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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБСЯГ ТА СТРУКТУРУ  

БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ 

 

В Українi з початком ринкових реформ становленню повноцiнної та ефективної 
фiнансової системи було придiлено недостатньо уваги. Аксiома «надiйнi стабiльнi 
фiнанси – надiйна стабiльна держава» проголошувалась декларативно, без практичної 
її пiдтримки. В результатi за роки розбудови економiки держави, переходу на новi для 
нашої держави форми господарювання багато чого було втрачено. Недосконала сис-
тема забезпечення виконання державного бюджету збiльшила та прискорила i без то-
го значнi втрати фiнансових ресурсiв, таких необхiдних молодiй державi. Тут i непро-
думана податкова полiтика, яка сприяла перерозподiлу грошових коштiв на користь 
тiньового капiталу, затягування у проведеннi грошової реформи, недосконала законо-
давча база стосовно розширення пiдприємництва, особливо у банкiвськiй сферi, некон-
трольований процес перерозподiлу коштiв мiж державним та мiсцевими бюджетами, 
що у свою чергу негативно впливає на механiзм формування державного бюджету. 
Змiнити ситуацiю докорiнно i входить у завдання Державного казначейства України. В 
статті доведено, що за всіх часів казна є уособленням, невід’ємним атрибутом держа-
вності. Зазначено, що саме державний бюджет є єдиним центром зосередження грошо-
вих коштів держави, які потребують цільового використання. Наголошено на існуванні 
взаємозв’язку між зміною державних видатків та рівнем соціально-економічного зрос-
тання держави. Доведено, що саме ефективність державних видатків становить ва-
гомий фактор стимулювання соціально-економічного зростання України за умов опти-
мізації їхньої структури та основних напрямів фінансування.  

Ключові слова: державний бюджет; видатки; бюджетні видатки; Бюджетний Ко-
декс; програмно-цільовий метод формування бюджету; паспорт бюджетної програми. 

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Бюджетні видатки є важливим інструментом впливу 

на соціально-економічні процеси в державі. У Бюдже-

тному кодексі України зазначено, що видатки бюдже-

ту –є коштами, спрямованими на здійснення програм 

та заходів, які передбачено відповідним бюджетом. 

Визначення обсягу та ефективної структури бюджет-

них видатків характеризує якість і ефективність дер-

жавного управління та є одним із ключових моментів 

забезпечення соціально-економічного розвитку країни. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам бю-

джетних видатків, їхніх обсягів та структури присвя-

чені праці таких дослідників, як О. Амоша [1], 

В. Волинець [2], В. Лагутін [7], К. Чуприна [11] та ін. 

Питанням використання бюджетних видатків та осно-

вних факторів впливу на їх структуру та обсяги при-

ділено увагу в працях таких дослідників як М. Дячен-

ко [4], М. Кульчицький [5], С. Маслічук [9], В. Швець 

[13] та ін.  

Формулювання цілей статті (постановка за-

вдання). Метою статтієвизначити основні проблеми 

бюджетних видатків в сучасних умовах України; про-

аналізувати основні фактори впливу на обсяги та 

структуру бюджетних видатків.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На 

сьогодні бюджетні видатки – є складною системою 

взаємовідносин, що охоплює не тільки органи держа-

вної влади, а й суспільство в цілому. Розподіл держа-

вних коштів по окремих витратних статтях закріплено 

в Законі про Державний бюджет України, а процеси 

його планування, обговорення, виконання та контролю – 

є центральними елементами бюджетного процесу.  

Бюджетні видатки мають кількісну та якісну хара-

ктеристики. Кількісне визначення пов’язують з обся-

гами виділених бюджетних коштів. Якісні характери-

стики дають уявленні про особливості економічної 

природи та суспільного призначення кожного з видів 

бюджетних видатків. Вказані характеристики бюдже-

тних видатків можуть вступати у суперечності, й гос-

трота таких суперечностей може бути доволі суттє-

вою. Для кількісної оцінки видатків використовують-

ся такі показники, як загальний їх обсяг, темпи росту 
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(приросту), динаміка щодо ВВП, структура видатків 

та її зміни, обсяг окремих видів видатків у розрахунку 

на душу населення. Для вивчення структури та дина-

міки використовується функціональна, відомча та 

економічна класифікації видатків бюджету. Видатки у 

повному і всебічному обсязі характеризуються функ-

ціональною структурою. 

Поділ видатків за функціональною структурою до-

зволяє виявляти пропорції під час розподілу бюджет-

них коштів та, змінюючи їх, домагатися досягнення 

необхідних зрушень галузевої структури суспільного 

виробництва.  

Видатки бюджету є відображенням фінансової по-

літики держави щодо сфери державного регулювання 

й стимулювання виробництва, рівня фінансового 

забезпечення соціального захисту населення, особли-

востей розвитку науково-технічного прогресу та між-

народної фінансової діяльності. Як наслідок, перелік 

витрат, їхній склад та структура постійно змінюються, 

зважаючи на конкретну економічну ситуацію.  

Обсяг й структура бюджетних видатків залежать 

від багатьох факторів. Передусім вони визначаються 

обсягом валового внутрішнього продукту країни, 

обсягом доходів держави, які в свою чергу залежать 

від рівня оподаткування й акумулювання податків, 

неподаткових надходжень до бюджету та інших фак-

торів. Слід зазначити, що уряд періодично приймає 

програми щодо зменшення окремих видів видатків, 

які спрямовані на економію бюджетних коштів і під-

вищення ефективності їх використання. Одначе для 

державних видатків у цілому характерна тенденція до 

випереджаючого зростання стосовно ВВП. 

Проведений аналіз видатків бюджету дозволив ви-

значити основні чинники, які впливають на рівень і 

динаміку бюджетних видатків. До них належать: еко-

номічний розвиток держави; інфляція, пріоритети 

бюджетної політики, державний борг, людський роз-

виток, науково-техничний прогрес, інституційні та 

політичні фактори, зовнішні обставини. 

Розглянемо вищеназвані чинники. На думку біль-

шості дослідників, саме рівень економічного розвитку 

держави впливає на обсяги та структуру бюджетних 

видатків, оскільки саме вони є одним із головних 

чинників формування доходів бюджету [8, с. 175]. 

Крім того, саме рівень економічного розвитку держа-

ви впливає на формування доходів юридичних та 

фізичних осіб, частина яких, у вигляді обов’язкових 

відрахувань перераховується в бюджети усіх рівнів. 

