безробіття тощо) 
і характеризуються, відповідно, 
комплексними зв’язками між різ-
ними змінними [17].

Спираючись на відому з «кла-
сичних» принципів політичного 
аналізу модель входу – Виходу 
(input -output) політико-адміні-
стративної системи [18, c. 112], за-
сновану на загальній теорії систем 
і використовувалася також в інсти-
туційних дослідженнях і при ана-
лізі демократичних процесів [19-
20], можна виділити два основних 
виміри впливів адміністративної 
реформи: ефекти в сфері легіти-
мності «входів» і ефекти в сфе-
рі легітимності «виходів». У той 
час як легітимація «входів» опи-
сує вимір участі і представництва 
громадян за допомогою відкритих 
для них в рамках демократичних 
процесів можливостей, легітима-
ція «виходів» охоплює якість, ді-
євість та ефективність виконання 
завдань. Поряд з цими критеріями 
встановлюється третій вимір, орі-
єнтоване на процес діяльності, яке 
концептуально спирається на аргу-
ментацію, пов’язану з рухом всіх 
компонентів, що надходять через 
«входи» і перетворюються в про-
дукти «виходу» в рамках процесів, 
що відбуваються всередині системи 
[21-22]. В даному випадку мова 
йде про діяльність по вертикаль-
ній і горизонтальній координації, 
що складається у взаємодії різних 
стейкхоулдеров – учасників проце-
су прийняття і виконання рішень. 
На цій основі можна виділити три 
основні виміри як основу порів-
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няльних досліджень політико-адмі-
ністративних впливів [21-22]:

• впливу в сфері «легітимації 
виходу»: ефективність, дієвість, 
продуктивність;

• впливу в сфері «управлення 
і координації»: вертикальна і гори-
зонтальна координація, формуван-
ня або усунення зв’язків в адміні-
стративній структурі;

• впливу в сфері «легітимації 
входу»: демократичний контроль, 
політична відповідальність, участь, 
прозорість.

На даному етапі реформування 
системи публічного управління по-
трібно здійснити аудит результатів 
попередніх реформ, визначити їх не-
доліки, результати та з’ясувати мож-
ливі наступні шляхи удосконалення 
системи публічного управління. 

Наступним кроком є формуван-
ня Концепції політико-адміністра-
тивного реформування системи пу-
блічного управління, де визначити:

1. Основні дефініції, цілі, 
завдання Концепції.

Політико-адміністративне ре-
формування – це система механіз-
мів державного управління, спря-
мованих на оптимізацію системи 
органів державної влади та їх ра-
ціональний розподіл; оптимізацію 
кількості державних службовців та 
службовців органів місцевого само-
врядування; формування системи 
надання ефективних адміністратив-
них послуг населенню країни; роз-
будову системи місцевого самовря-
дування; забезпечення добробуту 
населення країни.

2. Виокремити базових етапів 
реформування системи публічного 
управління:

2.1. Реформування системи пу-
блічної служби.

2.2. Реформування адміністра-
тивно-територіального устрою.

2.3. Децентралізація.
2.4. Формування сервісної дер-

жави.
2.5. Реформування основних 

сфер життєдіяльності суспільства 
(судова реформа, медична рефор-
ма, пенсійна реформа, реформа 
збройних сил тощо)

3. Можливі результати, ризи-
ки реалізації.

4. Виконавців кожного етапу, 
визначеного у Концепції. 

5. Основні етапи аудиту та 
оцінювання реалізації Концепції.

6. Шляхи корегування етапів 
реалізації концепції.

7. Аналіз досягнутих результа-
тів та їх корегування.

Висновки. У статті проаналі-
зовано шість основних напрямків 
політико-адміністративних реформ 
в провідних країнах ЄС, зокрема: 
по-перше, інформатизація та де-
бюрократизація; по-друге, новий 
менеджеризм; по-третє, децентра-
лізація; по-четверте, сервісне ад-
міністрування; по-п‘яте, «Good 
Governance»; по-шосте, реформу-
вання системи публічної служби. 
Запропоновано прийняти Концеп-
ції політико-адміністративного ре-
формування системи публічного 
управління.

У перспективи подальших роз-
відок передбачається здійснити 
аналіз закордонного досвіду з ре-
формування системи публічного 
управління, виокремити законо-
мірності розвитку реформування 
за кордоном.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ЯК ВИД БАГАТОРІВНЕВОЇ 

ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація: Обґрунтовано, що Україна, як і чимало інших держав, до-
повнила діяльність з формування та реалізації державної політики за 
галузями більш цілеспрямованим індивідуальним підходом до кожного 
регіону – регіональною політикою або політикою регіонального розвит-
ку, намагаючись розв’язати конкретні регіональні проблеми та активно 
співпрацювати з громадянами та інституціями регіону. 

Зосереджено увагу, що на відміну від галузевих політик, регіональна, 
перш за все, має орієнтуватися на просторовий ефект певних політичних 
дій і заходів, програм та бюджетів, слугувати певним фільтром, крізь який 
окремі види політики спрямовуються на конкретні території для досягнен-
ня оптимального (позитивного) ефекту і компліментарності заходів.

Визначено, що об’єктами політики регіонального розвитку є територі-
альні утворення, які слід розглядати як системи певного підпорядкування, 
в межах яких здійснюються державне управління та місцеве самовряду-
вання. Суб’єктами її виступають центральні, регіональні та місцеві органи 
державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які вихо-
дячи зі своєї компетенції вирішують питання, пов’язані з соціально-еконо-
мічним розвитком регіонів. При цьому, в статті наголошено на складність 
території як об’єкта управління, а отже, на шляху до збалансованого, пла-
номірного розвитку регіонів та окремих територій зростає роль орієнтації 
на децентралізацію влади та партнерство між різними її рівнями і гілка-
ми, а також приватним і неурядовим секторами. Відтак, підкреслено, що 
повноцінними учасниками процесів якісних територіальних перетворень, 
а відповідно і суб’єктами регіонального розвитку, є комерційні підприєм-
ства і некомерційні організації, а також окремі громадяни. Автором звер-
нуто увагу, що ця особливість виводить державну політику регіонального 
розвитку за рамки суто адміністративних процесів – у площину публічно-
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сті. Cпостерігається певна трансформація державної політики регіонально-
го розвитку в багаторівневу публічну політику. 

Констатовано необхідність інституціоналізації публічності як принци-
пу організації демократичного політичного процесу опрацювання й при-
йняття владою суспільно значущих рішень. 

Наголошено на зміщенні констант від централізованого управління та 
регулювання до багатополюсного та багаторівневого, для якого є харак-
терним наявність багатьох рівнів і центрів діяльності, високий ступінь 
незалежності між численними акторами з різними інтересами, що зумов-
лює потребу у визначенні процедур у публічній діяльності. 

Зроблено висновок, що в умовах децентралізованих публічно-владних 
відносин саме сітьова (мережева) модель взаємодії суб’єктів влади та 
суспільства формує довіру між інституціональними суб’єктами та кор-
поративний інтерес всіх учасників та є найбільш оптимальною в процесі 
формування та реалізації політики регіонального розвитку. 

Ключові слова: регіональний розвиток, публічність, багаторівневе 
управління, суб’єкти регіонального розвитку, публічно-владні відносини, 
мережева модель взаємодії.
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STATE POLICY OF REGIONAL DEVELOPMENT  
AS A TYPE OF MULTI-LEVEL PUBLIC POLICY

Abstract: In the article was substantiated that Ukraine, as well as many 
other states, supplemented the activities on the formation and implementation 
of state policy by industry with a more focused individual approach to 
each region – regional policy or regional development policy, trying to 
solve specific regional problems and actively cooperate with citizens and 
institutions the region.

The focus is that, unlike sectoral policies, the regional must first focus 
on the spatial effects of certain political actions and measures, programs and 
budgets, serve as a specific filter, through which certain types of policies 
are directed to specific territories to achieve optimal (positive) effect and 
complementarity of activities.
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Постановка проблеми. Народ-
ження регіональної політики як 
напряму національної політики 
держави припадає на 30-ті роки 
ХХ ст. Спочатку європейська (як 
і американська чи австралійська) 
регіональна політика сприймала-
ся як інструмент згладжування 

надмірних диспропорцій у соці-
ально-економічному розвиткові 
регіонів, в основному за рахунок 
перерозподіляючих грантів та суб-
сидій регіонам і територіям, котрі 
мають певні проблеми розвитку.  
Однак із часом цілі регіональної 
політики змінилися і стали більш 

It was determined that the objects of regional development policy are territorial 
entities, which should be considered as systems of certain subordination, within 
which the state administration and local self-government are carried out. Its 
subjects are central, regional and local bodies of state executive power and 
bodies of local self-government, which, based on their competence, solve issues 
related to the socio-economic development of the regions. At the same time, the 
article emphasizes the complexity of the territory as an object of management, 
and therefore, the role of focusing on the decentralization of power and the 
partnership between its various levels and branches, as well as private and non-
governmental sectors, is increasing on the way to balanced, planned development 
of regions and separate territories. Therefore, it is emphasized that the full 
participants in the processes of qualitative territorial transformations, and 
accordingly, the subjects of regional development, are commercial enterprises 
and non-profit organizations, as well as individual citizens. The author draws 
attention to the fact that this feature brings the state policy of regional 
development beyond purely administrative processes – to the level of publicity. 
There is a certain transformation of the state policy of regional development 
into a multilevel public policy.

The necessity of institutionalization of publicity as a principle of 
organization of the democratic political process of elaboration and adoption 
by the authorities of socially significant decisions is stated.

The shift of constants from centralized management and regulation 
to multi-polar and multi-level, which is characterized by the presence of 
many levels and centers of activity, high degree of independence between 
numerous actors with different interests, which necessitates the definition of 
procedures in public activities.

It was concluded that in the conditions of decentralized public-power 
relations, the network model of the interaction of the subjects of power and 
society forms the trust between the institutional actors and the corporate 
interest of all participants and is the most optimal in the process of formation 
and implementation of the policy of regional development.

Keywords: regional development, publicity, multilevel governance, 
subjects of regional development, public-power relations, network model of 
interaction.
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багатогранними. Виникли нова 
парадигма регіональної політики 
і нові принципи, які орієнтуються 
на децентралізацію влади та парт-
нерство між різними її рівнями й 
гілками, а також партнерство із 
приватним і неурядовим сектора-
ми. Відтак, роль регіональної полі-
тики, як однієї з важливих складо-
вих у системі державної політики, 
зростає, а заодно зростає й гли-
бина залучення місцевих та регіо-
нальних суб’єктів до вироблення 
і реалізації цієї політики.

Аналіз останніх публікацій 
за проблематикою. Досліджен-
ня питання політики регіонально-
го розвитку як виду багаторівне-
вої публічної політики, викладене 
в межах даної статті, базується на 
положеннях праць вітчизняних та 
зарубіжних науковців, таких як: 
Т. Безверхнюк, Ю. Габермас, М. 
Лендьєл, М. Мколайчук, П. Надо-
лішній, С. Саханєнко, М. Тур, А. 
Ткачук, В. Філіпчук , Ю. Шаров, 
L. Hooghe, G. Marks, C. Nuur та ін

Формулювання цілей (мети) 
статті. Мета статті полягає у ви-
вченні особливостей регіональної 
політики як напряму державної 
політики та узагальненні основних 
засад державної політики регіо-
нального розвитку як виду багато-
рівневої публічної політики. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Практика регіональ-
ної політики країн Європейського 
Союзу показала, що її ефективність 
в умовах глобалізації та інформати-
зації не може бути досягнута лише 
на основі зусиль держави як єди-
ного центру прийняття рішень та 
суто ринкових методів регулюван-
ня регіональних процесів. З огляду 

на це в Західній Європі, починаю-
чи з 1970-х рр. минулого століття, 
поширилася концепція так званого 
«третього шляху», яка започаткува-
ла формування нової парадигми. Її 
зазвичай називають новим регіона-
лізмом, в окремих випадках деякі 
вітчизняні дослідники – парадиг-
мою регіонального саморозвитку, 
зокрема і з застосуванням ринко-
вих механізмів концепції «полюсів 
зростання». Підставою для такої 
назви є те, що цілеутворюючою 
основою розвитку стають інтереси 
регіонів, а відповідальність за цей 
процес покладається на місцеві ор-
гани влади [1, с. 67].

Так, здебільшого, державна по-
літика визначається, планується, 
формується та здійснюється на рівні 
країни на основі державних інвести-
ційних ресурсів, що ними розпоряд-
жаються загальнодержавні міністер-
ства. Міністерства ж, забезпечують 
формування та реалізують державну 
політику в одній чи декількох сфе-
рах, інші центральні органи виконав-
чої влади виконують окремі функції 
з реалізації державної політики [2]. 
При цьому, повноваження мініс-
терств, інших центральних органів 
виконавчої влади поширюються на 
всю територію держави.

Об’єктивними передумовами 
політики регіонального розвитку 
виступає структурна неоднорід-
ність території в природно-геогра-
фічному, ресурсному, економіч-
ному, соціальному та етнічному 
аспектах, у зв’язку з чим будь-які 
дії слід проводити з урахуванням 
інтересів і особливостей регіонів. 

Саме тому, упродовж певного 
часу, Україна, як і чимало інших 
держав доповнили цю діяльність 
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більш цілеспрямованим індивіду-
альним підходом до кожного регі-
ону – регіональною політикою або 
політикою регіонального розвитку, 
намагаючись розв’язати конкрет-
ні регіональні проблеми та активно 
співпрацювати з громадянами та ін-
ституціями регіону. Крім того, бага-
то урядів намагаються поліпшувати 
координацію всіх державних інвес-
тицій на субнаціональному (зазвичай 
регіональному) рівні для підвищен-
ня їхньої дієвості. До того ж різні 
країни тепер частіше, ніж у минуло-
му, усвідомлюють, наскільки різни-
ми можуть бути рівні розвитку ре-
гіонів та окремих територій, а отже, 
приділяють більше уваги усуненню 
відповідних диспропорцій. 

На відміну від галузевих по-
літик, регіональна, перш за все, 
має орієнтуватися на просторо-
вий ефект певних політичних дій 
і заходів, програм та бюджетів, 
слугувати певним фільтром, крізь 
який окремі види політики спря-
мовуються на конкретні території 
для досягнення оптимального (по-
зитивного) ефекту і компліментар-
ності заходів. Державна регіональ-
на політика – це політика синергії, 
яка при правильному плануванні й 
реалізації забезпечує ефект набага-
то вищий, ніж ефект від суми окре-
мих заходів галузевих політик. 

Сьогодні в кожному регіоні 
розробляються регіональні стра-
тегії розвитку та програми, метою 
яких є визначення довгострокових 
цілей розвитку, параметрів про-
гнозних змін, в межах чинної Дер-
жавної стратегії регіонального роз-
витку та, орієнтуючись на місцеві 
особливості. Вони передбачають 

конкретні дії регіональної влади 
та задають параметри для функ-
ціонування решти акторів, прямо 
чи опосередковано залучених до 
процесів регіонального розвитку, 
в розрізі пріоритетних для регіонів 
сфер економічної діяльності, з ме-
тою досягнення бажаних прогноз-
них орієнтирів.