Крім того, високий рівень економічного розвитку 

зумовлює наявність різних регуляторів, що підтри-

мують стабільність економіки в цілому незалежно від 

впливу різних дестабілізуючих явищ. Наслідком ста-

більності доходів суб’єктів господарювання є віднос-

на відповідність запланованих і фактичних сум бю-

джетних доходів і видатків. Так, якщо держава на 

економічному піднесенні, то доходи бюджету зроста-

ють, і як результат збільшуються можливості з вико-

нання бюджетних видатків. При цьому стимулюється 

проведення виваженої політики видатків, зокрема, 

відбувається скорочення видатків на утримання дер-

жавних органів влади в рамках проведення адмініст-

ративної реформи, а також обмежуються непріорите-

тні видатки [13]. 

Переваги від збільшення видатків виявляються до-

сить швидко, та їх легше прогнозувати. Наприклад, 

позитивний ефект збільшення соціальних видатків 

полягає в підвищенні рівня доходів пенсіонерів, інва-

лідів, багатосімейних. Водночас виграш від економії 

державних коштів виявляється, як правило, в перспе-

ктиві. Зменшення видатків, особливо в частині фінан-

сування соціальних програм – непопулярний захід. 

Оскільки програми зменшення видатків на соціальне 

забезпечення та соціальний захист населення мають 

сильну опозицію, їх успішна реалізація можлива тіль-

ки за наявності політичної волі, рішучості уряду, а 

також суспільної підтримки [14]. 

Вибір пріоритетів бюджетної політики також є фа-

ктором, що зумовлює зміни в обсягах і структурі бю-

джетних видатків, оскільки помилки у визначенні 

пріоритетів можуть призвести до необхідності змін у 

дохідних і витратних статтях бюджету, зменшення 

фактичних сум доходів і збільшення видатків порів-

няно з планом. Слід зазначити: без суттєвого зростан-

ня доходів за умови зменшення частки видатків у 

ВВП, що визначено на найближчий період, держава 

стикатиметься з бюджетним дефіцитом та необхідніс-

тю додатково залучати кошти для його фінансування. 

Виникнення стійкого бюджетного дефіциту, збіль-

шення соціальних зобов’язань держави, високий рі-

вень державних видатків роблять актуальним прове-

дення структурних реформ у державному секторі 

економіки, включаючи корегування видатків бюджет-

ної системи. 

Структура видатків державного бюджету має бути 

орієнтована на виконання завдань модернізації еко-

номіки, створення для неї максимально сприятливих 

умов. У разі, коли зменшення видатків державного 

бюджету є необхідним для підтримання бюджетної 

стійкості і розвитку економіки, особливу увагу слід 

приділити проведенню структурних реформ, які спри-

ятимуть піднесенню ефективності державного сектора 

економіки, зокрема підвищенню ефективності держа-

вних видатків. 

На видаткову частину бюджету також впливають 

інфляційні процеси. Слід відзначити збільшення бю-

джетних видатків, що визначаються за нормативом, 

на величину індексу інфляції. Отже, створюється 

ситуація, коли перерахуванню з бюджету, наприклад, 

на утримання установ соціальної сфери, підлягає зна-

чно більша сума, ніж заплановано і надійшло доходів. 

Водночас під впливом інфляційних процесів відбува-

ється зменшення реальної вартості ненормованої 

частини видатків бюджету. 

Важливі фактори змін в обсягах бюджетних вида-

тків можуть бути представлені: істотними зростання-

ми державного боргу України, високими валютними 

ризиками зовнішньої заборгованості, посиленням 

тиску боргових виплат на державні фінанси [8, с. 176]. 

Так, на думку деяких дослідників, саме наявність 

великих обсягів боргового навантаження, яке було 

накопичено за попередні роки, призвело до того, що 

видатки державного бюджету з обслуговування дер-

жавного боргу, виросли у 1,5 рази [6]. Вирішення 
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такої ситуації потребує вжити активні заходи щодо 

сфери макроекономічної політики, які будуть спрямо-

вані на зменшення боргового навантаження [7, с. 9]. 

Для стимулювання економічного розвитку в певні 

періоди доцільно збільшувати видаткову частину 

бюджету за рахунок створення його дефіциту. Проте 

використання механізму дефіцитного фінансування 

потреб економічного розвитку прийнятне тільки з 

урахуванням його впливу на розмір державного боргу 

та економічних можливостей держави щодо його 

обслуговування [2]. 

Бюджетна підтримка пріоритетних галузей еконо-

міки створює умови для структурної перебудови, 

модернізації і технічного переоснащення економіки. 

Збільшення видатків бюджету на економічний розви-

ток у перспективі має забезпечити реалізацію планів 

соціально-економічного розвитку країни [3]. 

Важливим чинником змін в обсягах бюджетних 

видатків є вкладення бюджетних коштів у розвиток 

людини. Ці вкладення націлені не стільки на отри-

мання короткотермінового результату, скільки на 

створення потенціалу для стійкого розвитку суспільс-

тва у майбутньому. За таких умов, держава, здійсню-

ючи вплив на поступове покращення якості людсько-

го капіталу, подальше збільшення необхідної кількос-

ті висококваліфікованих кадрів та відповідного рівня 

використання їхнього потенціалу, примножуватиме 

можливості держави щодо забезпечення економічного 

зростання [7, с. 9]. Це пов’язано з розвитком системи 

освіти, охорони здоров’я, духовного та фізичного 

розвитку. 

Базою для планування видатків на людський роз-

виток є демографічні та соціальні показники – чисе-

льність населення й окремих його категорій, рівень 

доходів, чисельність дітей дошкільного та шкільного 

віку, студентів, кількість хворих по різних групах 

захворювань та ін. Обсяг видатків на людський розви-

ток визначається двома чинниками – контингентом 

отримувачів і нормами видатків, які розраховуються 

на душу населення та закріплюються в законодавчо-

правових актах, інструкціях і методиках. За умови 

збільшення кількості отримувачів або норм обсяг 

видатків також має зростати. Але слід зазначити, що 

збільшення державних видатків на охорону здоров’я й 

освіту само по собі не гарантує кращі результати, 

якщо не супроводжується структурними реформами, 

які націлені на підвищення ефективності системи і 

передбачають створення дієвих стимулів, елементів 

зворотного зв’язку. 

Фактор науково-технічного прогресу приводить до 

розвитку техніки і технологій, появи нових видів 

суспільних благ і нових сфер державного регулюван-

ня. Обсяг видатків державного бюджету на розвиток 

науки визначається згідно з державними і міждержав-

ними програмами та переліком пошукових і приклад-

них розробок, а також на основі розрахунків НАН 

України, галузевих академій, міністерств. За рахунок 

видатків державного бюджету фінансуються також 

проекти, які не дають комерційного ефекту, але є 

факторами національного престижу країни, напри-

клад, наукові розробки військового призначення, 

космічні дослідження. 

Бюджетне фінансування наукових досліджень 

сприяє прискоренню науково-технічного прогресу; 

існує пряма залежність між видатками бюджету на 

науку та темпами економічного зростання. 

Велика роль щодо визначення обсягів бюджетних 

видатків належить інституційним та політичним фак-

торам, оскільки державні видатки знаходять своє 

закріплення в законах, довготермінових програмах, 

договорах з міжнародними організаціями[8, с. 177]. 

Крім того, навіть політичні сили, які перебувають при 

владі, також здійснюють вплив чи чинять тиск на 

уряд маючи на меті збільшити чи зменшити окремі 

статті видатків, які зачіпають їх коло інтересів. Най-

більше це виявляється під час передвиборної кампанії, 

коли окремі політичні сили можуть використовувати 

збільшення або зменшення обсягів видатків для залу-

чення виборців на підтримку своїх кандидатів[8, с. 9]. 

Варто зазначити, що держава відіграє велику роль 

щодо регулювання економіки та збільшення бюджет-

них видатків, особливо ця роль посилюється за умов 

наявності надзвичайної ситуації. За таких умов відбу-

вається зростання державних витрат, що в подальшо-

му досить важко піддаються зменшенню. Слід відзна-

чити, що виникнення форс-мажорних обставин пот-

ребує для їх ліквідації виділення додаткових фінансо-

вих ресурсів, частина яких була запланована на інші 

цілі. В бюджеті певна частина ресурсів передбачаєть-

ся на запобігання надзвичайним ситуаціям і їх лікві-

дацію, але передбачити все неможливо, і тому є зав-

жди певний ризик, викликаний форс-мажорними по-

діями [12]. 

З метою ефективного розподілу бюджетних кош-

тів та забезпечення ефективного їх використання, 

починаючи з 2002 року, у бюджетний процес запро-

ваджують програмно-цільовий метод формування 

бюджету [5]. Одним із головних елементів програм-

но-цільового методу є паспорт бюджетної програми, 

на основі якої визначається сума бюджетних коштів, 

необхідна для виконання бюджетної програми, мета, 

завдання, напрями діяльності, відповідальні виконав-

ці, результативні показники та інші характеристики 

бюджетної програми [9]. 

В умовах обмеженості фінансових ресурсів держа-

ви важливим завданням уряду є оптимізація не лише 

обсягу видаткової частини бюджету [11], а й її струк-

тури, яка визначає напрями використання бюджетних 

коштів [4]. Видатки проводяться виключно за наявно-

сті затверджених в установленому порядку паспортів 

бюджетних програм, які дозволяють вже на етапі 

планування визначити кількісні та якісні показники, 

досягнення яких мають забезпечити головні розпоря-

дники бюджетних коштів. При розподілі бюджетних 

коштів виникає потреба в оцінці результативності 

окремих бюджетних програм. Аналіз результативнос-

ті бюджетної програми передбачає порівняння факти-

чних показників виконання програм із заплановани-

ми, а також відповідними показниками попередніх 

періодів, встановленими стандартами та нормами. 

При цьому оцінити результативність показників 

бюджетних програм складно з цілої низки причин. 

По-перше, ефективність бюджетних видатків має не 

тількиекономічну, а й соціальну складову. Соціальний 
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ефект має визначальне значення у формуванні держа-

вної фінансової політики, однак об’єктивно визначити 

це практично неможливо. Наприклад, поліпшення 

якості освіти можливо оцінити за допомогою різних 

показників, таких, як прийом та випуск студентів, 

працевлаштування випускників, кількість аспірантів 

тощо. Проте ці показники лише приблизно характери-

зують якість освіти, а загальна оцінка ефективності 

витрат на освіту може бути спотворена. 

По-друге, деякі видатки держави націлені не на 

виконання поточних завдань, а на досягнення довго-

строкового ефекту. Насамперед ідеться про видатки 

на людський розвиток – освіту, охорону здоров’я, 

культуру та мистецтво, які являють собою вкладення 

коштів у майбутнє. Тому для визначення обсягів фі-

нансування таких програм необхідно оцінювати і 

зіставляти їх ефективність у довгострокових планах. 

По-третє, державні видатки можуть давати побічні 

ефекти, як позитивні, так і негативні. Наприклад, 

унаслідок зростання доходів малозабезпечених сімей 

збільшується потреба в товарах прожиткового міні-

муму – продуктів харчування, ліків, дешевого взуття 

та одягу. А це в свою чергу дає додатковий дохід 

фірмам та підприємствам, які виробляють такі товари. 

Розширення соціальних програм вигідно і політикам, 

оскільки такі заходи дістають підтримку серед виборців. 

З метою забезпечення ефективності бюджетних 

видатків необхідно дотримуватися низки вимог. Про-

грами мають бути максимально конкретні, при цьому 

вони мають спиратися на досягнення суспільно зна-

чущих цілей, а не фінансування окремих організацій. 

Відбір програм має проводитися на конкурсній осно-

ві. Процедури конкурсів мають бути прозорі, чітко 

визначені і широко відомі. Видатки за можливості не 

повинні мати постійного характеру, при складанні 

бюджету на наступний рік їх структуру необхідно 

переглядати на основі аналізу досягнутих результатів. 

Програми видатків мають бути прозорими і доступ-

ними для суспільного контролю. Необхідно інформу-

вати суспільство, на які цілі і в яких обсягах витрача-

ються бюджетні кошти. Виконавці бюджетних про-

грам не повинні мати доступу до прийняття принци-

пових рішень по програмах видатків, відбору отриму-

вачів послуг і оцінці їх результатів. 

Аналіз міжнародного досвіду дозволив виявити кі-

лька моделей управління видатками, кожна з яких має 

свою специфіку, але базується на загальних принци-

пах, до яких можна віднести: 

 впровадження бюджетного планування, орієн-

тованого на результат; 

 встановлення конкретних рамок видатків і роз-

поділу видатків відповідно до національних соціаль-

но-економічних пріоритетів; 

 надання більших можливостей в управлінні 

коштами розпорядникам бюджетних коштів; 

 упровадження елементів бухгалтерського облі-

ку з метою коректнішого відображення вартості нада-

них послуг; 

 проведення оцінки ефективності бюджетних 

видатків [3]. 

Крім того, ефективність управління видатками та 

їх планування значною мірою залежить від повноти, 

обґрунтованості й достовірності інформації про вико-

ристання фінансових ресурсів держави[10, с. 30]. 

Однак успішність дотримання перерахованих ви-

ще принципів в Україні потребує вдосконалення ме-

тодичної основи, зокрема: вдосконалення програмно-

цільових методів управління, оцінки ефективності 

бюджетних видатків і механізмів використання її 

результатів у практиці бюджетного планування; сис-

теми цілей, завдань, показників результативності, для 

яких відсутня процедура їх відбору і погодження; 

нинішня система стимулів не створює умов для учас-

ників бюджетного процесу із запровадження заходів 

ощадливого витрачання бюджетних коштів [1]. 

Тож основним завданням системи управління ви-

датками на сучасному етапі бюджетного процесу є 

створення інформаційної та методологічної бази для 

прийняття управлінських рішень, спрямованих на 

піднесення ефективності бюджетних видатків. 