Об’єктами такої політики регіо-
нального розвитку є територіальні 
утворення, які слід розглядати як 
системи певного підпорядкування, 
в межах яких здійснюються дер-
жавне управління та місцеве само-
врядування. Суб’єктами її висту-
пають центральні, регіональні та 
місцеві органи державної виконав-
чої влади та органи місцевого само-
врядування, які виходячи зі своєї 
компетенції вирішують питання, 
пов’язані з соціально-економічним 
розвитком регіонів. Повноцінними 
учасниками процесів якісних тери-
торіальних перетворень, а відпо-
відно і суб’єктами регіонального 
розвитку, крім зазначених вище, 
є комерційні підприємства і неко-
мерційні організації, а також окре-
мі громадяни. Саме ця особливість 
виводить державну політику регі-
онального розвитку за рамки суто 
адміністративних процесів – у пло-
щину публічності. 

При цьому один з основопо-
ложних дослідників категорії пу-
блічності – Ю. Габермас у роботі 
«Структурні перетворення в сфе-
рі відкритості: дослідження кате-
горії громадянське суспільство» 
[3] (1962р.) у цьому понятті по-
єднує кілька змістовних напов-
нень: по-перше, публічність інтер-
претується як відкритість, спосіб 
нетаємного (неприхованого) ви-
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словлювання думки; по-друге, пу-
блічність – як громадськість (пу-
блікум) – специфічний соціальний 
суб’єкт; І нарешті, публічність – як 
віртуальний простір резонування 
суб’єктів публічної дії – публічна 
сфера (простір). 

Виходячи з вищевикладе-
ного, погоджуємося з думкою 
М.Г. Тура, що закріплення інсти-
туту публічності має відбуватися 
у таких чотирьох іпостасях цього 
інституту. По-перше, – публічності 
як принципу організації демокра-
тичного політичного процесу опра-
цювання й прийняття владою сус-
пільно значущих рішень. По-друге, 
публічності як публікуму (громад-
ськості) – різноманітних об’єднань 
громадян, структур громадянсько-
го суспільства, що в комунікатив-
ному процесі обговорюють нагаль-
ні теми. По-третє, публічність як 
трансцендентальний комунікатив-
ний вимір суспільного життя, певна 
сфера відкритості із своїми струк-
турами, наприклад ЗМІ, в якому 
розгортається комунікативна взає-
модія суб’єктів публічності. І на-
решті, по-четверте, публічність як 
комунікативний простір між гро-
мадянською сферою приватності, 
з одного боку, і офіційною сферою 
держави, з іншого. Отже, головни-
ми критеріями публічності (публіч-
ної політики) слід вважати: прозо-
рість діяльності владних органів, 
наявність діалогу між політичними 
суб’єктами, відкритість політич-
ного процесу, реальна політична 
конкуренція політичних інтересів 
(позицій) в умовах політичного 
плюралізму в суспільстві, перма-
нентна комунікація між громадсь-
кістю і владою [4].

Таким чином, можемо констату-
вати необхідність інституціоналіза-
ції публічності як принципу орга-
нізації демократичного політичного 
процесу опрацювання й прийняття 
владою суспільно значущих рі-
шень. Це дає можливість ствер-
джувати, що державна політика 
регіонального розвитку – вид пу-
блічної політики, як такої, що роз-
робляється і реалізується не тіль-
ки виключно органами державної 
влади (так званий «вертикальний 
вимір»), а й у «горизонтальному 
вимірі» політичного процесу.

Вертикальна складова процесу 
здійснення публічної політики ві-
дображає її когерентність, ієрар-
хічність та інструментальність [5]. 
Горизонтальна складова доповнює 
вертикальну, акцентуючи увагу на 
зв’язках між акторами політики, 
які визначають набір можливих її 
варіантів. Саме горизонтальна пло-
щина має радикально вплинути на 
визначення предмета політики та 
на впровадження політичних рі-
шень. Присутність горизонтальної 
складової – різних державних, не-
державних та громадських інститу-
цій з різних галузей економіки та 
суспільного життя, груп незалеж-
них експертів, громадських та між-
народних організацій, представни-
ків бізнесових кіл, що конкурують 
за доступ до ресурсів, цільових 
груп політики, дає змогу визначи-
ти цілі, засоби оцінювання та впро-
вадження публічної регіональної 
політики, що будуть відповідати 
суспільним потребам та регіональ-
ним, а також державним інтересам 
(див. рис. 1). 
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Перетворення системи, здійс-
нення публічної політики в Укра-
їні повинні привести до форму-
вання нової системи управління 
суспільним життям, яка буде за-
лучати до її процесу тих ключових 
гравців, які утворюють горизон-
тальну складову. Погоджуємось із 
колективом науковців (С.О. Теле-
шун, О.Р. Титаренко, С.В. Сит-
ник, С.І. Вировий.), це означає 
відмову від прямого адмініструван-
ня характерного для нашої систе-
ми державного управління, появи 
елементів публічної політики. Роз-
виненість горизонтальної складової 
перетворює державну політику на 
публічну, яка виробляється колек-
тивними зусиллями і реалізується 
через урахування усіх легітимних 
інтересів суспільства шляхом орга-
нізації діалогу між владою та гро-

мадянами. Така політика потребує 
якісно нового підходу для її реалі-
зації та впровадження, що зумов-
лює пошук та використання сучас-
них технологій управління. 

Отже, формування та реалі-
зація державної політики регі-
онального розвитку є складним 
і комплексним завданням у сфері 
забезпечення функціонування дер-
жавного управління. Це поясню-
ється тим, що регіони та окремі 
території нашої держави – різнома-
нітні за своїми характеристиками: 
природно-кліматичними, демогра-
фічними, соціально-економічними 
умовами, рівнем розвитку продук-
тивних сил, виробничої і невироб-
ничої інфраструктури. На окремих 
територіях перетинаються пробле-
ми соціального, економічного, еко-
логічного, історико-культурного 

Рис. 1. Державна політика регіонального розвитку як вид публічної політики 
(Розроблено автором за джерелом [5])
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характеру. На рівні регіону постій-
но перетинаються інтереси та сфе-
ри впливу різноманітних суб’єктів 
управління: органів виконавчої 
влади, органів місцевого самовря-
дування, недержавних (неурядо-
вих), приватних структур. До того 
ж, в умовах ринкової економіки, 
розрізненість регіонів та окремих 
територій посилюється: одні пере-
творюються у крупні економічні 
центри, що концентрують інвести-
ції та кадровий потенціал, інші – 
набувають ознак депресивності, що 
стає негативним чинником на шля-
ху забезпечення національної без-
пеки та стабільності соціально-еко-
номічного розвитку. 

Вищеописане свідчить про 
складність території як об’єк-
та управління, а отже, на шляху 
до збалансованого, планомірного 
розвитку регіонів та окремих те-
риторій зростає роль орієнтації 
на децентралізацію влади та парт-
нерство між різними її рівнями 
і гілками, а також приватним і не-
урядовим секторами. Відтак, спо-
стерігається певна трансформація 
державної політики регіонального 
розвитку в багаторівневу публічну 
політику – численні групи інтере-
сів отримали реальну можливість 
брати участь у формуванні полі-
тичного порядку денного, впливати 
на процес розроблення й втілення 
політичних рішень та вибудовувати 
складну мережу взаємозв’язків. 

У даному випадку децентраліза-
ція публічно-владних відносин є не 
лише способом утвердження демо-
кратичних засад в країні, а і шля-
хом досягнення високого самодо-
статнього рівня економік окремих 

територій та регіонів. Тому регіо-
нальним органам влади, у взаємо-
дії з іншими гравцями публічного 
простору, досить важливо правиль-
но побудувати схему функціону-
вання економіки регіону. Перехід 
до ринкової економіки супрово-
джується тим, що кожен регіон як 
суб’єкт стає економічною підсис-
темою з потужним взаємозв’язком 
своїх основних елементів. Значно 
зростає вплив доходів і платоспро-
можного попиту на регіональне 
виробництво, споживання та інвес-
тиції, розвиток соціальної сфери, 
а також вплив виробництва на за-
йнятість і доходи. Міжрегіональ-
ний обмін здійснюється тепер на 
ринковій основі, і тому цей регіон 
відчуває вплив зовнішніх конкуру-
ючих ринків товарів, праці й ка-
піталу, а також внутрішній вплив 
характеру наявного ресурсного 
забезпечення, рівня взаємодії усіх 
суб’єктів регіональної політики та 
домінуючої форми публічно-управ-
лінського виміру.

Відтак, в умовах становлен-
ня децентралізованої системи пу-
блічно-владних відносин, прохо-
дить формування горизонтальної 
політики (horizontal policy), на 
підставі застосування ринкових 
механізмів самоорганізації суб’єк-
тів регіонального розвитку, акту-
алізується практична нагальність 
запровадження в діяльність пу-
блічно-управлінських структур 
концептуально та законодавчо 
оформлених публічних інструмен-
тів багаторівневого та інтегрова-
ного управління розвитком регіо-
нів, що запобігатимуть негативній 
динаміці диференціації розвитку 
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територій нашої держави, а також 
забезпечать сприятливі умови за-
лучення якомога більшої кількості 
учасників до заходів із розвитку 
об’єкта та їх довготривалий ефект. 

Зміщення констант від централі-
зованого управління та регулюван-
ня до багатополюсного, для якого 
є характерним наявність багатьох 
рівнів і центрів діяльності, високий 
ступінь незалежності між числен-
ними акторами з різними інтереса-
ми, зумовлює потребу у визначенні 
процедур у публічній діяльності 
[5]. Це означає, що діяльність вже 
не окреслюється встановленими 
ще до початку дії та назавжди за-
кріпленими правилами. Правила 
виникають під час взаємодії акто-
рів різних рівнів протягом усього 
процесу публічної політики. Зміни 
у грі політичних сил визначаються 
природою політичних проблем та 
зростанням значення самих акто-
рів і їх позицій. Так, конфігурації 
публічних взаємодій у вирішенні 
тих чи інших проблем можуть бути 
такими, що у них урядові струк-
тури можуть виявитися набагато 
слабшими, аніж, наприклад, му-
ніципальна влада чи територіальні 
громади. Нове розуміння публіч-
ної діяльності відносно державної 
політики включає такі положення: 
держава та її інститути втрачають 
спроможність «монополізувати» 
публічну діяльність, що зумовлює 
необхідність їх гнучкості у взаємо-
діях акторів публічної політики; 
зміст публічної діяльності визнача-
ється процесом колективних дій із 
залученням різних акторів; страте-
гії акторів стають основними детер-
мінантами публічної діяльності.

Можемо констатувати, що зде-
більшого, в розрізі регіональної по-
літики, узгодження інтересів усіх 
суб’єктів/акторів повинно відбу-
ватися при постановці цілей щодо 
регіонального розвитку, в процесі 
стратегічного планування. Поле 
стратегічних ініціатив має стати 
відповідною інформаційно-комуні-
кативною платформою взаємодії та 
консолідації ресурсів влади, бізне-
су, науки, освіти, громадських ор-
ганізацій для вироблення «суспіль-
ного блага» і реалізації місцевих 
публічних інтересів. 

Проте, наразі аналіз процесу 
стратегічного планування регіо-
нального розвитку в Україні демон-
струє наявність серйозних викликів 
та можливостей для вдосконалення 
[6]. При тому, що всі регіони Укра-
їни на сьогодні мають власні стра-
тегічні документи, а центральний 
уряд мав Державну стратегію ре-
гіонального розвитку до 2015 року 
і у 2014 році розробив і прийняв 
Державну стратегію регіонально-
го розвитку до 2020 року, прогрес 
в реалізації цілей регіональної полі-
тики за останні 5-7 років хоч і є, але 
незначний. Проблема полягає не 
лише в неадекватній базі для стра-
тегічного планування, а й, головне, 
у майже повній відсутності його 
операціоналізації та впровадження. 
На сьогодні і досі актуальна теза 
про те, що «в умовах обмеженості 
фінансових ресурсів, які нині цен-
тральний уряд України може спря-
мувати на розвиток територій, слід 
посилити пріоритетність розподілу 
ресурсів та концентрувати їх на тих 
заходах і територіях, які можуть за-
безпечити найбільшу віддачу у най-
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більш стислий час, однак матимуть 
довготривалий і комплексний ефект 
на розвиток не лише однієї терито-
рії, а й сусідніх регіонів, а саме зо-
середити увагу на «точках зростан-
ня» [6]».

Таким чином, ґрунтуючись на 
основних теоретичних підходах до 
реалізації регіональної політики, 
можемо спостерігати парадигмаль-
ну трансформацію державної по-
літики регіонального розвитку на 
багаторівневу публічну політику 
безпосередньо пов’язана зі зміною 
пріоритетів ресурсного та соціаль-
но-ціннісного забезпечення роз-
витку територій: інституціональна 
довіра, публічний (корпоративний 
інтерес) та багаторівневе інтегро-
ване врядування на партнерських 
засадах з узгодженими правилами 
співробітництва та відповідною ін-
формаційно-комунікативною плат-
формою взаємодії. 

Отже, можемо стверджувати, 
що публічний простір реалізації 
завдань державної політики регі-
онального розвитку охоплює три 
публічно-управлінських виміри 
(за Т. Безверхнюк, С. Саханєн-
ко, П. Надолішнім, Ю. Шаровим) 
[7; 8]: урядування (governance) як 
процес колективного вироблення 
та реалізації стратегічних рішень 
на основі механізмів консенсусу 
формування й узгодження полі-
тики та координації дій ключо-
вих учасників; адміністрування 
(administration) як чіткий розпо-
діл повноважень і обов’язків між 
учасниками процесу та інформа-
ційно-комунікативне забезпечення 
вертикальної та горизонтальної ко-
ординації дій між суб’єктами вряду-

вання; менеджмент (management) 
як сукупність процесів, що спира-
ються на інституційну основу ад-
міністрування і спрямовані на за-
безпечення виконання стратегічних 
рішень, прийнятих у системі вря-
дування, за рахунок використання 
раціональних управлінських тех-
нологій, методів, засобів і форм 
управління. Зрештою, функціону-
вання кожного публічно-управлін-
ського виміру здійснюється через 
певні моделі механізмів публічного 
управління.

Відповідно до структурно-функ-
ціонального змісту процесу управ-
ління як взаємодії суб’єкта і об’єк-
та, єдності діяльності і відносин, 
функціонування певної системи чи 
підсистеми, модель механізму дер-
жавного управління «відображає 
взаємозв’язок явищ, дій і заходів, 
результатом яких є узгодження ін-
тересів, визначення цілей, розробка 
рішень та їх реалізація за допомо-
гою ресурсів держави [9, с. 376]».

На нашу думку, для забезпе-
чення чіткого розподілу повнова-
жень і обов’язків між учасниками 
процесу, що відбувається в ме-
жах публічно-управлінського ви-
міру адміністрування, найбільш 
доцільним буде застосування іє-
рархічної моделі. Так, ієрархічна 
модель характеризується тим, що 
одна із сторін відносин завжди має 
владні повноваження. Ця сторо-
на є суб’єктом управління. Інша 
ж сторона управлінських відно-
син повинна підпорядковуватися 
владній волі суб’єкта управління 
та неуклінно виконувати його рі-
шення; нею управляють і вона но-
сить назву об’єкт управління [10]. 