Слід зазначити, що питання підвищення ефектив-

ності державних видатків практично по всіх напрямах 

ставиться вже давно і зроблено кілька кроків на цьому 

шляху, однак суттєвих змін за рамками формальності 

бюджетного процесу ще немає. Заходи, необхідні для 

піднесення ефективності, наприклад, охорони здо-

ров’я, здебільшого всім відомі, давно обговорюються, 

проте впроваджуються повільно, найчастіше форма-

льно, докорінних змін у системі майже не відбуваєть-

ся. Це стосується й інших напрямів видатків, що пот-

ребують реформування. 

Висновки. Отже, на основі проведеного аналізу 

обсягів та структури бюджетних видатків можемо 

стверджувати, що існує нагальна необхідність вжити 

ефективних заходів щодо підвищення їхньої ефектив-

ності у всіх напрямах, зокрема перейти від формаль-

ного до фактичного використання принципів бюдже-

тування за результатами, принципів програмно-

цільового планування видатків і контролю за резуль-

татами; переглянути принципи і підходи до надання 

соціальної підтримки з метою підвищення адресності 

допомоги систему оцінювання ефективності бюджет-

них видатків; створити максимальну прозорість бю-

джетних видатків під час процесів щодо прийняття 

рішень про їх розподіл, відповідну звітність та конт-

роль за отриманими результатами. Крім того, необ-

хідно розробити низку таких заходів, які спонукати-

муть бюджетні установи та державні підприємства 

більш ефективно використовувати бюджетні кошти, 

стимулювати  впровадження нових, більш ефективних 

технологій. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ОБЪЕМ И СТРУКТУРУ  

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

 

В Украине с началом рыночных реформ становлению полноценной и эффективной финансовой системы 

было уделено недостаточно внимания. Аксиома «надежные стабильные финансы – надежное стабильное гос-

ударство» провозглашалась декларативно, без практической ее поддержки. В результате за годы развития 

экономики, перехода на новые для нашего государства формы хозяйствования многое было потеряно. Несо-

вершенная система обеспечения выполнения государственного бюджета увеличила и ускорила и без того 

значительные потери финансовых ресурсов, таких необходимых молодому государству. Здесь и непродуман-

ная налоговая политика, которая способствовала перераспределению денежных средств в пользу теневого 

капитала, затягивание в проведении денежной реформы, несовершенная законодательная база относительно 

расширения предпринимательства, особенно в банковской сфере, неконтролируемый процесс перераспреде-

ления средств между государственным и местными бюджетами, что в свою очередь негативно влияет на ме-

ханизм формирования государственного бюджета. Изменить ситуацию в корне и входит в задачи Государ-

ственного казначейства Украины. В статье доказано, что во все времена казна является олицетворением, 

неотъемлемым атрибутом государственности; что именно государственный бюджет является единственным 

центром сосредоточения денежных средств государства, требующих целевого использования. Отмечено су-

ществование взаимосвязи между изменением государственных расходов и уровнем социально-

экономического роста государства. Доказано, что именно эффективность государственных расходов состав-

ляет весомый фактор стимулирования социально-экономического роста Украины в условиях оптимизации их 

структуры и основных направлений финансирования. 

Ключевые слова: государственный бюджет; расходы; бюджетные расходы; Бюджетный Кодекс; про-

граммно-целевой метод формирования бюджета; паспорт бюджетной программы. 
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FACTORS INFLUENCING THE VOLUME  

AND STRUCTURE OF BUDGET EXPENDITURES 

 

In Ukraine, with the onset of market reforms, the formation of a full-fledged and efficient financial system was 

given insufficient attention. The axiom «reliable stable finances – a reliable stable state» was proclaimed declarative-
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ly, without practical support. As a result, during the years of economic development, the transition to new forms of 

management for our state, much has been lost. The imperfect system of ensuring the implementation of the state 

budget has increased and accelerated the already considerable losses of financial resources that are necessary for the 

young state. Here, the unreasoned tax policy that contributed to the redistribution of funds in favor of shadow capital, 

the delay in the implementation of the monetary reform, the imperfect legal framework for expanding entrepreneur-

ship, especially in the banking sector, the uncontrolled process of redistribution of funds between state and local 

budgets, which in turn negatively effectsоn the mechanism of formation of the state budget. Change the situation at 

the root and is part of the task of the State Treasury of Ukraine. The article proves that at all times the treasury is an 

embodiment, an inseparable attribute of statehood; That it is the state budget that is the only center of concentration 

of state funds that require targeted use. The existence of a relationship between the change in public spending and the 

level of socio-economic growth of the state was noted. It is proved that the effectiveness of public spending is a sig-

nificant factor in stimulating the socio-economic growth of Ukraine in conditions of optimizing their structure and the 

main areas of financing. 

Key words: state budget; expenditures; budget expenditures; Budget Code; program-target method of budget 

formation; passport of the budget program. 
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДІАЛОГОВОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ  

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ СТАНОМ  

НА 2016–2017 РОКИ В УКРАЇНІ 

 

Стаття присвячена аналізу нормативно-правововоїбази за 2016–2017 роки, яка покликана 
сприяти реалізації діалогової партнерської форми взаємодії громадянського суспільства та 
держави. Важливою особливістю цієї взаємодії є бажання зі сторони громадськості та 
сприяння зі сторони держави залученню громадян до участі в управлінні державними 
справами, надання їм можливості для вільного доступу до інформації про діяльність ор-
ганів державної влади та місцевого самоврядування, забезпечення гласності, відкри-
тості та прозорості діяльності органів влади. Проведення консультацій з громадсь-
кістю має сприяти налагодженню системного діалогу між державними органами влади, 
органами місцевого самоврядування та громадськістю, підвищенню якості підготовки 
рішень з важливих питань державного та суспільного життя з урахування думки гро-
мадськості та за її участі в процесі реалізації заходів державної політики. Це стосуєть-
ся функціонування громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів при ор-
ганах влади, проведенню громадської експертизи діяльності влади, вимог щодо 
обов’язковості консультацій з громадськістю під час реалізації важливих стратегічних 
рішень держави, які стосуються прав та свобод громадян, системних реформ. 

Ключові слова: громадянське суспільство; органи державної влади; громадська ра-
да; громадська експертиза; громадські ініціативи. 

 

 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливи-

ми науковими чи практичними завданнями. З 

метою сприяння розвитку громадянського суспільства 

та становленням України як правової держави, нага-

льною необхідністю є налагодження конструктивного 

діалогу між владою та громадянським суспільством. 

Важливою особливістю цієї взаємодії є бажання зі 

сторони громадськості та сприяння зі сторони держа-

ви залученню громадян до участі в управлінні держа-

вними справами, надання їм можливості для вільного 

доступу до інформації про діяльність органів держав-

ної влади та місцевого самоврядування, забезпечення 

гласності, відкритості та прозорості діяльності органів 

влади. Проведення консультацій з громадськістю має 

сприяти налагодженню системного діалогу між дер-

жавними органами влади, органами місцевого самов-

рядування та громадськістю, підвищенню якості під-

готовки рішень з важливих питань державного та 

суспільного життя з урахування думки громадськості 

та за її участі в процесі реалізації заходів державної 

політики. Згадані права та можливості забезпечується 

Конституцією, законами та нормативно-правовими 

актами держави. Досягнення компромісів і політично-

го консенсусу залежить тільки від взаємодії політич-

них акторів. Вона зумовлена великою кількістю чин-

ників, включаючи наявність повноцінних ринкових 

структур, стійких політичних інститутів, діалогової 

(неконфронтаційної) політичної культури. Тому по-

долання деструктивності конфліктів не слід 

пов’язувати лише з державними структурами. Не 

менш важлива і відповідальна роль громадянського 

суспільства, особливо в справі формування такого 

політичного середовища, яке буде в змозі долати всі 

негативні прояви деструктивної конфліктності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано вирішення даної проблеми. Авто-

ром статті були досліджені наступні нормативно-

правові акти, які стосуються взаємодії органів дер-

жавної влади та громадянського суспільства станом 

на 2016–2017 рр.: Указ Президента України від 26 

лютого 2016 року № 68 «Про сприяння розвитку гро-

мадянського суспільства в Україні», яким було за-

тверджено «Національну стратегію сприяння розвит-

ку громадянського суспільства в Україні на 2016–

2020 роки»; Постанова КМУ від 3 листопада 2010 р. 

№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики», Поста-

нова КМУ від 13 червня 2012 року № 671 «Деякі пи-
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тання реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство 

«Відкритий Уряд»; Розпорядження КМУ № 802-р 

«Про затвердження плану заходів на 2016 рік з ре-

алізації Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 

роки»; Постанова КМУ № 976 від 5 листопада 2008 р. 

«Про затвердження Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів виконавчої 

влади»; Постанова КМУ від 14 жовтня 2009 року  

№ 1103 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976»; 

Постанова КМУ від 8 квітня 2015 р. № 234 «Про вне-

сення змін до постанов Кабінету Міністрів України 

від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 

р. № 996»; Постанова № 79 від 14 лютого 2017 р. 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 13 червня 2012 р. № 671»; проект звіту 

про виконання плану заходів на 2016 рік з реалізації 

Національної стратегії сприяння розвитку громадян-

ського суспільства в Україні на 2016–2020 роки. 

Формування мети (постановка завдання). Про-

аналізовано нормативно-правове забезпечення ре-

алізації діалогової партнерської форми взаємодії гро-

мадянського суспільства і держави станом на 2016–

2017 роки та визначені особливості, проблеми та пер-

спективи оптимізації даного процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нага-

льність розбудови діалогової партнерської форми 

взаємодії громадянського суспільства та держави 

обумовила прийняття урядом «Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016–2020 роки» (далі – Стратегія), яка 

була затверджена Указом Президента України від 26 

лютого 2016 року № 68 «Про сприяння розвитку гро-

мадянського суспільства в Україні». В Стратегії за-

значено, що «взаємодія органів державної влади, ор-

ганів місцевого самоврядування з громадськістю за-

лишається малоефективною через недостатню прозо-

рість діяльності цих органів та забюрократизовані 

процедури такої взаємодії, низький рівень взаємної 

довіри. Недосконалість чинного законодавства ство-

рює штучні бар’єри для реалізації громадських ініціа-

тив, утворення та діяльності окремих видів організа-

цій громадянського суспільства, розгляду та враху-

вання громадських пропозицій органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування» [8]. 

Звертаючись до інформації, наведеної на сторінках 

урядового веб-сайту «Громадянське суспільство і 

влада» у розділі «Консультації з громадськістю», на 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 

3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» [5], подано звіт про те, як проводились 

консультації з громадськістю, починаючи з 2012 року 

і закінчуючи 4 кварталом 2016 року. Так, відповідно 

до аналітичної розробки,  зазначено, що протягом 4 

кварталу 2016 р. 80 органів виконавчої влади у рамках 

консультацій з громадськістю провели 879 заходів. На 

обговорення виносились 888 питань, що мають сус-

пільно важливе значення, у т. ч. 399 проектів норма-

тивно-правових актів. Повідомлено, що кількість 

заходів, проведених у рамках консультацій склала на 

рівні міністерства – 297, на рівні інших центральних 

органів виконавчої влади – 197, Київська міська дер-

жадміністрація провела – 385 заходів. Обговорено 

суспільно важливих питань на рівні міністерства – 

292, на рівні інших центральних органів виконавчої 

влади – 202, Київською міською держадміністрацією 

– 394 [9].  

Урядом наведено наступну систематизовану ін-

формацію: серед міністерств найбільшу кількість 

заходів у рамках консультацій з громадськістю про-

вели – МОЗ (54), Мінсоцполітики (40), Мінінфра-

структури (37);серед інших центральних органів ви-

конавчої влади – Держпраці (22), Держархбудін-

спекція (17);серед місцевих органів виконавчої влади 

– Київська міськдержадміністрація та Полтавська 

облдержадміністрація (по 44), Кіровоградська обл-

держадміністрація (29) [9]. 

Формою проведення консультацій з громадськістю 

за нисхідною були: електронні консультації з гро-

мадськістю, зустрічі (наради), засідання громадських 

рад та інших консультативно-дорадчих органів, 

«круглі столи», конференції, інші заходи. Говорячи 

про запровадження електронного урядування, 

смостерігається позитивна динаміка, щодо викори-

стання електронних технологій під час проведення 

консультацій з громадськістю (від 170-на рівні 

міністерства, до 92 – інші центральні органи вико-

навчої влади та 137 – Київська міськдержадміністра-

ція), включаючи інтернет-, та відеоконференції (по 8 

лише центральними органами виконавчої влади та 

Київською міськдержадміністрацією). Проте негатив-

на динаміка спостерігається щодо безпосередніх кон-

тактів з громадськістю. Це стосується як зустрічей з 

громадськістю так і взаємодії з громадськими радами 

і консультативно-дорадчими органами, оскільки опо-

середкована комунікація не сприяє в повній мірі нала-

годженню продуктивного, конструктивного діалогу 

між владою та громадськістю, багато проблем та пи-

тань залишаються поза межами безпосереднього об-

говорення. 