204

Відповідно суб’єкт управління 
є керуючим суб’єктом, а об’єкт 
управління – керованим об’єктом. 
Домінуючими серед управлінських 
відносин у структурі ієрархіч-
ної моделі є саме субординаційні, 
оскільки в державному управлінні 
тільки спираючись на владу, вико-
ристовуючи її, можливо здійснюва-
ти державно-управлінський вплив. 
Проте, в контексті зміщення ак-
центів з централізації державно-
го управління до демократизації, 
децентралізації публічно-владних 
відносин та концепту «публічно-
го управління», субординаційні 
зв’язки в ієрархічних моделях все 
частіше замінюються на коорди-
наційні. Відтак, ієрахічна модель 
– це ієрархічна система взаємоза-
лежних елементів і їх типових груп 
(суб’єктів, об’єктів, принципів, ме-
тодів і інструментів, ресурсного за-
безпечення тощо), а також способів 
їх взаємодії, у ході й під впливом 
яких гармонізуються інтереси дер-
жави, бізнесу і суспільства.

Зважаючи на те, що у вимірі 
«менеджмент» зосереджене здійс-
нення процесів, що спираються на 
інституційну основу адміністру-
вання і спрямовані на забезпечен-
ня виконання стратегічних рішень, 
прийнятих у системі врядування, 
найбільш доречною буде ланцюгова 
(процесуальна) модель. Всі проце-
си підлягають плануванню, втілен-
ню планів, контролюванню та ре-
гулюванню. Врахування в процесі 
управління всіх аспектів та вміле 
їх поєднання гарантує управлін-
ській команді прийняття оптималь-
них за конкретних умов управлін-
ських рішень. Процесний підхід, 

розглядає управління як процес, 
як діяльність, тобто як здійснен-
ня певної серії взаємопов’язаних 
послідовних дій, що становлять 
управлінські функції.

Таким чином, процесна модель 
механізму публічного управління 
є такою, яка дозволяє сформува-
ти систему (мережу) взаємодіючих 
процесів, кожен з яких впливає на 
функціонування інших процесів 
і системи в цілому. Це відноситься 
як до функцій управління (плану-
вання, організація і координація, 
мотивація, контроль і регулювання), 
так і до підсистем управління (цільо-
вої, забезпечуючої, організаційної 
тощо), функціональних підсистем 
(управління людськими ресурсами, 
управління науково-дослідними роз-
робками, управління розвитком ма-
теріально-технічної бази тощо) [11].

Стосовно виміру «врядуван-
ня», як процесу колективного ви-
роблення та реалізації стратегічних 
рішень, на нашу думку, адекват-
ним є застосування моделі сітьо-
вого (мережевого) типу. Розвиток 
демократичних засад державного 
управління зумовив появу мереже-
вих моделей побудови організацій-
них систем, що передбачають: по-
єднання державних інституцій та 
структур громадянського суспіль-
ства під час формування структури 
управління публічними справами; 
об’єднання різноманітних акторів 
соціальної дії – державних, гро-
мадських та бізнес-організацій, 
які мають спільний інтерес у кон-
кретній сфері суспільної діяльності 
[12, с. 381]. 

З огляду на позицію експертів 
німецької наукової школи, полі-
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тичні мережі представляють сучас-
ну форму державного управління, 
яка не належить ні до ієрархічної, 
ні до ринкової форми. Теорія по-
літичних мереж намагається спи-
ратися на комунікативні процеси 
в суспільстві та демократичні прин-
ципи держави. Окрім того, модель 
політичних мереж є подібною до 
концепції багаторівневого управ-
ління (Multi-level governance), 
яка вважається універсалізованою, 
зокрема для європейського адміні-
стративного простору [13].

Відтак, в умовах децентралізо-
ваних публічно-владних відносин 
саме сітьова (мережева) модель 
взаємодії суб’єктів влади та су-
спільства формує довіру між інсти-
туціональними суб’єктами та кор-
поративний інтерес всіх учасників. 

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Отже, на 
підставі вищевикладеного, можемо 
підсумувати, що в сучасних умовах 
здійснюється трансформація ієрар-
хічних систем, в яких домінує один 
або кілька елементів у мережеві, 
а ефективна реалізація в публіч-
ному просторі політики регіональ-
ного розвитку потребує організації 
відповідної структури управління 
з певною конфігурацією формаль-
них та неформальних інформа-
ційно-комунікативних взаємодій 
суб’єктів публічної влади, приват-
ного та неурядового секторів, що 
мають спільний інтерес у розро-
бленні та прийнятті рішень щодо 
розв’язання конкретних проблем 
місцевого і регіонального розвитку 
на партнерських засадах. 
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ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація. У статті досліджуються управлінські аспекти модернізації 
освітнього процесу у закладі освіти й вимоги до професійної компетенції 
керівника. Обґрунтована організація застосування сучасних ефективних 
організаційних підходів, форм управління у процесі діяльності керівни-
ків освітніх організацій: сутність, проблеми, основні компоненти та еле-
менти, позитивні підходи до ефективності. Визначено, що застосування 
управлінської цільової направленості, оптимальності, менеджерської ін-
тенсифікації процесу надання освітніх послуг можуть підвищити резуль-
тативність діяльності сучасного керівника освітньої організації. Аналіз 
літературних джерел, практика управлінської діяльності керівника освіт-
ньої організації показав, що: 

• процес інтенсифікації наукових досліджень, щодо підвищення ре-
зультативності управлінської діяльності керівника на сучасному етапі має 
певні зростання; 

• виникають нові і модернізуються діючі принципи, методи, функції 
управління, як загалом керівника, так і освітньої організації. Важливе 
значення має, при цьому, модернізація управлінської діяльності керівни-
ка. Ефективність залежить від того, наскільки оптимально-інтенсивно су-
часний керівник впроваджує в управлінську діяльність новітню наукову 
управлінську інформацію. Доведено, що на Заході у програмах підготов-
ки менеджерів містяться не тільки наукова інформація, а й певні естетич-
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ні відомості з літератури та мистецтва. Визначається, що це – невід’єм-
на частина управлінської культури керівника, закономірне вираження 
його інтелекту, освіченості і вихованості. Тільки такий керівник зможе 
по-справжньому оцінити роль художніх основ в діяльності свого колек-
тиву, включаючи оформлення робочих місць з урахуванням вимог дизай-
ну, інтер’єру, освітлення, кольору і навіть музичного супроводу. Всі ці 
атрибути управлінської культури в діяльності керівника значною мірою 
підвищують продуктивність праці, зберігають працездатність і здоров’я 
працівників. Керівники навчаються навіть, як використати особистісні 
креативні ресурси, щоб створити у своїй організації творчий колектив, де 
кожний виконує завдання, спрямовані на розвиток особистості.

Ключові слова: професійна компетенція керівника, управлінська тех-
нологія, стратегія менеджменту, процес модернізації надання освітніх по-
слуг, результат діяльності, управлінська модель керівника.
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MEANINGFUL ASPECTS OF THE MANAGERIAL 
COMPETENCE OF THE HEAD  

OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract. The article deals with the managerial aspects of the modern-
ization of the educational process at the institution of education and the 
requirements for the professional competence of the head. The organization 
of application of modern effective organizational approaches, forms of man-
agement in the process of activity of heads of educational organizations is 
substantiated: essence, problems, main components and elements, positive 
approaches to efficiency. It is determined that application of management 
target orientation, optimality, managerial intensification of the process of 
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Постановка проблеми. В стат-
ті розкриваються проблеми змісту 
та ролі управлінської діяльності 
керівника освітньої організації, 
його професійної управлінської 
компетентності, вимог до профе-
сійної компетенції в процесі надан-
ня освітніх послуг, застосування 
ефективних організаційних підхо-
дів, форм управління керівника 
в освітньому закладі, умов підви-
щення ефективності управлінської 
діяльності.

Аналіз останніх публікацій 
за проблематикою. Проблема 
ефективності управлінської ком-
петентності керівника освітньої 
організації за останнє десятиліт-
тя помітно зросла. Зацікавленість 
учених, педагогів-практиків у ви-
вченні проблеми закладу освіти 
свідчить про важливість і соціаль-
ну її значущість. Так, психолого – 
педагогічну підготовку та 
готовність керівниів до професійної 
діяльностіи своє відображення 

providing educational services can increase the effectiveness of the activities 
of the current head of educational organization. Analysis of literary sourc-
es, practice of management activity of the head of educational organization 
showed that:

• the process of intensification of scientific research, in order to increase 
the effectiveness of managerial activity of the head at the present stage, has 
some growth;

• there are new and upgraded operating principles, methods, functions 
of management, as a general manager, and educational organization. 
Important, however, is the modernization of the managerial activity of the 
manager. Efficiency depends on how optimally and intensively the modern 
manager implements the latest scientific and managerial information in 
management. It is proved that in the West in the programs of training 
managers contain not only scientific information, but also certain aesthetic 
information on literature and art. It is determined that this is an integral 
part of the managerial culture of the head, the logical expression of his 
intelligence, education and education. Only such a leader will be able to 
really appreciate the role of artistic foundations in the activities of his 
team, including the design of jobs, taking into account the requirements 
of design, interior, lighting, color and even musical accompaniment. All 
these attributes of managerial culture in the activities of the head largely 
increase productivity, maintain the working capacity and health of workers. 
Leaders learn even how to use personal creative resources to create a creative 
team in their organization, where everyone carries out tasks aimed at the 
development of the individual.

Keywords: professional competence of the manager, managerial tech-
nology, management strategy, upgrading of educational service delivery, 
performance, managerial model of the manager.
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в працях: Б.Г. Ананьєва, Г.О. Бал-
ла, Н.Ю. Волянюк, Є.О. Клі-
мова, М. Курко, Г.В. Лошкіна, 
С.Д. Максименко, А.К. Марко-
ва, Л.М. Мітіна, В.А. Семиченко, 
Е.Е. Симанюк, Т.С. Яценко та ін. 
У тому числі, підготовки керівників 
освітніх організацій до ефективного 
управління: О.І. Бондарчука, 
Л.М. Карамушки, Н.Л. Коло-
мінського, С.Д. Максименко, 
Л.Е. Орбан-Лембрик, В.В. Третья-
ченко та ін.

Окремі сторони проблеми, про-
цесу підвищення кваліфікації та 
підготовки керівників закладів 
освіти достатньо обґрунтовані та 
висвітлені в працях вітчизняних 
учених В. Андрущенка, І. Беха, 
М. Головатого, М. Гончаренко, 
В. Кременя, Н. Ничкало, Є. Ро-
маненка, С. Сисоєвої, Сладкеві-
ча, Р. Вдовиченко, Г. Єльникової, 
Л. Калініної, В. Маслова, В. Лу-
нячека, О. Онаць, В. Огнев’юка, 
Л. Паращенко, З. Рябової, Т. Со-
рочан, Г. Тимошко, І. Чаплай, 
Г. Щокіна, Р. Щокіна та ін. 

Отже, основні аспекти змісту 
управлінської діяльності керівни-
ка освітньої організації знаходять 
своє відображення. В той же час, 
інтеграційні процеси освіти Украї-
ни в міжнародний освітній простір, 
зокрема, її вихід на європейський 
ринок освітніх послуг, потребує 
посилення наукового дослідження 
сучасного стану змісту управління 
керівниками освітніх організацій, 
виявлення перспективних орієн-
тацій і тенденцій цієї проблеми. 
Вона у своєму новому виявленні 
виходить далеко за межі традицій-
них підходів і накопиченого дос-

віду різними фахівцями, про що 
свідчать документи ЮНЕСКО, 
Організації міжнародного співро-
бітництва і розвитку, Міжнародної 
організації праці, Ради Європи, 
Європейської Асоціації педагогіч-
ної освіти. 

Формулювання цілей (мети) 
статті. Узагальнити основні управ-
лінські аспекти модернізації освіт-
нього процесу у закладі освіти й 
вимоги до професійної компетенції 
керівника. 

Виклад основного матеріалу. 
Спираючись на різноманітні за-
конодавчі та нормативні державні 
і міжнародні документи, досліджен-
ня практики управління керівника-
ми освітніх організацій можна ска-
зати про не адекватність авторських 
визначень поняття управлінська 
компетентність, як загалом керівни-
ка, так і освітніх організацій. Різні 
підходи науковців і до тлумачення 
його суті через різноманітні кон-
цепти або окремі педагогічні й фі-
лософські категорії (обсяг повнова-
жень посадової особи, педагогічний 
такт, характерні риси особистості, 
знання, досвід у тій чи іншій галузі 
науки, обізнаність, авторитетність, 
правильність тощо).

Так, науковець Т.М. Сорочан 
у змісті управлінської діяльності 
керівника виокремлює характерні 
ознаками професійної компетент-
ності керівника-менеджера освіти: 
динамічність, орієнтація на май-
бутнє, уміння здійснювати вибір, 
виходячи із знання себе в конкрет-
ній ситуації; мотивація безперерв-
ної самоосвітньої діяльності. До-
слідник підкреслює, що професійні 
якості і різні види компетентності, 
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які входять до структури професій-
ної управлінської компетентності, 
становлять основу особистісно-про-
фесійного зростання керівників і їх 
професійного успіху [10].

Компетентність керівника за-
гальноосвітнього навчального за-
кладу за Л. Даниленко та Л. Ка-
рамушки становить сукупність 
необхідних для ефективної профе-
сійної діяльності систематичних на-
уково-філософських, суспільно-по-
літичних, психолого-педагогічних, 
предметних та соціально-функціо-
нальних знань і вмінь, відповідних 
особистісних якостей. В. Маслов 
під компетентністю керівника ро-
зуміє систему теоретико-методо-
логічних, нормативних положень, 
наукових знань, організаційно-ме-
тодичні й технологічні вміння, які 
необхідні особистості для вико-
нання посадово-функціональних 
обов’язків. Як стверджує І. Зязюн, 
компетентність – особливий тип 
організації знань, що забезпечує 
можливість прийняття ефективних 
рішень [1; 5; 10].

Дехто, з науковців, професійну 
компетентність характеризують як: 
інтегральну якість особистості; як 
здатність керівника мобілізувати 
персональні ресурси (знання, умін-
ня, здібності та особисті якості, зу-
силь необхідних для ефективного 
вирішення професійних завдань 
в типових та нестандартних ситу-
аціях); забезпечення здатності ке-
рівника вирішувати проблеми та 
типові завдання, які виникають 
в реальних життєвих ситуаціях. 
Розуміючи у цьому випадку «здат-
ність» не як «схильність», а як 

«вміння». «Здатний» тобто «Вміє 
робити» [5].

На думку інших науковців в ос-
нові змісту управлінської компе-
тенції керівника знаходиться про-
фесіоналізм людини, який можна 
розбити на елементи: професіо-
налізм у розумінні та прийнят-
ті змісту норм діяльності (цілей, 
планів, програм, технологій, ме-
тодів й підходів) і професіоналізм 
у наявності необхідних цінностей. 
Тобто професіоналізм керівника 
освітньої організації представляє 
собою інтегральну сукупність інди-
відуальних, особистісних і суб’єк-
тивно-діяльнісних якостей, що 
дають можливість на максималь-
ному рівні успішності вирішувати 
типові для управлінської діяльно-
сті завдання, й розглядається як 
сутнісна характеристика керівника 
будь-якої ланки управління. Про-
фесіоналізм особистості та її управ-
лінські здібності характеризують 
індивідуальні якості керівника, що 
зумовлюють успішне виконання 
ним своїх професійних обов’язків 
[3; 5; 10].

Названі, інші підходи науков-
ців, свідчать, що відсутність од-
нозначного тлумачення підходу до 
поняття можна вважати природним 
педагогічним явищем. У зв’язку 
з багатогранністю та багатоаспек-
тністю визначення поняття «управ-
лінська компетентність» у діяльно-
сті керівника освітньої організації 
буде або дуже загальним, або дуже 
заплутаним. Але доцільним буде, 
при визначенні даного поняття, 
використовувати однорідні катего-
рії, що характеризують особистість 
керівника, і розглядати їх у вза-
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ємозв’язку, який буде його до-
повнювати і конкретизувати. При 
цьому мати на увазі, що більшість 
досліджень підтверджує той факт, 
що категорія «управлінська компе-
тентність» керівника визначається 
головним чином наявним рівнем 
професійної освіти, досвідом, ін-
дивідуально-психічними особли-
востями (темперамент, характер, 
соціально-психологічні, професій-
но-ділові, адміністративно-органі-
заторські, вольові якості), моти-
вацією професійної діяльності й 
самовдосконаленням, рефлексією, 
рівнем творчого потенціалу.

У відповідності оновленими 
Законами України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», іншими законо-
давчими та нормативними докумен-
тами керівнику сучасної освітньої 
організації доводиться перезаван-
тажувати особисті функціональні 
обов’язки та види управлінської ді-
яльності. Все пов’язане з конкрет-
но-історичними умовами розвитку 
країни, розширення сфери знань та 
умінь в галузі менеджменту освіти 
та іншими об’єктивними обставина-
ми. Обов’язок керівника – створи-
ти умови для ефективного надання 
освітніх послуг, і в яких би кожен 
міг би само реалізуватися. 

Аналіз літературних джерел та-
кож свідчить, що важливим атри-
бутом управлінської культури в ді-
яльності керівника є його високої 
культури мови, яка передбачає без-
доганне знання української мови. 
Мова є важливою формою люд-
ського спілкування, і ми не повинні 
забувати про це в своїй практичній 
діяльності. Величезну роль живого 
слова вчителя неодноразово під-

креслював видатний український 
педагог, А.С.Макаренко, який вва-
жав слово важливим інструментом 
педагогічної техніки. Без оволо-
діння вербальною і не вербальною 
технікою спілкування сьогодні не 
може бути справжнього керівника.

3 розглянутих поглядів на 
управлінську діяльність керівника, 
можна сказати, що освітня органі-
зація є найсприятливішим об’єктом 
для створення організації творчих 
людей. У даному випадку зміню-
ється роль самого керівника-мене-
джера, який повинен бути більше 
неформальним лідером, ніж органі-
затором. Тому нікого не дивує, що 
багато керівників освітніх органі-
зацій у закладах освіти Голландії, 
Бельгії, Великобританії у вільний 
час займаються музикою, поезією, 
живописом.

З усього вищезазначеного оче-
видно, що формування змісту ком-
петентності управлінської діяльно-
сті керівника освітньої організації 
потрібно розглядати як цілісну, 
комплексну проблему, розв’язання 
якої здійснювати на основі ґрун-
товних теоретико-методологічних 
підходів.

З погляду на сьогодення, керів-
ник освітньої організації не стільки 
має давати розпорядження, скіль-
ки співпрацювати, а це означає, 
що потрібно переосмислити стиль 
його роботи, тобто виробити нову 
управлінську культуру. Для цього 
необхідно як можна швидше пере-
будуватися, змінитись внутрішньо, 
підходити до суб’єктів викладання 
і учіння з позиції учасника спіль-
ної педагогічної діяльності, праг-
нути більше знати з наукової точки 
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зору про людину та сучасне управ-
ління. 

В умовах глобальних суспіль-
них змін керівник освітньої ор-
ганізації стає ключовою фігурою 
в здійсненні управлінської діяльно-
сті цілісного педагогічного проце-
су. Тому його модернізація вимагає 
обґрунтувати універсальні вимоги 
до професійної компетенції керів-
ника освітньої організації, а саме: 

• управлінська освітня ді-
яльність здійснюється в умовах 
ринкових відносин, тому керівник 
має володіти технологіями менедж-
менту й маркетингу в освіті, щоб 
не залишитися осторонь від реа-
лій сучасного життя. Він повинен 
бути лідером-менеджером, який 
управляє педагогічною системою 
надання освітніх послуг, її розвит-
ком, організовує й стимулює про-
фесійну діяльність педагогічних 
працівників, сприяє формуванню 
культури організації, організовує 
та забезпечує їх діяльність; 

• процес впровадження дер-
жавно-громадської моделі управ-
ління освітньою організацією пе-
редбачає залучення керівником до 
управлінських процесів широкого 
загалу педагогічної громадськості, 
батьків, громадських організацій. 
Назване передбачає, що одним із 
головних напрямків оновлення 
управлінської діяльності керівни-
ка є набуття знань і вмінь щодо 
управління освітньою організацією 
як соціальною системою. Керівник 
у такому вимірі стає соціальним 
лідером, який одноосібно приймає 
управлінські рішення; 

• перехід на модернізовану 
структуру та зміст всієї освіти по-

требує створення принципово нових 
моделей науково-методичної робо-
ти освітніх закладів. Якщо раніше 
педагогічний колектив обирав про-
блему, за якою працювала освітня 
організація, то в нових умовах до-
цільно опрацювати цілісну концеп-
цію освітньої практики, яка б вра-
хувала особливості і можливості 
конкретного закладу освіти. Таку 
діяльність педагогічного колективу 
повинен спрямувати творчий, із ін-
новаційними управлінськими ком-
петенція ми керівник; 

• комплекс знань теорії управ-
ління, зокрема в ринкових умовах, 
умінь здійснення інноваційної ді-
яльності стає основою оновлення 
освітнього процесу надання освіт-
ніх послуг. А застосування сучас-
ного реформування освітньої галу-
зі передбачає й підвищення статусу 
керівника в галузі освіти. 

Процес модернізації управління 
має випереджати процеси розвит-
ку сучасного освітнього закладу. 
Це необхідно особливо у контексті 
підготовки керівника у ВНЗ, мо-
дернізації освітніх програми нав-
чання та підвищення кваліфікації 
з урахування досвіду європейських 
країн. Бажано оптимально-інтен-
сивно використовувати розвиток 
можливостей Асоціації керівників 
НЗ України щодо удосконалення 
форм співпраці з громадськими ор-
ганізаціями, органами управління 
освітою, інститутами післядиплом-
ної освіти тощо.

Сучасний керівник навчального 
закладу виступає трансформатором 
оновленого змісту надання освітніх 
послуг, технологій, організаційних 
форм та методів навчання, вихо-
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вання й розвитку особистості. В 
його полі зору знаходяться власна 
управлінську діяльність, пробле-
ми впровадження компонентів та 
суттєвих елементів новизни проце-
су навчання, діяльність суб’єктів 
викладання і учіння, тобто всього 
того, що необхідне для забезпечен-
ня реформування процесу надання 
освітніх послуг в закладі освіти 
та підвищення результативності 
управлінської діяльності. 

Результативний компонент 
управлінської діяльності керівни-
ка освітньої організації – це ре-
зультати дій керуючої системи 
щодо переведення освітньої сис-
теми, педагогічного колективу, 
навчально-виховного процесу, фі-
нансово-господарської діяльності, 
санітарно-гігієнічних і безпечних 
умов у новий стан, що забезпечує 
керуюча система. А це значить, що 
основними складовими результатів 
управлінської діяльності керівника 
стають: цілісний педагогічний про-
цес; педагогічний колектив; забез-
печення умов освітньої діяльності 
та професійної діяльності; фінан-
сово-господарська діяльність. 

Для реалізації проектованої 
місії в своїй діяльності керівник 
використовує різноманітні управ-
лінські технології, форми, методи, 
особистісні підходи до управлін-
ня. Аналізуючи їх можна констан-
ту вати, що вони утворюють певні 
моделі управлінської діяльності: 
системний підхід; ситуаційний під-
хід; програмне, колегіальне, осо-
бистісно-зорієнтоване, адаптивне 
управління; демократичне управ-
ління; управління якістю освіти. 

Аналіз наукових досліджень, 
практики діяльності керівників 
освітньої організації надає можли-
вість визначити основні умови під-
вищення ефективності управлін-
ської діяльності керівника: 

1. Впровадження ефективної 
управлінської моделі (узагальне-
ний професійний образ керівника) 
керівника, яка передбачає:

• Використання в процесі 
управління різноманітний колек-
тив педагогічної громадськості: 
батьків, громадських та суспільних 
організації, органів самоврядуван-
ня організації. А це значить, що 
для ефективної управлінської ді-
яльності керівника є набуття ним 
знань і вмінь щодо управління на-
вчальним закладом як соціальною 
системою, одноосібно приймати 
управлінські рішення, бути соці-
альним лідером. 

• Формування керівником 
у процесі управлінської діяльності 
вміння як спосіб виконання розу-
мових дій, який дозволяє отримати 
випереджувальну педагогічну ін-
формацію для ефективності надан-
ня освітніх послуг.

• Підвищення якості освіти 
на основі створення принципово 
нових моделей науково-методич-
ної роботи в управляє мій освітній 
організації. Якщо раніше педаго-
гічний колектив обирав проблему, 
за якою працювала освітня органі-
зація, то в нових умовах доцільно 
опрацювати цілісну концепцію ос-
вітньої практики, яка б врахувала 
особливості і можливості конкрет-
ної організації. Спрямувати таку 
діяльність педагогічного колективу 
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може забезпечити тільки творчий 
керівник. 

• Оновлення освітнього про-
цесу, реформування освітньої галу-
зі й підвищення статусу керівника, 
на основі застосування сучасно-
го комплексу знань і вмінь теорії 
управління, здійснення інновацій-
ної діяльності. 

2. Модернізація загальних 
функцій (методологічні, норматив-
ні, змістові, управлінські, педаго-
гічні, психологічні, соціально-пра-
вові фінансово-економічні) управ-
лінської діяльності керівника, що 
забезпечує: 

• бачення життєдіяльності та 
прогнозування стратегії розвитку 
освітньої організації в умовах ре-
формування освітньої галузі з ура-
хуванням найкращого вітчизняного 
і світового досвіду; 

• вироблення у керівника не-
обхідних умінь і навичок, необхід-
них для прийняття управлінських 
рішень й усвідомлення відповідаль-
ності за їх реалізацію в процесі по-
стійного і ефективного здійснення 
моніторингу освітнього процесу, 
як провідної функції у діяльності 
системи управління освітньою ор-
ганізацією; 

• створення сприятливих 
умов, на демократичних засадах, 
для мотивації персоналу в процесі 
управління, що стимулює учасни-
ків цілісного педагогічного проце-
су до творчої праці, усвідомлення 
кожним своєї відповідальності за 
надання освітніх послуг; 

• ефективний процес пошуку 
додаткових джерел фінансування й 
організації маркетингової діяльно-
сті в нових економічних умовах; 

інтенсифікацію процесу адап-
тування керівника до засвоєння 
інформаційних та комунікативних 
технологій на засадах відкритості 
й толерантності, внутрішньої і зов-
нішньої комунікації. 

3. Важливою умовою підви-
щення ефективності управлінської 
діяльності керівника є не тільки 
діяльність, а й бачення стратегії 
розвитку (комплекс управлінських 
заходів, які дозволяють організа-
ції виживати і досягати своєї мети 
у довгостроковій перспективі) ос-
вітньої організації, забезпечення 
такого управління, яке зможе здійс-
нити її розвиток у майбутньому. 

А це значить: бачити не тільки 
її сучасний стан, але і у майбут-
ньому, технології та способи до-
сягнення; стан в якому організація 
знаходиться у даний час; бачення 
її через 3,5, …років; способи досяг-
нення бажаного результату.

Аналіз літературних джерел, 
практики діяльності керівників 
освітніх організацій надає можли-
вість визначити основні чинники, 
які впливають на процес управлін-
ня стратегічним розвитком освіт-
ньої організації. Серед них чільне 
місце займають: ринок надання 
освітніх послуг; збільшення вимог 
до якості освіти; нові методичні 
можливості отримання освітніх по-
слуг; більш різнобічні потреби на-
селення у виборі освітніх послуг; 
захищеність закладами освіти сво-
їх сегментів, в боротьбі за потен-
ційний контингент суб’єктів учін-
ня; збільшуються коштів освітніх 
організацій на рекламу; включення 
у конкуренцію на ринку освітніх 
послуг закордоні освітніх органі-
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зацій, які надають платні освітні 
послуги.

Для досягнення стратегічних 
цілей освітня організація повинна 
володіти доста тнім і ефективним 
освітнім потенціалом. Це: високий 
кваліфікаційний рівень суб’єктів 
викладання, тобто педагогів; на-
вчально-методичного забезпечення 
наданню освітніх послуг; науко-
ві дослідження та їх впроваджен-
ня; суспільна потреба у випус-
книках закладів освіти; система 
і компоненти процесу управлін-
ня освітньою організацією; мате-
ріально-технічна база; хороший 
економічний стан освітньої орга-
нізації; висока якість підготовки 
спеціалістів; запит випускників на 
ринку праці. Розроблена стратегія 
повинна бути втілена в конкретні 
дії, а потім і в результати.

Важливе значення в профе-
сійній компетенції керівника має 
управлінська технологія як діяль-
ність керівника, яка побудована на 
принципах та закономірностях тео-
рії й практики управління, що має 
за мету розв’язання суперечності 
між елементами взаємодії керівної 
й керованої систем. Це значить, що 
підхід до управління як до діяльно-
сті, результатом якої є досягнення 
певного результату, може бути по-
будоване на «суб’єкт-суб’єктних» 
відносинах, оскільки не кожна лю-
дина має право на участь у процесі 
управління освітньою організацією. 
Тому, для виявлення оптимального 
співвідношення «керівник-підлег-
лий» дозволить досягти найбільш 
ефективного надання освітніх по-
слуг. В навчальній літературі це 
визначається як спрямований на-

уковий пошук особистісно-зорієн-
тованого підходу до управлінської 
діяльності, провідним компонен-
том якого є людино-центристський 
підхід, технологічна база якого 
є мотиваційне програмно-цільове 
управління, адаптивний підхід, що 
базується на технології рефлексій-
ного управління. 

В процесі дослідження нами 
встановлено, що основним органі-
заційними формами формування 
ефективної компетенції керівника 
освітньої організації можна назва-
ти: лекції, лекції із групою шуму, 
наради-навчання, практичні занят-
тя, екскурсії, вивчення передового 
педагогічного досвіду, самоосвіту, 
семінари, анкетування, діагносту-
вання, проектна діяльність, круглі 
столи, науково-практичні конфе-
ренції, диспути, звіти, самоаналіз 
діяльності, консультування, участь 
у фахових конкурсах, навчання 
у школі резерву керівних кадрів, 
майстер-класи, проведення мето-
дичного дня в освітньому закладі 
тощо. Але, більш ефективною фор-
мою є висвітлення результатів ді-
яльності керівників різноманітних 
освітніх організацій в засобах ма-
сової інформації (місцеве телеба-
чення, газети, журнали тощо).