Варто відзначити, що Міжнародна Ініціатива 

«Партнерство «Відкритий Уряд»» реалізована в 

Україні з 2011 року. У рамках Ініціативи держава та 

інститути громадянського суспільства розробляють та 

узгоджують дворічні плани дій. Особливості цієї 

взаємодії знайшли своє нормативне підкріплення у 

Постанові Кабінету Міністрів України від 13 червня 

2012 року № 671 «Деякі питання реалізації в Україні 

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» [1]. Коор-

динуючим органом щодо забезпечення реалізації 

взаємодії між владою та громадянським суспільством 

призначено новостворену Координаційну раду з пи-

тань реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство 

«Відкритий Уряд».  

Від 17 лютого 2017 року були внесені зміни до 

згаданої Постанови, відповідно до яких було затвер-

джено склад Координаційної ради та Положення про 

неї [4], для вдосконалення процесу формування та 

організації роботи Координаційної ради, налагоджен-

ня більш тісної взаємодії між органами виконавчої 

влади та інститутами громадянського суспільства, 

зменшено кількість членів Координаційної ради з 40 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-3298-1077989152.docx
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-3298-1077989152.docx
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-3298-1077989152.docx
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-3298-1077989152.docx
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до 14 (по 7 представників від органів виконавчої вла-

ди і громадськості), з двома співголовами – від Уряду 

(Міністр Кабінету Міністрів) та від громадськості. 

Члени Координаційної ради від громадськості обира-

тимуться на конкурсних засадах. Передбачено прове-

дення зустрічей представників органів виконавчої 

влади та інститутів громадянського суспільства для 

обговорення питань, пов’язаних з реалізацією 

Ініціативи. 

Змістовно ознайомитись з планами консультацій з 

громадськістю органів виконавчої влади на 2017 рік 

(міністерства, центральні органи виконавчої влади, 

обласні державні адміністрації можна за посиланням: 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/sh

ow/3348. Також,доступною є інформація щодо обго-

ворення проектів нормативно-правових актівна веб-

сайтах органів виконавчої влади у травні 2017 року за 

електронною адресою: http://civic.kmu.gov.ua/consult 

_mvc_kmu/news/article/actual_lst/868.З особливостями 

формування, діяльності, реалізацією завдань гро-

мадськими радами при органах виконавчої влади на 

урядовому сайті можна ознайомитись за наступною 

адресою: http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu 

/news/article/show/3307. 

Повертаючись до Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2016–2020 роки, підкреслимо нагальність проголо-

шення нею принципу «створення сприятливих умов 

для розвитку громадянського суспільства, налагод-

ження ефективної взаємодії громадськості з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування 

на засадах партнерства, забезпечення додаткових 

можливостей для реалізації та захисту прав і свобод 

людини і громадянина, задоволення суспільних інте-

ресів з використанням різноманітних форм демократії 

участі, громадської ініціативи та самоорганізації» [9]. 

Опікуватись реалізацією Стратегії зобов’язані ор-

гани державної влади, органи місцевого самовряду-

вання та громадськість, за рахунок бюджетних 

коштів, а також з інших джерел, не заборонених зако-

ном [9]. Реалізація Стратегії відповідно до Указу 

здійснюється за щорічними планами заходів (затвер-

джені до 10 січня – авт.), що розробляються Кабіне-

том Міністрів із залученням інститутів громадянсько-

го суспільства. 

Відповідно до Указу Кабінету Міністрів повинен 

здійснювати моніторинг та оцінку із залученням ор-

ганізацій громадянського суспільства виконання тако-

го плану та оприлюднення до 20 лютого звіту про 

виконання плану за минулий рік, а також передбачати 

під час розроблення проектів законів про Державний 

бюджет України на 2017 та наступні роки кошти, необ-

хідні для фінансування виконання планів заходів [9]. 

План заходів на 2016 рік був розроблений та за-

тверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів від 2 

листопада 2016 року № 802 [7]. Він був поділений на 

4 тематичні змістовні блоки та 13 підрозділів зі 

вказівкою суб’єкта реалізації заходів  та запланова-

ним терміном їх виконання. Зокрема визначено 

наступні заходи:  

І. Створення сприятливих умов для формування та 

розвитку інститутів громадянського суспільства. ІІ. 

Сприяння участі громадськості у формуванні та реалі-

зації державної, регіональної політики, вирішенні 

питань місцевого значення. ІІІ. Стимулювання участі 

інститутів громадянського суспільства в соціально-

економічному розвитку України. ІV. Створення спри-

ятливих умов для міжсекторальної співпраці [7]. 

3 лютого 2017 року на офіційному урядовому веб-

сайті «Громадянське суспільство і влада» представни-

кам інститутів громадянського суспільства було за-

пропоновано ознайомитися зі Звітом про виконання 

плану заходів на 2016 рік з реалізації Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільс-

тва в Україні та до 17 лютого 2017 р. надати комента-

рі щодо його виконання [2]. 

Отже, систематизуючи дані запропонованого про-

екту звіту за згаданими вище тематичними змістов-

ними блоками Плану, можна прослідкувати результат 

та особливості виконання Розпорядження КМУ «Про 

затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації 

Національної стратегії сприяння розвитку громадян-

ського суспільства в Україні на 2016–2020 роки» [7]. 

Щодо І блоку, «Створення сприятливих умов для 

формування та розвитку інститутів громадянського 

суспільства», прозвітовано наступне: 

1. Мінрегіоном протягом 2016 року здійснювалося 

супроводження у Верховній Раді України законопро-

екту «Про органи самоорганізації населення» 

(реєстраційний номер 2466) шляхом участі у роботі 

тематичної робочої групи, засіданнях профільного 

Комітету Верховної Ради.  

2. У рамках виконання плану заходів Мінкультури 

спільно з Експертною радою з питань свободи совісті 

та діяльності релігійних організацій розроблено про-

позиції стосовно внесення змін до законодавчих актів 

щодо спрощення процедури реєстрації релігійних 

організацій (проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України (щодо взаємного 

узгодження процедур реєстрації статутів (положень) 

релігійних організацій та внесення даних про них до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців (державна реєстрація)»). 

Всеукраїнською радою церков і релігійних ор-

ганізацій, якій було надіслано проект для надання 

пропозицій, запропоновано продовжити роботу над 

документом у 2017 році.  

Водночас у 2016 році Верховною Радою України 

прийнято зміни до Податкового кодексу України, 

ініційовані Всеукраїнською радою церков і релігійних 

організацій, якими, зокрема, урегульовані питання 

використання релігійними організаціями доходів для 

здійснення добродійної діяльності, а також продов-

жено строк реєстрації змін до статутів релігійних 

організацій до 1 січня 2018 року.  