Теоретичний аналіз, досліджен-
ня проблем управлінської практики 
свідчать, що критерії вимірювання 
компетентності управлінської ді-
яльності керівника, оцінювання 
їх результативності пов’язані зі 
сприйняттям зовнішніх і внутріш-
ніх змін у взаємодії освітніх про-
цесів в організації. Важливими 
показниками є спосіб мислення ке-
рівника, стиль поведінки, уміння 
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вчасно відмовлятися від шкідли-
вих звичок у власному управлінні. 
Забезпечення зростання творчої 
та інноваційної діяльності, вміння 
впроваджувати сучасні управлін-
ські технології, які ґрунтуються 
на діалозі, моделювання ситуацій 
вибору, вільного обміну думками 
в колективі, інші критерії компе-
тентності складають основу управ-
лінського рівня управлінської ді-
яльності керівника. 

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Таким чи-
ном, основні аспекти змісту управ-
лінської компетентності керівника 
освітньої організації знаходять своє 
відображення в його активній жит-
тєвій та професійній позиції. Ке-
рівник який здатний вчасно реалі-
зувати реформи в освіті в умовах 
соціальних змін, допомагає вияв-
ленню та впровадженню кращого 
педагогічного досвіду, заслуговує 
на схвалення та поширення. У той 
же час, управлінську (професійну) 
компетентність неможливо звести 
тільки до фахових знань, умінь та 
навичок, хоча вони і є ключовими 
категоріями, важливими складови-
ми цього поняття. Основа змісту 
управлінської компетентності є су-
купність якостей та властивостей 
особистості, зумовлених високим 
рівнем психолого-педагогічної та 
професійної підготовки, підготов-
леності до ефективної взаємодії 
в процесі роботи в команді з пе-
дагогічним колективом, система 
внутрішніх ресурсів керівника, не-
обхідних для побудови результа-
тивної роботи освітньої організації.
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МЕДІАЦІЯ У СИСТЕМІ НАДАННЯ  
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Анотація. Стаття присвячена розгляду основам державно-правового 
регулювання медіації. Мета статті є огляд и упорядкування сформованих 
завизначеними критеріями у доктрині цивільного права напрямів та 
підходів до означення поняття захисту цивільних прав і охоронюваних 
законом інтересів, висвітлення їх різнорідного та спільного характеру 
для вироблення цілісного уявлення про способи розуміння зазначеного 
поняття та їх класифікацію, а також викладення власного бачення щодо 
оптимальної методологічної основи для визначення поняття захисту 
цивільних прав та охоронюваних законом інтересів. 

Розглянута модель медіації, а такожпідходи до побудови структури 
медіації та медіаційних процесів. Проаналізовано методологічні засади 
регулювання медіації та їх реалізацію у сьогоденні. Визначено сфери 
застосування медіації. Змодельована модель медіації. Встановлено, що 
у сучасний період широко визнаним є положення та доведено, що медіація 
це процесс спільного врегулювання та вирішення конфліктів. Головними 
складовими її є певні тенденції запровадження медіації в світі, відповідні 
їм закономірності й, пов›язані з ними, принципи. Запровадження медіації 
відповідно до вимог, що випливають із розроблених закономірностей 
і принципів, цілком залежить від конфліктуючих сторін. 

Обгрунтовано, що тенденції розвитку медіаційної угоди 
визначаються розвитком і функціонуванням державного регулювання 
та соціальними процесами в суспільстві. Але головним фактором, 
щовпливає на запровадженнямедіації, є державно-правова система, яка 
віддзеркалюєвсіявища, щовідбуваються у державі та за її межами. 

Визначено, що медіація є тією рушійною силою, яка націлена на 
вирішення спорів. Оптимальною методологічною основою для визначення 
поняття захисту цивільних прав і охоронюваних законом інтересів буде 
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така її інтегративна правова модель, що ґрунтуватиметься на захисті 
цивільних прав і охоронюваних законом інтересів як державно-правовому 
інституті, який має існувати на межі процесуального права, містити норми 
приватного і публічного права, а відповідно, враховувати матеріальні й 
процесуальні аспекти захисту цивільних прав та охоронюваних законом 
інтересів і охоплювати матеріальні, процедурні й процесуальні його 
елементи, а також поєднувати статичний і динамічний стани захисту. Тому 
в державно-правовій системі потрібно розвивати й успішно застосовувати 
для досягнення мирного регулювання спорів.

Ключові слова: медіація, переговори, соціальна послуга, соціальний 
працівник, процедура медіації.
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MEDIATION IN THE SYSTEM OF PROVIDING 
SOCIAL SERVICES

Abstract. The article is devoted to consideration of the basics of state-legal 
regulation of mediation. The purpose of the paper is to review and streamline the 
established criteria in the doctrine of civil law trends and approaches to defining 
the notion of protection of civil rights and protected by law interests, coverage 
of their heterogeneous and general nature to develop a holistic notion of ways 
to understand the concept and its classification, as well as the presentation of 
their own a vision of an optimal methodological basis for defining the notion of 
protecting civil rights and interests protected by law.

Considered the model of mediation, as well asapproaches to the 
construction of the structure of mediation and mediation processes. The 
methodological bases of regulation of mediation and their realization in 
the present are analyzed. Areas of application of mediation are defined. 
Simulated mediation model. It has been established that the situation is 
well-known at the present time and it is proved that mediation is a process 
of joint settlement and conflict resolution. Its main components are some 
trends in the implementation of mediation in the world, the corresponding 
laws and related principles. The introduction of mediation in accordance 
with the requirements arising from the developed laws and principles, 
entirely depends on the conflicting parties.

It is substantiated that tendencies of mediation agreement development 
are determined by the development and functioning of state regulation 
and social processes in society. But the main factor that influences the 
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Постановка проблеми. Актуаль-
ність теми зумовлена необхідністю 
подальшого розвитку медіації в ін-
формаційному суспільстві в контек-
сті завдань, які висувають в системі 
державно –правового регулювання. 
На сучасному етапі розвитку дер-
жавно-правовій системи в Україні 
особливої ваги набирає проблема за-
провадження медіації в Україні При 
проведенні судової реформи згад-
ки про медіацію та медіаторів було 
включено в процесуальні кодекси, 
а медіація була визначена як соці-
альна послуга Важливим проявом 
соціальної відповідальності сучасної 
держави є дотримання гарантій та 
виконання соціальних зобов’язань 
стосовно громадян. Забезпечуючи 
реалізацію принципів взаєморозу-
міння та добровільності така допо-
мога означають і надання соціаль-
них послуг. При проведенні судової 
реформи згадки про медіацію та 
медіаторів було включено в проце-
суальні кодекси, а Міністерство со-
ціальної політики України затверди-
ло 17.08.2016 Державний стандарт 
соціальної послуги посередництва 

(медіації) №892. Таким чином, меді-
ація була визначена як соціальна по-
слуга, хоча нині діючий Закон «Про 
соціальні послуги» прямо про неї не 
говорить. Але вже до нового Закону 
України «Про соціальні послуги», 
який набере чинності у 2020 році, 
медіація включена як базова соціаль-
на послуга.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Різні аспекти соці-
ального обслуговування населен-
ня у своїх працях висвітлювали 
вітчиз- няні і зарубіжні наукоці:  
С. Калашникова , К. Шумова, 
Е. Михайлова, Т. Гоббс, О. Рамсбо-
там, Т. Вудхаус і Х. Міал, Г. Гегель 
Ч. Тейлор ,С. Карфантан 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми. Незва-
жаючи на значний інтерес до розвіт-
ку медіації в сфері надання послуги 
песередництва (медіації), роль та 
місце цих послуг серед державних 
соціальних гаратній та зобов’янь за-
лишаються розкритими недостатньо. 

Формулювання цілей (мети) 
статті. Метою статті є визначення 
ролі і місця соціальної послуги по-

introduction of mediation is the state-legal system, which reflects all the 
facts that occur in the state and beyond.

It is determined that mediation is the driving force behind dispute 
resolution. An optimal methodological basis for defining the notion of 
protecting civil rights and interests protected by law will be its integrative 
legal model, based on the protection of civil rights and law-protected interests 
as a state legal institution that should exist on the verge of procedural 
law, contain rules of private and public law , and accordingly, take into 
account the material and procedural aspects of the protection of civil rights 
and protected by the law interests and cover the material, procedural and 
procedural aspects of his elements, as well as combine static and dynamic 
protection states. Therefore, the state-legal system needs to be developed 
and successfully applied to achieve the peaceful regulation of disputes.

Keywords: mediation, negotiations, social service, social worker, 
mediation procedure.
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середництва (медіації) серед держав-
них соціальних гаратній та зобов’янь 
для громадян 

Виклад основного матеріалу. 
Основними рамковими документами, 
які регламентують державні соціаль-
ні гарантії та зобов’язання що фор-
мують політику стосовно цих осіб на 
загальнодержавному рівні, є закони 
України Закон «Про соціальні по-
слуги», 17.08.2016 Державний стан-
дарт соціальної послуги посередниц-
тва (медіації) №892. 

Зважаючи на роль соціальних 
послуг у забезпеченні державних 
соціальних гарантій та зобов’язань, 
науковці пропонують виділяти таку 
окрему функцію державних орга-
нів влади, як державне управління 
у сфері надання соціальних послуг 
посередництва, тобто діяльність дер-
жави, що здійснюється органами 
державної влади для забезпечення 
умов щодо розроблення та виконан-
ня законодавчих актів, власних рі-
шень і завдань, спрямованих на раці-
ональне та ефективне використання 
наявних ресурсів. Медіація є доволі 
актуальною темою для обговорення 
в українських правових колах.

Актуальність теми посилюється 
и тому, що Європейське співтовари-
ство рекомендує впровадити медіа-
цію і закріпити це на законодавчо-
му рівні як один з основних методів 
альтернативного вирішення спорів 
на досудовому етапі або під час су-
дового розгляду Про актуальність 
та корисність медіації, необхідність 
ії закріплення в конкретному зако-
нодавчому акті свідчать ії переваги, 
цілі та завдання.

При проведенні судової рефор-
ми згадки про медіацію та медіато-
рів було включено в процесуальні 
кодекси, а Міністерство соціальної 

політики України навіть затверди-
ло 17.08.2016 Державний стандарт 
соціальної послуги посередництва 
(медіації) №892. Таким чином, меді-
ація була визначена як соціальна по-
слуга, хоча нині діючий Закон «Про 
соціальні послуги» прямо про неї не 
говорить. Але вже до нового Закону 
України «Про соціальні послуги», 
який набере чинності у 2020 році, 
медіація включена як базова соціаль-
на послуга.

Відповідно до названого стан-
дарту, посередництво (медіація) — 
це метод розв’язання конфліктів/
спорів, за допомогою якого дві або 
більше сторін конфлікту/спору на-
магаються у межах структуровано-
го процесу за участю посередника/
медіатора досягти згоди для його 
розв’язання. Медіатор допомагає 
сторонам налагодити комунікацію, 
пояснити одна одній своє бачення 
конфлікту/спору, визначити шляхи 
його розв’язання, проаналізувати та 
за необхідності скорегувати можли-
ві варіанти рішення, домовленості, 
а також досягти згоди щодо розв’я-
зання конфлікту/спору та/або усу-
нення/відшкодування спричиненої 
шкоди.

Соціальна послуга в частині про-
ведення медіації не застосовуєть-
ся між потерпілою особою та осо-
бою, яка вчинила правопорушення 
або злочин, у випадках насильства 
у сім’ї, торгівлі людьми, жорстокого 
поводження з дітьми.

Основні заходи, що становлять 
зміст соціальної послуги посеред-
ництва (медіації), форми роботи та 
орієнтовний час для їх виконання, 
передбачають:

• допомогу у врегулюванні 
конфліктів;

• ведення переговорів;
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• опрацювання шляхів та умов 
розв’язання конфлікту.

Соціальна послуга може надава-
тись у обсязі від 1 до 12 зустрічей 
тривалістю до 3 годин кожна. Кіль-
кість і тривалість зустрічей може 
бути збільшена за потреби отриму-
вачів послуг. Суб’єкт, котрий надає 
соціальну послугу, формує особову 
справу, яка містить:

• копії листів-запрошень на по-
середництво з відміткою про їх на-
правлення; 

• згоду про застосування посе-
редництва (медіації);

• договір про надання соціаль-
ної послуги;

• індивідуальний план надання 
соціальної послуги;

• засвідчену підписами сторін 
заяву у довільній формі про досяг-
нення згоди у вирішенні конфлік-
ту/спору;

• письмову відмову учасників 
процесу від подальшого проведення 
посередництва (медіації) у довіль-
ній формі, бажано із зазначенням 
причин відмови для подальшого уза-
гальнення.

Тобто діючий стандарт значно 
обмежує розуміння медіації та сфе-
ру її застосування порівняно із за-
конопроектом, тому дійсно потрібне 
правове регулювання цього питання. 
Порівняно з судовим процесом меді-
ація має суттєві переваги, зокрема: 

• економія часу та коштів,
• мінімум формальних чинни-

ків та впливу держави, досягнення 
виключно самими сторонами взаємо-
прийнятного рішення, 

• добровільність і неупередже-
ність процедури, велика ймовірність

• добровільного виконання сто-
ронами домовленостей. 

Процедура медіації дозволить 
звільнити суди від навантаження 
у зв’язку із розглядом справ неве-
ликої тяжкості та зосередитися на 
більш серйозних справах. Адже, 
процедура медіації – це формуван-
ня моделі переговорного процесу, до 
якого включено медіатор, що формує 
нові змінні і динаміку у взаєминах 
опонентів. Без переговорів не може 
бути медіації. Є відмінні позиції по-
рівняно природи терміна «медіація». 

Шумова К.А. визначає медиа-
тивную процедуру, як діяльність 
уповноважених осіб, спрямовану на 
примирення сторін і гармонізацію со-
ціально-економічних відносин в ро-
сійському суспільстві, а інститут ме-
діації, як сукупність правових норм, 
регламентують цю діяльність. (1).

Калашникова С. І. формулює 
таке визначення процедури медіації 
– як одного з елементів єдиної сис-
теми врегулювання і вирішення пра-
вових спорів, що представляє собою 
незалежний поза юрисдикційнийзасіб 
врегулювання правового спору шля-
хом переговорів сторін за сприяння 
нейтральної особи – медіатора (2).

Досить не явним представляєть-
ся визначення медіативних процеду-
ри через діяльність уповноважених 
осіб, оскільки природа правового 
регулювання процедури і діяльності 
різна в силу того, що регулювання 
діяльності все-таки стосується біль-
ше організації процедури медіації, 
але не самої процедури. Михайлової 
О.В. зроблений висновок про те, що 
медіація являє собою переговори сто-
рін за участю уповноваженого ними 
незалежного і неупередженого особи 
щодо можливих у майбутньому угод. 
Процедура медіації може використо-
вуватися поряд (а не альтернативно) 
з двома самостійними способами за-
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хисту права – державним судочин-
ством і третейським розглядом (3). 
За Гегелем конфлікт є «частиною 
здорових відносин »між людьми, 
будучи в той же час невід›ємний 
компонент примирення. «Людським 
істотам потрібні різні інституцій-
ні сфери, де можна проявити свою 
індивідуальність, а «конфлікт – це 
ціна індивідуальності» (4). 

Для аналізу ідей Гегеля про кон-
флікт, і того факту, що конфлікт 
являє собою джерело змін і розвит-
ку, Чарльз Тейлор використовує по-
няття «Онтологічний конфлікт» (5). 
С. Карфантан показує, що, якщо 
розглядати конфлікт як «модель вза-
ємовідносин між людьми» (6), то 
його наслідком є  те, що представлено 
їм у фразі: «Пекло – це інші люди», 
а саме, що свобода людини поглина-
ється свободою інших, не дивлячись 
на те, що свобода невід›ємна. Вихо-
дячи із зазначеного тези, база люд-
ських відносин не представлена   ко-
мунікацією, а тільки конфліктом.

За словами С. Карфантана, ми 
маємо справу з парадоксальною 
ситуацією, в якій, хоча конфлікт 
розглядається як форма відносин, 
насправді це не відношення, а кри-
за відносин, це «вихід зі стану ізо-
ляції». Т. Гоббс вказував: «закони 
природи зводяться до збереження 
життя і дотримання зобов›язань, 
решта – війна всіх проти всіх » (7). 
У книзі «Сучасне дозвіл конфліктів» 
О. Рамсботам, Т. Вудхаус і Х. Міал 
використовують термін «Конфлікт», 
щоб відзначити «великий набір об-
ставин, в рамках яких конфліктую-
чим сторонам стає відомо, що вони 
переслідують несумісні цілі » (8).

Соціальний працівник:

• активізує здатності людей 
вирішувати проблеми і виходити зі 
скрутних ситуацій; 

• налагоджує зв›язки людей 
з системами, які забезпечують їх ре-
сурсами, послугами і можливостями; 

• сприяє ефективному і гуман-
ному функціонуванню даних систем;

• розвиває соціальну політику 
і виконує безліч інших функцій, що 
полегшують або які дозволяли актуа-
лізацію власних особистих, індивіду-
альних і соціальних ресурсів суб›єк-
тів соціалізації. 

Тому головний психологічної 
функцією соціальної роботи є функ-
ція медіації. Однак професійна спря-
мованість соціального працівника на 
рішення проблем клієнта не у всіх 
випадках супроводжується медіа-
ції. При порушенні соц працівником 
етичних норм, ігнорування основних 
принципів професійної діяльності 
може статися соціальна інгібіція – 
гальмування, гноблення, стримуван-
ня активності суб›єктів. Слід мати 
на увазі, що люди, які потребують 
суспільної допомоги, досить часто 
сприймають себе як жертв суспіль-
ної ситуації. Комплекс жертви може 
розвинутися у кожної людини, яка 
потребує підтримки і підтримки. Цей 
комплекс проявляється в зниженні 
або втраті відчуття власної гідності, 
відчуття своєї нездатності вдатися до 
якихось функціональні дії, почуття 
марності власних зусиль.

Соціальний працівник може спри-
яти зміні віктімогенних установок 
покупця, а може, навпаки, стимулю-
вати їх подальший розвиток. Невід-
повідні і непродумані дії соціального 
працівника можуть заподіяти шкоду. 
Профілактика громадської інгібіції 
закладена в реалізації психологічних 
принципів діяльності соціального 



226

працівника і його професійної по-
зиції по відношенню до клієнта. До 
психологічних принципам соціальної 
роботи відносяться принципи кон-
груентності, неупередженості, конфі-
денційності, позитивно орієнтованої 
активності. Характер системи праці 
професійного соціального працівни-
ка визначається багатьма вимогами.

Принцип конгруентності перед-
бачає єдність висунутих соціальним 
працівником цілей, завдань і напря-
мів діяльності, пов›язаних з вирішен-
ням проблем клієнта. Професійна 
компетентність соціального праців-
ника є необхідною умовою реалізації 
цього принципу. У кожному конкрет-
ному випадку соц працівник повинен 
щодо об›єктивно оцінювати можли-
вості і потреби індивідів і соціальних 
груп, з якими він взаємодіє.

Принцип неупередженості ви-
магає не допускати упередженого 
ставлення до будь-якій людині або 
організації. Ставлення соціального 
працівника не може залежати від су-
б›єктивної думки або вимоги «третіх 

осіб». Соціальний працівник вияв-
ляє інтерес до клієнта без особистої 
зацікавленості в ньому.

По суті медіація – це переговори, 
так як вона має на увазі участь «тре-
тьої сторони», яка відмінно володіє 
ефективними процедурами перегово-
рів і може допомогти людям в про-
цесі конфлікту узгоджувати дії, щоб 
вони були більш ефективними в про-
цесі переговорів.

Процедура медіації – це форму-
вання моделі переговорного проце-
су, до якого включено медіатор, що 
формує нові змінні і динаміку у вза-
єминах опонентів. Без переговорів не 
може бути медіації.

Стадії медіації можна розділити 
на дві основні групи: роботу, яку 
трансмітер робить перед зустріччю 
конфліктуючих сторін, і дії, які він 
здійснює під час офіційних перегово-
рів. П›ять стадій відносяться до попе-
редньої роботі до переговорів і сім – 
до періоду після початку спільної 
роботи медіатора з конфліктуючими 
сторонами.
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Під час кожної з дванадцяти 
стадій медіатор вибудовує гіпотези, 
вибирає відповідні стратегії і вико-
нує специфічні процедури. Ці про-
цедури, з одного боку,виконуються 
послідовно, а з іншого – зазнають 
розвиток в ході конкретних пере-
говорів. Призначення – посприяти 
конфліктуючим сторонам у здійс-
ненні їхніх насущних завдань 
у відведений для цього час в ході 
переговорного процесу. Якщо цілі 
попередньої стадії медіації не ви-
конані навіть за допомогою меді-
атора, то сторони традиційно від-
чувають великі Зважаючи на роль 
соціальних послуг у забезпеченні 
державних соціальних гарантій 
та зобов’язань перед особами по-
хилого віку, науковці пропону-
ють віділяти таку окрему функцію 
державних органів влади, як дер-
жавне управління у сфері надання 
соціальних послуг особам, тобто ді-
яльність держави, що здійснюється 
органами державної влади для за-
безпечення умов щодо розроблення 
та виконання законодавчих актів, 
власних рішень і завдань, спрямо-
ваних на раціональне та ефектив-
не використання наявних ресурсів 
для забезпечення соціальних прав 
і гарантій осіб труднощі в переході 
на наступну стадію.
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ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА 
РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА

Анотація: У статті розглядаються теоретико-методологічні засади фор-
мування державної інноваційної політики та управлінських механізмів її 
реалізації у тваринництві. Дослідження сформованих державних рішень, 
основних складових і цілей державної інноваційної політики та переліку 
заходів з її реалізації у тваринництві є актуальним питанням сьогодення. 
Виявлено, що успішне виконання цих завдань залежатиме від суттєво-
го внеску науки і техніки та виконання стратегічних і програмних за-
вдань інтенсивного розвитку тваринництва. Доказана важливість посиль-
ної участі держави у забезпеченні ефективної інноваційної діяльності 
у розвитку тваринництва. З використанням інституціонально-системного 
підходу розкривається сутність, зміст державної інноваційної політики 
в контексті парадигми стабільного інноваційного розвитку тваринництва. 
Визначено основні завдання, методи і пріоритетні напрями їх вирішення 
та інституціональні чинники, що впливають на формування державної 
інноваційної політики. Досліджено функції і принципи державної інно-
ваційної політики і регулювання пріоритетних видів інноваційної діяль-
ності у тваринництві. Обґрунтовано, що основний акцент державної інно-
ваційної політики має бути спрямований на взаємодію і тісне партнерство 
держави, науки, освіти, бізнесових структур і тваринницьких підпри-
ємств з метою активізації і підвищення рівня інноваційної активності 
господарюючих суб’єктів, впровадження модернізованих машин і облад-
нання для тваринницьких ферм, сучасних технологій для виробництва 
нових видів конкурентоспроможної продукції. Запропоновано надавати 
необхідну державну фінансову підтримку інноваційної діяльності з метою 
збільшення обсягів конкурентоздатної тваринницької продукції та підви-
щення прибутковості тваринництва.

Ключові слова: державна інноваційна політика, тваринництво, ново-
введення, стимулювання, технології, інноваційна діяльність.
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STATE INNOVATION POLICY OF ANIMAL 
HUSBANDRY DEVELOPMENT

Abstract: The article deals with the theoretical and methodological basis 
for the formation of the state innovation policy and management mecha-
nisms of its implementation in animal husbandry. The study of the existing 
state decisions, the main components and objectives of the state innovation 
policy and the list of measures for its implementation in animal husbandry 
is an urgent issue of our time. It is revealed that the successful implemen-
tation of these tasks will depend on the significant contribution of science 
and technology and the implementation of strategic and program tasks of 
intensive development of animal husbandry. The importance of feasible par-
ticipation of the state in ensuring effective innovation in the development of 
animal husbandry is proved. The essence and content of the state innovation 
policy in the context of the paradigm of sustainable innovative development 
of animal husbandry are revealed using the institutional approach. The main 
tasks, methods and priority directions of their decision and the institutional 
factors influencing formation of the state innovation policy are defined. The 
functions and principles of the state innovation policy and regulation of pri-
ority types of innovative activity in animal husbandry are investigated. It is 
proved that the main focus of the state innovation policy should be directed 
to the interaction and close partnership of the state, science, education, 
business structures and livestock enterprises in order to activate and increase 
the level of innovation activity of economic entities, the introduction of 
modernized farm machinery and equipment and modern technologies for the 
production of new types of competitive products. It is proposed to provide 
the necessary state financial support for innovation in order to increase the 
volume of competitive livestock products and increase the profitability of 
animal husbandry.

Keywords: state innovation policy, animal husbandry, innovation, stim-
ulation, technology, innovation.
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Постановка проблеми. Підпи-
сання Україною Угоди про асоці-
ацію з Європейським Союзом та 
прагнення знаходитися у загаль-
ноєвропейському середовищі спо-
нукає країну до готовності забез-
печити здійснення інноваційних 
змін не тільки у сферах суспільно-
го життя, але й модернізувати ви-
робничі процеси в усіх галузях, що 
виробляють для населення необ-
хідну для споживання продукцію, 
відповідно до європейських вимог, 
норм і стандартів. У контексті за-
значеного розробка і впроваджен-
ня інновацій є одним із дієвих ме-
ханізмів позбутися кризових явищ 
у тваринництві та забезпечити 
йому не тільки підвищення ефек-
тивності використання виробничих 
ресурсів, праці, але й стабільний 
і прибутковий рівень розвитку.

Безсумнівно велику роль у цьо-
му відношенні слід відвести дієвій 
інноваційній політиці держави, яка 
є ефективним інструментом для 
забезпечення подальшого відро-
дження і розвитку тваринництва. 
А тому актуальним питанням нате-
пер залишається комплексне дослі-
дження основних складових і цілей 
державної інноваційної політики, 
складу сформованих державних рі-
шень та переліку заходів з її реалі-
зації у тваринництві. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Теоретико-методоло-
гічні аспекти державної інноваційної 
політики розглядали у своїх працях 
відомі науковці: Г.О. Андрощук, 
Г.В. Атаманчук, А.С. Гальчинський, 
В.М. Геєць, О.І. Дацій, М.І. Круп-
ка, М.Т. Пашута, В.П. Семиножен-
ко, В.В. Тертичка, Л.І. Федулова 
і ін., а формування механізмів дер-
жавного регулювання інвестицій-

но-інноваційного розвитку країни 
знайшли своє відображення у пра-
цях вчених: М.В. Гаман, А.О. Дєг-
тяра, С.Є. Захарова, О.М. Іваниць-
кої, В. А. Ізюмської, Н.І. Луцької, 
Т.В. Майорова та багатьох інших

Однак, безліч питань наукової 
діяльності у інноваційній сфері по-
требує подальшого дослідження. 
На даний час, ураховуючи критич-
ний стан розвитку тваринництва, 
дана проблема повинна розгляда-
тися не тільки державою, але усі-
ма владними структурами з метою 
розроблення концепції створення 
комплексної, довгострокової і при-
йнятної інноваційної політики дер-
жави, яка б забезпечила процес 
активізації розвитку високих тех-
нологій і стимулювання інновацій-
ної діяльності в Україні.

Мета статті полягає у теоретич-
ному обґрунтуванні сутності, принци-
пів і завдань формування державної 
інноваційної політики та визначенні 
напрямів її удосконалення. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Результати дослі-
дження показали, що державна 
інноваційна політика є важливою 
частиною державної політики, 
оскільки відображує окремі її прі-
оритетні положення, що визнача-
ються органами державної влади 
і реалізуються спільними норма-
тивно-правовими і економічними 
механізмами державної підтрим-
ки, а також складовим елементом 
соціально – економічної політики, 
яка сприяє розвитку і стимулюван-
ню інноваційної діяльності. Варто 
зазначити, що державна іннова-
ційна політика являє собою вплив 
держави на інноваційну діяльність 
(розвиток нових знань, ідей, мо-
дернізованих видів машин і устат-
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кування) у тваринництві за допо-
могою різних важелів правового 
і економічного регулювання інно-
ваційних процесів при виробництві 
тваринницької продукції.

Відповідно слід виокремити цілі 
державної інноваційної політики, 
які полягають у тому, щоб: 

• забезпечити створення ор-
ганізаційних, економічних і пра-
вових умов для впровадження но-
вовведень, здійснення інноваційної 
діяльності з метою раціонального 
використання виробничих ресур-
сів, підвищення рівня ефективності 
і конкурентоспроможності тварин-
ницької продукції;

• ефективно розвивати і ви-
користовувати науково-технічний 
потенціал;

• розширити пошукові мож-
ливості науки і техніки та сприяти 
збільшенню їхнього внеску у здійс-
нення структурних перетворень 
у тваринництві;

• забезпечити стабільність 
розвитку тваринництва.

Усе це спонукає до визначення 
принципів державної інноваційної 
політики якими є: процес форму-
вання і реалізації державної іннова-
ційної політики повинен бути зрозу-
мілим, відкритим і творчим; широке 
залучення до інноваційної діяльно-
сті науковців і практиків та вико-
ристання їхніх науково-технічних 
розробок; стимулювання пріоритет-
них і фундаментальних наукових 
досліджень; сприяння організації 
проведення наукових досліджень 
та їхній захист в складних умовах 
конкуренції; підвищення престиж-
ності наукових досягнень вчених 
і практиків та пропаганда їхньої 
значимості для країни, її регіонів 
і тваринницьких підприємств.

Реалізація державної інновацій-
ної політики дає можливість поши-
рювати у галузі тваринництва на-
буті науково-технічні досягнення, 
запроваджувати пріоритетні нау-
ково-технічні програми і проекти 
загальнонаціонального значення. 
Ураховуючи висловлену у Законі 
України «Про інноваційну діяль-
ність» основну мету державної ін-
новаційної політики [1, ст. 3] слід 
зазначити, що стосовно галузі тва-
ринництва вона передбачає ство-
рення соціально-економічних, ор-
ганізаційних і правових умов для 
ефективного відтворення, розвитку 
й використання генетичного потен-
ціалу тварин і птиці, забезпечення 
впровадження сучасних фермських 
машин і устаткування, безпечних 
енерго- та ресурсозберігаючих тех-
нологій, виробництва і реалізації 
нових видів конкурентоздатної тва-
ринницької продукції.