3. З метою поширення практики підтримки сус-

пільно корисних проектів інститутів громадянського 

суспільства протягом 2016 р. Мінмолодьспортом 

проводилися скайп-конференції для надання 

роз’яснень органам виконавчої влади щодо проведен-

ня конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, 

для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка з державного або місцевого бюджету. Крім 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/3348
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/3348
http://civic.kmu.gov.ua/consult%20_mvc_kmu/news/article/actual_lst/868
http://civic.kmu.gov.ua/consult%20_mvc_kmu/news/article/actual_lst/868
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu
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того, відповідне питання було обговорене з представ-

никами облдержадміністрацій під час Форуму 

фахівців центральних і місцевих органів виконавчої 

влади з питань комунікацій з громадськістю (11–12 

листопада 2016 року).  

Зазначимо, що інформації безпосередньо від 

Мінфіну, оскільки він згаданий як суб’єкт реалізації 

заходів по зазначеному пункту Плану, не було надано. 

4. У 2016 році у мм. Дніпрі, Львові, Києві, Одесі, 

Харкові вирішене питання щодо розміщення 

міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ 

правової допомоги для підвищення рівня громадянсь-

кої освіти населення (запуск платформ заплановано на 

першу половину 2017 року). 

5. Держстатом вивчалися міжнародні практики та 

методики статистичного обліку інститутів громадян-

ського суспільства з метою удосконалення діючої в 

Україні системи статистичної звітності. Оскільки 

результати вивчення відповідного міжнародного до-

свіду засвідчили, що міжнародною методологією 

складання допоміжних (сателітних) рахунків не пе-

редбачено розробку показників, що дадуть змогу ве-

сти окремий облік, моніторинг та оцінку статистич-

них даних про інститути громадського суспільства, 

Держстатом підготовлено запит на отримання техніч-

ної допомоги Європейської Комісії, в частині залу-

чення міжнародних експертів для визначення методів 

обліку інститутів громадянського суспільства та їх 

діяльності в рамках інструменту ТАІЕХ. 

6. Мінсоцполітики підготовлено пропозиції щодо 

внесення змін до Закону України «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації» та до Бюджетно-

го кодексу України з метою передбачення можливості 

для участі благодійних організацій у конкурсах з 

визначення програм (проектів, заходів) інститутів 

громадянського суспільства, для виконання (ре-

алізації) яких надається фінансова підтримка. Зазна-

чені пропозиції надіслані заінтересованим органам 

виконавчої влади для узгодження. 

7. Національним інститутом стратегічних до-

сліджень підготовлено доповідь «Розвиток громадян-

ського суспільства України в умовах внутрішніх і 

зовнішніх викликів», яка оприлюднена, зокрема, у 

рубриці «Сприяння розвитку громадянського суспіль-

ства» урядового веб-сайту «Громадянське суспільство 

і влада». 

8. У даному підрозділі йшлося про забезпечення 

роботи Комісії з питань забезпечення реалізації прав 

релігійних організацій Міністерством культури. В 

звіті безпосередньо не йдеться про роботу Комісії, а 

зазначається загальна інформація про те, що Кабінет 

Міністрів з урахуванням пропозицій громадських 

активістів передбачив у законопроекті щодо внесення 

змін до Податкового кодексу України продовження 

строку приведення установчих документів неприбут-

кових організацій у відповідність із Кодексом до 1 

липня 2017 року. Зазначений Закон України був 

прийнятий Верховною Радою 21 грудня 2016 року. 

ІІ блок «Сприяння участі громадськості у фор-

муванні та реалізації державної, регіональної політи-

ки, вирішенні питань місцевого значення» розкрито 

наступним чином: 

9. Мін’юстом протягом 2016 року здійснювалося 

супроводження у Верховній Раді України законопро-

ектів «Про місцевий референдум» (реєстраційний 

номер 2145а-2), «Про гарантії свободи мирних 

зібрань» (реєстраційний номер 3587), «Про загальні 

збори (конференції) членів територіальної громади за 

місцем проживання» (реєстраційний номер 2467).  

ІІІ блок «Стимулювання участі інститутів грома-

дянського суспільства в соціально-економічному 

розвитку України»: 

10. Мінекономрозвитку було проведене до-

слідження практик взаємодії бізнесу та інститутів 

громадянського суспільства для визначення ме-

ханізмів державної підтримки соціальної відповідаль-

ності бізнесу. Дослідження проводилося за участю 

інститутів громадянського суспільства та заінтересо-

ваних органів виконавчої влади. За результатами про-

веденої роботи Мінекономрозвитку запропоновано 

реалізовувати завдання щодо підтримки соціальної 

відповідальності бізнесу у рамках заходів, визначених 

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторо-

ни, та Європейським Союзом, Європейським Співто-

вариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки.  

Варто зазначити, що Мінсоцполітики та Мінфін - 

не були згадані у проекті звіту, хоча фігурували як 

суб’єкти  реалізації заходів Плану. 

У ІV блоці «Створення сприятливих умов для 

міжсекторальної співпраці» йдеться про наступні 

заходи: 

11. Щодо сприянняміжсекторальній співпраці для 

запобігання і протидії шахрайству та іншим зловжи-

ванням у сфері надання благодійної допомоги, МВС 

та Нацполіцією опрацьовано питання внесення змін 

до законодавчих актів щодо визначення змісту злочи-

ну в разі здійснення шахрайських дій під час про-

вадження благодійної діяльності, а також передбачен-

ня адміністративної та кримінальної відповідальності 

за такі дії. За результатами Нацполіція поінформувала 

про недоцільність внесення відповідних змін, оскіль-

ки статтею 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу 

України передбачено кримінальну відповідальність за 

дії, які спрямовані на заволодіння чужим майном або 

придбання права на майно шляхом обману чи злов-

живання довірою. Водночас у разі надходження відо-

мостей щодо шахрайських дій під час збору благо-

дійної допомоги, структурні підрозділи Нацполіції 

діятимуть відповідно до порядку реагування на пра-

вопорушення, за які передбачено кримінальну або 

адміністративну відповідальність, затвердженого 

наказом МВС від 6 листопада 2015 року № 1377. 

З метою підвищення кваліфікації дільничих 

офіцерів поліції, у тому числі щодо злочинів, вчи-

нених шахрайським шляхом, Національною поліцією 

та Міжнародною програмою підвищення кваліфікації 

для органів кримінального розслідування Департа-

менту юстиції США (ICITAP) за підтримки ОБСЄ у 

2016 році були організовані відповідні навчання. 

12. Міністерством юстиції прозвітовано, що про-

тягом 2016 року в районах та містах обласного зна-

чення були утворені бюро правової допомоги як 

структурні підрозділи місцевих центрів з надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги. Зокрема, з 

вересня до грудня 2016 р. було відкрито 426 таких 

бюро. 

13. Проведена широка інформаційна кампанія що-

до обов’язку органів місцевого самоврядування спри-

яти доступу громадян до безоплатної первинної пра-

вової допомоги [7]. 