Наразі, сформовані у цьому за-
коні принципи державної іннова-
ційної політики матимуть для тва-
ринництва таке трактування:

• орієнтація на інноваційний 
шлях розвитку пріоритетних галу-
зей, у яких проявляють зацікавле-
ність державні органи;

• державна підтримка здійс-
нення інноваційної діяльності;

• формування норматив-
но-правової бази у сфері іннова-
ційної діяльності суто для галузі 
тваринництва;

• створення умов для віднов-
лення і розвитку високопродуктив-
ного генетичного потенціалу та на-
лагодження селекційно-племінної 
роботи;

• ефективне використання до-
сягнень науки і інноваційного потен-
ціалу у науково-виробничій сфері;
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• покращення фінансово-кре-
дитного забезпечення інноваційної 
діяльності у розвитку тваринництва;

• ефективне використання 
ринкових механізмів з метою за-
хисту тваринницької продукції на 
внутрішньому ринку та прискоре-
ного її просування на зовнішній 
ринок;

• сприяння розвитку іннова-
ційної інфраструктури;

• підготовка кваліфікованих 
кадрів, які спроможні займатися 
інноваційною діяльністю.

Значення галузі тваринництва 
визначається не тільки високим 
рівнем (28%) у загальному вироб-
ництві валової продукції усіх ка-
тегорій господарств та впливом 
на економіку сільського господар-
ства України, але й забезпеченням 
важливими і високопоживними 
продуктами харчування населен-
ня країни (за 2000-2017рр. фонд 
споживання м’яса і м’ясопродук-
тів збільшився на 36,3%, яєць – на 
42,4% при зменшенні молока і мо-
лочних продуктів – на 13,2%). На 
обсяги виробництва тваринницької 
продукції у першу впливає кіль-
кість поголів’я худоби, яка за цей 
період значно зменшилася, зокре-
ма великої рогатої худоби на 62,5% 
(корів – на 59,3%), свиней – на 
20,2%, овець і кіз – на 30,2% [2, 
с. 11; 3, с. 46, 135]. 

За умов вільної конкуренції 
держава практично не здійснює на-
віть поверхневого регулювання ін-
новаційної діяльності, а тому біль-
шість тваринницьких підприємств, 
не маючи фінансової підтримки (на 
впровадження нових технологій 
і техніко-технологічних розробок) 
з боку держави, господарюють нее-

фективно і у кінцевому підсумку 
перестають функціонувати. 

Встановлено, що основними не-
гативними факторами, що суттєво 
гальмують розвиток тваринництва 
України є: 

• недосконалість розроблених 
заходів державної політики і при-
йнятих державних рішень щодо 
підтримки інноваційного розвитку 
тваринництва;

• обмеженість власних фінан-
сових ресурсів для впровадження 
інноваційних технологій;

• недостатньо розвинута тран-
спортно-логістична інфраструктура 
аграрного ринку, особливо ринку 
продукції тваринництва;

• відсутність сучасних мало 
затратних індустріальних техно-
логій для виробництва і переробки 
тваринницької продукції;

• потреба модернізації вироб-
ничих потужностей тваринницьких 
підприємств з виробництва продук-
ції тваринництва;

• недостатність сучасних спе-
ціалізованих машин і обладнання 
для утримання і обслуговування 
тварин;

• проблематичність підготов-
ки кваліфікованих кадрів по ве-
денню селекційно-племінної робо-
ти у тваринництві і впровадженню 
нововведень.

Важливість цих питань спону-
кає до необхідності формування 
глибоко продуманої державної ін-
новаційної політики, яка була би 
безпосередньо спрямована на інтен-
сивний розвиток тваринництва. На-
самперед необхідно забезпечити:

• проведення досліджень 
і формування положень державної 
інноваційної політики у розвитку 
галузі тваринництва;
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• організацію публічного об-
говорення з виробничниками захо-
дів державної інноваційної політи-
ки щодо впровадження нововведень 
у тваринництві; 

• удосконалення діяльності 
органів державної влади у області 
модернізації та управління проек-
тами інноваційного розвитку тва-
ринництва; 

• своєчасне відображення 
у державних реєстрах інновацій-
них послуг, що надаються галузі 
тваринництва.

Відповідно до політичної, со-
ціальної і економічної ситуацій 
в країні формується структурне 
наповнення державної інноваційної 
політики, в основі якої вагоме міс-
це займають законодавчі та правові 
акти, розпорядження і постанови, 
що визначають суб’єкти, об’єкти 
управління, їхні права, обов’язки 
і відповідальність за ведення та 
нормативно-правове регулювання 
інноваційної діяльності. Викори-
стання дієвих законів і норматив-
них актів забезпечує: 

• зацікавленість держави, 
громадських організацій, тварин-
ницьких підприємств і приватних 
осіб вкладати кошти у інновацій-
ний процес із отриманих доходів 
від реалізації продуктів інновацій-
ної діяльності на принципах їхньо-
го пільгового оподаткування; 

• можливість усіх названих 
учасників і партнерів інноваційно-
го процесу своєчасно забезпечити 
реалізацію інноваційних ідей і роз-
робок; 

• отримання гарантованого 
і пільгового кредиту учасникам ін-
новаційної діяльності;

• повноту захисту прав інте-
лектуальної власності наукових ко-

лективів, вчених і виробничників, 
що мають у своєму розпорядженні 
інноваційні ідеї і розробки;

• соціальний статус і страхо-
вий захист не тільки виконавців 
і учасників інноваційних процесів, 
але й тих інвесторів, які їх фінан-
сують.

При розробці заходів у сфері 
інноваційної діяльності у тварин-
ництві державні органи влади ви-
конують такі функції: формування 
державної інноваційної політики; 
розробка нормативно-правових 
актів, положень, постанов, що за-
хищають авторські права вина-
хідників інноваційних розробок; 
стимулювання проведення іннова-
ційних досліджень та страхування 
ризикових інноваційних проектів; 
ресурсне забезпечення пріоритет-
них наукових інноваційних дослі-
джень; надання підтримки пріори-
тетним розробкам у сфері науки, 
техніки і технологій; підготовка 
кадрів для реалізації інноваційних 
розробок; регулювання здійснення 
інноваційних процесів.

Виникає потреба визначити 
найбільш важливі напрями дер-
жавної аграрної політики у розвит-
ку тваринництва, зокрема держав-
на підтримка стабілізації поголів’я 
худоби і поліпшення якісних ха-
рактеристик генетичного потенці-
алу, фінансове забезпечення ін-
новаційних селекційно-племінних 
програм, здійснення ветеринар-
но-санітарного контролю, надання 
можливості створення спеціалізо-
ваних обслуговуючих кооперати-
вів, особливо у молочному скотар-
стві, дотримання стандартів якості 
і безпечності продуктів тваринного 
походження.
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Натепер серед науковців і прак-
тиків, працівників державної вла-
ди і сфери державного управлін-
ня відсутня єдність у розумінні 
суті і спрямованості державної ін-
новаційної політики, сформова-
них заходах, засобах і напрямах 
її практичної реалізації. А тому 
у своїх наукових працях дефініцію 
державної інноваційної політики 
(вважається самостійним об’єктом 
дослідження) науковці розгляда-
ють частково і поверхнево. Зазви-
чай державна інноваційна політика 
пов’язується з інноваційними про-
цесами [4], з формуванням фінан-
сових механізмів стимулювання 
інноваційного розвитку економіки 
[5,6], із забезпеченням її сталого ін-
новаційного розвитку [7], з перео-
рієнтацією системи державного ре-
гулювання на всебічне заохочення 
підприємництва, приватної ініціа-
тиви та господарське використання 
науково-технічного потенціалу [8], 
а також з інноваційним розвитком 
країни у перспективі [9].

Стверджується, що державна 
інноваційна політика в Україні 
являє собою сукупність правових, 
політичних, економічних, соці-
альних, інформаційних, освітніх, 
організаційних та інших заходів, 
здійснюваних органами державної 
влади і органами місцевого само-
врядування для реалізації цілей 
і принципів в області інновацій-
ного розвитку [10, с. 150] та су-
купність цілей, завдань, пріорите-
тів інноваційної діяльності країни 
і механізмів їх реалізації [11]. 

На нашу думку, під державною 
інноваційною політикою слід розу-
міти комплекс державних заходів 
і принципів, які сприяють розро-
бленню, стимулюванню, регулюван-

ню і контролю процесів інновацій-
ної діяльності у науково-технічній 
і виробничих сферах галузі тварин-
ництва. А тому за вимогами сього-
дення державна політика розвитку 
країни, регіонів, тваринницьких 
підприємств повинна відображувати 
інноваційні процеси, що базуються 
на державних рішеннях стосовно 
широкого впровадження ринкових 
організаційних форм, економічних 
методів господарювання, індустрі-
альних технологій, модернізованих 
машин і обладнання для тварин-
ницьких ферм.

Отже, державна інноваційна 
політика повинна сприяти створен-
ню державою сприятливих умов 
для здійснення інноваційної діяль-
ності, впровадження високотех-
нологічних технологій з метою ін-
тенсивного розвитку тваринництва. 
Окрім цього вона повинна перед-
бачати формування тієї сукупності 
дій держави, яка забезпечить опти-
мальний її вплив (при поступовому 
зменшенні регуляторного наванта-
ження) на виробниче середовище 
у тваринництві. Натомість спрощу-
ється процес реалізації пріоритет-
них інновацій за рахунок скорочен-
ня корумпованих процедур їхнього 
впровадження.

Ураховуючи те, що державна 
інноваційна політика має свої прі-
оритети у науці і техніці, де ін-
новаційна діяльність знаходиться 
у тісному взаємозв’язку з інвести-
ційною, то вона повинна передба-
чати широке використання нових 
знань, ідей, інформаційних ресур-
сів, фінансово-кредитних засобів, 
які б забезпечували створення для 
інноваційних виробничих процесів 
сприятливі організаційно-еконо-
мічні умови та інноваційний розви-
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ток тваринництва. Відтак, успіш-
не виконання такого роду завдань 
залежатиме від посильного внеску 
науки і техніки та виконання стра-
тегічних і програмних завдань ін-
тенсивного розвитку тваринництва.

У контексті зазначеного в ос-
нові державної політики повинно 
мати місце фінансове забезпечення 
інноваційного розвитку тваринни-
цтва за рахунок активізації діяль-
ності спеціалізованих державних 
фінансових інститутів та банків-
ських установ. Наразі держава 
повинна змінити своє ставлення 
до аграрної науки, сприяти ціле-
спрямованій і послідовній роботі 
навчальних і наукових закладів, 
забезпечити використання науко-
вих інноваційних досягнень вітчиз-
няних науковців. 

Висновки з проведеного дослі-
дження. Отже, на даний момент часу 
державні органи влади мало нада-
ють допомоги виробникам продук-
ції галузі тваринництва, яка є най-
більш складною, але популярною 
порівняно з іншими сферами 
аграрної діяльності. Водночас для 
посилення можливостей аграрного 
експорту тваринницької продукції 
державі необхідно більше уваги 
надавати розвитку тваринництва 
на інноваційній основі. Варто за-
значити, що інноваційний процес 
у тваринництві до цих пір знаходить-
ся на низькому рівні, а тому потребує 
свого покращення за рахунок розроб-
ки державної інноваційної політики, 
основні складові параметри якої на 
законодавчому рівні могли би забез-
печити активізацію сучасного іннова-
ційно-технологічного розвитку галузі. 
Відтак, результативність інновацій-
ного розвитку тваринництва повні-
стю залежить від визначальної ролі 

держави та процесу формування 
і реалізації (використовуються най-
більш прийнятні методи і інстру-
менти) її державної інноваційної 
політики. 

Вважаємо, що надалі тваринницькі 
підприємства, без вагомої фінансової 
підтримки держави, не спроможні бу-
дуть на належному рівні здійснювати 
науково-технічну, технологічну і ін-
новаційну діяльність. Потребує також 
удосконалення чинний законодавчий 
механізм регулювання інноваційної 
діяльності та встановлення тісних вза-
ємовідносин між державними інсти-
туціями і інноваційно-активними 
суб’єктами господарювання з метою 
отримання ними соціально-еконо-
мічного ефекту.
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ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація: Досліджено стан трудової міграції в Україні. З’ясовано, що 
кількість емігрантів з української держави постійно збільшується. За офі-
ційними даними у 2018 році за кордоном працювало 17,8% працездатного 
населення України, а це 3,2 млн громадян країни. В цілому в міграційно-
му процесі щорічно беруть участь в середньому від 7 до 9 млн українців. 
Все це сприяє збільшенню відтоку працездатних українців до країн–членів 
Європейського Союзу та інших, з вищим рівнем життя, ніж в Україні, 
країн світу; зростанню темпів старіння населення та погіршенню демогра-
фічної ситуації загалом.

В статті визначено основні причини міграції трудової сили в Україні. 
Звичайно, найчастіше українці наважуються мігрувати в інші країни че-
рез більш високий рівень оплати праці, законність працевлаштування та 
умови праці. 

Визначено, що найнебезпечнішим для розвитку нашої країни є «відтік 
мізків» та міграція молоді. Здебільшого молодь та кваліфіковані спеціа-
лісти закордоном займаються виснажливою фізичною працею, що в по-
дальшому може спричинити погіршення їх стану здоров’я. До того ж 
амбіційні українці, які змогли влаштуватися на роботу закордоном, що 
відповідає їх потребам (матеріальним, фізичним, моральним), почнуть 
поступово забирати свої сім’ї до цих країн.

З’ясовано, що це проблема не лише України, а і багато європейських 
країн також відчувають гостру проблему міграції молодих, кваліфікованих 
кадрів, а саме: Португалія, Італія, Іспанія, Греція, Угорщина, Хорватія, 
Польща, Румунія, Молдова, Словенія, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія. 

В науковій статті розглянуто позитивний досвід Латвії, Естонії, Поль-
щі, Молдови, Румунії щодо подолання міграційної кризи в країні. 

Використовуючи позитивний досвід зарубіжних країн, обґрунтова-
но заходи, щодо поліпшення міграційної ситуації в України. На нашу 
думку, це підвищення заробітної плати, забезпечення повним соціальним 
пакетом, медичним страхуванням, доступ до соціальної інфраструктури, 
можливості самому спланувати собі гідну пенсію, поліпшення умов для 
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ведення власного бізнесу; а для молоді, перш за все – це доступ до до-
ступного, адекватного іпотечного кредитування.

Ключові слова: міграція, еміграція, трудова міграція, працездатне на-
селення, «відтік мізків», міграція молоді, робоча сила.

Nazarenko Marina Oleksandrivna, 
Ph.D. in Public Administration, Senior Lecturer in the Department of Legal Sci-
ences and Philosophy, Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail 
Kotsyubinsky, 21000, Vinnytsia, str. Ostrozskogo, 32, tel .: (097) 751-32-53, 
e-mail: marishahal86@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2116-754X

PROBLEMS OF LABOR MIGRATION IN UKRAINE

Abstract: The state of labor migration in Ukraine is investigated. It is 
found that the number of emigrants from the Ukrainian state is constantly 
increasing. According to official figures, in 2018, 17.8% of the working 
population of Ukraine worked abroad, which is 3.2 million citizens of the 
country. On the whole, in the migration process, on average, from 7 to 
9 million Ukrainians participate annually. All this contributes to an increase 
in the outflow of able-bodied Ukrainians to the European Union member 
states and others with a higher standard of living than in Ukraine, countries 
of the world; an increase in the aging population and a worsening of the 
demographic situation in general.

The article outlines the main causes of the migration of labor force in 
Ukraine. Of course, Ukrainians often dare to migrate to other countries 
because of higher wages, legality of employment and working conditions.

It is determined that «brain drain» and migration of young people are 
the most dangerous for the development of our country. For the most part, 
young people and qualified specialists abroad are engaged in exhausting 
physical labor, which in the future may lead to deterioration of their health. 
In addition, ambitious Ukrainians who were able to get a job abroad, which 
meets their needs (material, physical, and moral), will gradually begin to 
take their families to these countries.

It was clarified that this problem is not only in Ukraine, but many 
European countries also experience a pressing problem of migration of 
young, skilled personnel, namely: Portugal, Italy, Spain, Greece, Hungary, 
Croatia, Poland, Romania, Moldova, Slovenia, Slovakia, Lithuania, Latvia, 
Estonia.

The article deals with the positive experience of Latvia, Estonia, Poland, 
Moldova, and Romania in overcoming the migration crisis in the country.
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Постановка проблеми. Серед 
великої кількості гострих проблем-
них питань, що сьогодні постають 
перед Україною, одне з найакту-
альніших є питання міграції робо-
чої сили. Підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом, ухвалення рі-
шення про безвізовий режим для 
України збіглося у часі із глибоки-
ми структурними трансформаціями 
різних сфер суспільного життя (по-
літичною, економічною, соціаль-
ною, культурною тощо), що супро-
воджувалися падінням рівня життя 
населення та зростанням безробіт-
тя. Саме це та ряд інших причин 
спричинило збільшенню кількості 
відтоку працездатного населення 
з України до країн з більш вищим 
рівнем життя. 

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Дослідженням 
проблеми трудової міграції присвя-
чено низка вітчизняних наукових 
праць. Зокрема, теоретичні аспекти 
явища зовнішньої міграції висвіт-
лено у працях таких науковців, як 
О. Кваша, О. Ляшенко, О. Мали-
новська, О. Позняк, Н. Павлів-Са-
моїл, М. Шульга та багато ін.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Метою статті є досліджен-

ня стану трудової міграції в Укра-
їні, визначення причин зовнішньої 
трудової міграції населення та їх 
наслідків, вивчення досвіду зару-
біжних країн щодо регулювання 
питань трудової міграції. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Комітетом Верхов-
ної Ради України з питань євро-
пейської інтеграції у 2017 році про-
водилися комітетські слухання на 
тему: «Україна в міграційних про-
цесах ЄС: втрати і здобутки», де 
учасниками комітетських слухань 
було розглянуто питання щодо су-
часного стану міграційних процесів 
в Україні. Зокрема, було зазна-
чено, що існують реальні загрози 
збільшення рівня трудової міграції 
населення України в країни Євро-
пейського Союзу з огляду на по-
шук соціальних доходів, падіння 
промислового виробництва, змен-
шення рівня зайнятого населення 
України, а також значного переви-
щення середнього рівня заробітних 
плат країн Європейського Союзу 
над середнім рівнем заробітних 
плат в Україні.

Секретар Комітету з питань 
європейської інтеграції підкресли-
ла, що кількість українських емі-
грантів постійно збільшується, все 

Using the positive experience of foreign countries, measures have been 
substantiated to improve the migration situation in Ukraine. In our opinion, 
this is an increase in wages, the provision of a full social package, medical 
insurance, access to social infrastructure, the ability to plan a decent pension 
yourself, and improve the conditions for doing your own business; and for 
young people, first and foremost, is access to affordable, adequate mortgage 
lending.

Keywords: migration, emigration, labor migration, able-bodied 
population, brain drain, migration of young people, labor force.
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це сприятиме збільшенню відтоку 
працездатних українців до країн–
членів ЄС, зростанню темпів ста-
ріння населення та погіршенню де-
мографічної ситуації [1].

На нашу думку, можна виділи-
ти наступні причини міграції тру-
дової сили в Україні:

• низький рівень заробітної 
плати та зростання цін;

• високий рівень безробіття 
в країні;

• незадоволеність населення 
соціально-економічними умовами 
життя та несприятлива демографіч-
на ситуація;

• високий рівень корупції;
• відсутність (в багатьох ви-

падках) вертикального та центро-
стрімкого пересування по службі;

• проблеми раціонального 
використання трудових ресурсів 
(вузькість ринку праці, структур-
не безробіття, нерівність чоловіків 
та жінок при прийнятті на роботу 
тощо) та несправедливий розподіл 
доходів;

• відсутність соціального па-
кету (в більшості випадків), не-
захищеність одиноких матерів та 
необізнаність населення про свої 
трудові права;

• втеча від місць ведення бо-
йових дій;

• відсутність розвинутої сис-
теми кредитування осіб, які праг-
нули започаткувати власний бізнес 
і потребували стартового капіталу;

• деградація системи безко-
штовної освіти та медицини (опла-
та цих послуг лягла на населення);

• політичні переслідування, 
втеча від правосуддя та інші при-
чини особистого характеру тощо.

Всі ці фактори стимулювали 
трудову еміграцію в країні, що пе-
ретворилося на масове явище і дже-
рело доходів для багатьох укра-
їнських сімей. Враховуючи таку 
тенденцію, виникає реальна пробле-
ма забезпеченості ринку праці кра-
їни висококваліфікованими, досвід-
ченими, креативними, енергійними, 
молодими працівниками, що здатні 
не лише розвивати бізнес, а й спри-
яти економічному, соціальному, 
культурному, інноваційному зрос-
танню України загалом.

За даними опитування, прове-
деного Інститутом соціології НАН 
України у співпраці з благодійним 
фондом «Інтелектуальна перспек-
тива» у 2017 році 12% опитаних 
громадян України висловили на-
мір найближчим роком виїхати за 
кордон на тимчасові заробітки – це 
найвищий відсоток за час поста-
новки цього питання (у 2002 році 
таких було 7%). Регіонально най-
більше охочих виїхати працювати 
за кордон виявилося у Західному 
регіоні – 18%. На запитання про 
те, куди б саме українці виїхали 
на заробітки, вони відповіли так: 
7,9% респондентів назвали іншу 
місцевість в Україні; 3,7% виїхали 
б до Росії; 2,1% поїхали б до кра-
їн, які раніше були у складі СРСР; 
в держави, які не входили до Ра-
дянського Союзу, поїхали б 12,9% 
опитаних, а 22,4% не визначилися, 
куди б поїхали. Ніколи і нікуди не 
виїжджали більше половини рес-
пондентів – 50,7%. Даний відсоток, 
в порівняні, наприклад, з 2016 ро-
ком (52,7%), зменшився, і така 
тенденція зберігається протягом 
багатьох років [2].
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На нашу думку найнебезпечні-
шим для розвитку країни являється 
«відтік мізків» та міграція молоді. 

«Відтік мізків» – це процес ма-
сової еміграції, при якому з країни 
з різних причин від’їжджають фа-
хівці, професійна еліта, вчені і ква-
ліфіковані робітники. Для країни 
це несе соціальний, економічний, 
культурний, а іноді і політичний 
збиток, що загрожує її економічній 
та інтелектуальній безпеці. 

Щодо міграції молоді, можна 
сказати наступне: низька конку-
рентоспроможність молодих людей 
на ринку праці, що викликана від-
сутністю життєвого і професійного 
досвіду, призводить не до залучен-
ня їх до штату працівників, а роз-
ширення чисельності безробітних. 
На думку спеціалістів, коло ос-
новних причин трудової міграції 
молоді є більш ширшим, аніж тру-
дової міграції зрілого населення 
[3]. Майже 30% трудових мігран-
тів-українців перебувають у віці до 
30 років, інші 30% у віці до 40 ро-
ків. Тобто 60% заробітчан – це від-
носна молодь. Ті, хто мав би розви-
вати Україну [4].

Хоча Позняк О.В. зазначає, 
що можливий перехід зовнішньої 
трудової міграції в постійну форму 
суттєво не впливатиме на прогнозну 
динаміку чисельності та складу на-
селення, це лише на 3–4 роки при-
скорить настання ситуації дефіциту 
робочої сили в Україні [5], і разом 
з тим, ми вважаємо, що така тен-
денція буде вкрай негативною для 
країни – це сприятиме подальшому 
старінню населення, небажанню ін-
весторів співпрацювати з країною, 
«застою» виробництва, що приведе 

до падіння всієї економічної струк-
тури країни, а також спричинить 
потік заробітчан до української 
держави з найменш розвинених 
країн Африки та Азії тощо. 

Як зазначають спеціалісти, 
більше чи менше еміграційну кризу 
відчувають на собі і багато євро-
пейських країн, а саме: Португа-
лія, Італія, Іспанія, Греція, Угор-
щина, Хорватія, Польща, Румунія, 
Молдова тощо. 

У країнах Балтії стурбованість 
виїздом молоді за кордон настільки 
висока, що популісти, які експлу-
атують цю тему, перетворюються 
з аутсайдерів на політичних важ-
коваговиків. 

Так, наприклад, Естонія, яка 
першою в світі побудувала цифро-
ву державу, відчуває гострий дефі-
цит кваліфікованих кадрів та нама-
гається підвищити рівень життя до 
західноєвропейських стандартів. За 
даними державного агентства ста-
тистики Естонії у 2018 році з краї-
ни виїхало понад 8 тисяч молодих, 
кваліфікованих громадян. Пробле-
ма міграції в Естонії невирішена. 
Поки ж для заповнення прогалин 
на ринку праці естонці залучають 
іноземців: розвивають університет-
ські програми міжнародного об-
міну, організовують конкурси на 
стипендії, а IТ-компанії запрошу-
ють іноземних фахівців, зокрема 
з України, відкривають бізнес, що 
приваблює інвесторів [6].

У багатьох країнах Східної Єв-
ропи запущено урядові кампанії на 
переконання молодих людей повер-
нутися з Великобританії та Німеч-
чини. Так, Латвія, щоб розвернути 
назад еміграційний потік, намага-
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ється тиснути на почуття обов’язку 
і любові до батьківщини. 

У свою чергу Польща для по-
вернення співвітчизників впрова-
дила програму Powroty («Повер-
тайтеся»), яка надає консалтингову 
допомогу у знаходженні житла, ро-
боти і медичного забезпечення. 

Румунія створила спеціальне 
об’єднання бізнесів та університе-
тів, що пропонує зворотним мігран-
там безкоштовне навчання і приві-
леї при працевлаштуванні [7]. 

А ось Молдова запровадила для 
реемігрантів (ті що повернулися 
на батьківщину), які започаткову-
ють чи розвивають власний бізнес, 
програми надання безповоротних 
грантів за схемою 1+1 (1 грн. до-
даткового фінансування за рахунок 
донорських та державних коштів на 
кожну гривню інвестицій у малий 
бізнес, зароблену за кордоном) [8].

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Хочемо від-
значити, що проблема еміграції 
гостро стоїть не тільки перед Укра-
їною та країнами Східної Європи, 
а й багатьма іншими країнами світу 
з низьким, незбалансованим еконо-
мічним, соціальним та демографіч-
ним розвитком.

На нашу думку, для поліпшен-
ня міграційної ситуації в України 
та в рамках виконання основних 
положень Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Сою-
зом було б доцільно, використову-
ючи позитивний досвід зарубіжних 
країн, застосувати наступні заходи:

• забезпечити сприятливі умо-
ви для отримання освіти та профе-
сійного росту висококваліфікова-
них фахівців;

• надання грантів, іменних 
стипендій для обдарованої молоді;

• створити новий механізм 
оплати праці;

• забезпечити гідні умови 
проживання та повний соціальний 
пакет (особливо для молодих спе-
ціалістів, одиноких матерів та ін-
валідів);

• для молоді створити меха-
нізм доступного іпотечного креди-
тування;

• цілеспрямовано створювати 
робочі місця в таких галузях, як 
сільське господарство, текстильна, 
легка, хімічна та інших видах про-
мисловості та на виробництві;

• переглянути політику дере-
гуляції у бізнесі, особливо серед-
ньому та малому.
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УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ НАУКОВОМУ 
ВИДАННІ «ЕКСПЕРТ: ПАРАДИГМИ ЮРИДИЧНИХ НАУК  

І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті 
Міністерства освіти і науки України та науково-метричної бази даних «Scopus» 
вона, в обов’язковому порядку проходить процедуру попереднього розгляду, яка 
включає: процедуру рецензування і перевірку на дотримання правил академічної 
доброчесності та редакційно-видавничої етики.

Для опублікування статті автору необхідно подати на електронну адресу irina_
pravo@ukr.net такі супровідні матеріали:

1. Стаття.
2. Заява.
3. Відомості про автора і співавторів.
4. Рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня).
Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог до розміщення не 

приймаються.
Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.
Обов’язковою умовою для публікації статті у збірнику є вказівка, кожним 

автором, в Відомостях про авторів, персональних номерів в системі ORCID (https://
orcid.org/register).

Назва файлу з електронною версією статті повинно обов’язково містити 
прізвище та ім’я автора.

Підготовка наукової статті
Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого 

наукового дослідження і обґрунтування отриманих наукових результатів з 
метою статті, які раніше не публікувалася в інших виданнях і не розглядалися 
редакційними колегіями інших видавництв.

Вимоги до оформлення статті:
– в лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається шифр УДК 

(напівжирним)
– прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна 

назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори) нижче 
по центру наводиться назва статті (напівжирним, заголовних) анотація обсягом 
не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (вище зазначена інформація 
подається окремими блоками українською та англійською мовами перед статтею, 
шрифтом Times New Roman 14 кегль)

– текст статті повинен бути структурований відповідно до Постанови президії 
ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05 / 1 «Про підвищення вимог до фахових 
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видань, внесених до переліків ВАК України», де зазначено, що до опублікування 
у фахових виданнях приймаються тільки наукові статті, які мають такі обов’язкові 
елементи (виділяються в тексті напівжирним)

– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання мети статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку;
– список використаних джерел;
– References (транслітерація) оформляється відповідно до стандарту АРА.

Технічні вимоги:
текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD (версія 1998-

2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1,5, 
залишаючи береги: зліва – 3 см, праворуч – 1,5 см, зверху та знизу – 2 см.

Не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих 
схем, малюнків, таблиць і т.д.

Оформлення списку літератури:
1. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно 

до порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерело подається в квадратних 
дужках, наприклад: «... відомо з [4]. ... » або « ... розглянуто в [4, С. 203] ... »;

2. Список літератури подається в кінці статті згідно з порядком звернення 
по тексту мовою оригіналу та відповідно до ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартів 
з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання »;

3. Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за 
міжнародними бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-
guide/apa/). 

Стаття приймається до розгляду і передається на рецензування тільки при 
наявності повного пакету документів і повних авторських даних. Редакція залишає 
за собою право на незначне редагування і скорочення, зберігаючи при цьому 
головні висновки і авторську стилістику. Позиція редакції може не збігатися з 
думкою індивідуального автора, висловлених у статті. Середній час очікування 
публікації (з дня подання до дня публікації) – в середньому 1-2 місяці (в 
залежності від сезонного навантаження). Статті авторів, що мають заборгованість, 
приймаються тільки після погашення заборгованості.
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