Загалом, варто зазначити, що урядом та безпосе-

редньо його структурними підрозділами, хоча не 

всіма, було прозвітовано по суті щодо реалізації всіх 

ключових положень Плану, та зазначено про узгод-

женість дій з громадськістю під час опрацювання 

механізмів реалізації заходів. Проте відкритим зали-

шається питання про ефективність, результативність 

реалізованих заходів та максимальну відкритість ор-

ганів державної влади та місцевого самоврядування 

до співпраці з громадськістю. Останнє стосується 

ефективної взаємодії влади з громадськими радами, 

реагуванням на запити, що надходять від громадянсь-

кого суспільства, та реалізація заходів, запропонова-

них в результаті проведення громадської експертизи. 

Сутність, порядок, особливості реалізації грома-

дянським суспільством громадської експертизи 

визначені у: Порядку сприяння проведенню гро-

мадської експертизи діяльності органів виконавчої 

влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 5 листопада 2008 р. № 976; Постанові 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 5 листопада 2008 р. № 976»; Постанові 

КМУ від 14 жовтня2009 р. № 1103«Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листо-

пада 2008 р. № 976»; Постанові КМУ від 8 квітня 

2015 р. №234 «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 

976 і від 3 листопада 2010 р. № 996». 

Громадська експертиза діяльності органів вико-

навчої влади здійснюється шляхом оцінювання ефек-

тивності прийняття та виконання державних рішень, 

підготовки пропозицій щодо розв’язання суспільно 

значущих проблем. Згаданий Порядок визначає про-

цедуру сприяння проведенню інститутами громадян-

ського суспільства та громадськими радами, утворе-

ними відповідно до Типового положення про гро-

мадську раду, громадської експертизи діяльності ор-

ганів виконавчої влади. 

У Порядку інститутами громадянського суспіль-

ства визначено громадські об’єднання, професійні 

спілки та їх об’єднання, творчі спілки, організації 

роботодавців та їх об’єднання, благодійні і релігійні 

організації, органи самоорганізації населення, недер-

жавні засоби масової інформації та інші непідприєм-

ницькі товариства і установи, легалізовані відповідно 

до законодавства.  

Також визначено, що орган виконавчої влади 

сприяє інституту громадянського суспільства у про-

веденні громадської експертизи у разі надходження 

від нього письмового запиту, оформленого згідно 

вимог. Орган виконавчої влади зобов’язаний видати 

наказ (розпорядження) про проведення такої експер-

тизи і заходів та повідомити про це інститут грома-

дянського суспільства у триденний термін. Може 

бути створена, але не обов’язково робоча група для 

підготовки матеріалів із залученням представників 

інституту громадянського суспільства, громадської 

ради, що ініціює проведення громадської експертизи. 

Наступним кроком органу виконавчої влади визначе-

но розміщення у тижневий строк інформації про над-

ходження запиту щодо проведення громадської 

експертизи, текст наказу (розпорядження) та заходи, 

здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння 

її проведенню, на власному веб-сайті http://civic.kmu. 

gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/lst/7. До того ж, 

згідно іншої Постанови від 14 жовтня 2009 р. № 1103 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 5 листопада 2008 р. № 976» [5], орган 

виконавчої  влади, щодо діяльності якого здійснюєть-

ся громадська експертиза, повинен надіслати в пись-

мовій та електронній формі Секретаріату Кабінету 

Міністрів України для розміщення на урядовому веб-

сайті «Громадянське суспільство і влада»: інфор-

мацію про найменування, прізвище, ім’я, по батькові 

керівника, поштову адресу, контактні дані інституту 

громадянського суспільства, що проводив громадську 

експертизу, предмет та строки її проведення;експертні 

пропозиції, поданіінститутом громадянського сус-

пільства за результатами проведеної громадської 

експертизи; затверджені органом виконавчої влади 

заходи для реалізації експертних пропозицій; 

відповідь органу виконавчої влади інституту грома-

дянського суспільства про результати розгляду 

експертних пропозицій та заходи для їхреалізації. 

Пункт 5 Постанови «Про затвердження Порядку 

сприяння проведенню громадської експертизи діяль-

ності органів виконавчої влади» зобов’язує посадових 

осіб органу виконавчої влади не перешкоджати про-

веденню громадської експертизи та не втручатись у 

діяльність інституту громадянського суспільства, 

громадської ради, пов’язану з її проведенням [8]. 

Підкреслено, що експертні пропозиції повинні 

стосуватися повноважень органу виконавчої влади та 

містити чіткі рекомендації і заходи з їх впровадження, 

тому якщо ініціатор громадської експертизи не подав 

експертні пропозиції у тримісячний строк від початку 

проведення громадської експертизи, експертиза вва-

жається такою, що не відбулася. В іншому випадку, 

експертні пропозиції враховуються органом вико-

навчої влади під час підготовки програм соціально-

економічного розвитку,державних цільових та регіо-

нальних програм, формування бюджетів відповідного 

рівня, вирішення питань поточної діяльності [8]. 

З результатами роботи інститутів громадянського 

суспільства, які здійснювали громадську експертизу 

можна ознайомитись на урядовому веб-сайті «Грома-

дянське суспільство і влада»за адресою: http://civic. 

kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/lst/7/1, де 

відображено, що за 2016 рік проведено 8 експертиз, а 

станом з лютого по квітень 2017 року – 3 громадські 

експертизи. Переважно вони стосуються питання 

порушення органами влади вітчизняного законодав-

ства, перевищення власних повноважень цими орга-

нами, або їхньої бездіяльності, неврахування, або 

ігнорування громадської думки, інтересів тери-

торіальної громади.  

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/172
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/172
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/172
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Результатами проведення громадської експертизи 

є як позитивна динаміка, щодо виконання комплексу 

заходів за результатами експертних пропозицій, або 

відверте їх ігнорування з формальною відпискою, що 

вони прийняті до розгляду. На нашу думку, така не-

значна кількість проведених громадських експертиз 

обумовлена, по-перше, складністю дотримання 

визначеної у Постанові процедури здійснення експер-

тизи, пов’язаною з проблемою доступу до публічної 

інформації (документів) щодо діяльності органів вла-

ди (затягування процесу надання інформації, невмо-

тивовані відмови,ігнорування запитів). По-друге, 

пункт 5 Постанови «Про затвердження Порядку спри-

яння проведенню громадської експертизи діяльності 

органів виконавчої влади» [8], зобов’язує посадових  

осіб органу виконавчої влади не перешкоджати про-

веденню громадської експертизи, на практиці дуже 

часто владою ця норма порушується. По-третє, дуже 

часто орган державної влади, щодо якого проводиться 

громадська експертиза і винесені експертні пропо-

зиції, реагує формальними повідомленнями про 

врахування цих пропозицій, без надання жодної кон-

кретики ні щодо заходів, ні щодо термінів їх виконан-

ня. Все це сприяє як недовірі, скепсису з боку гро-

мадськості, щодо ефективності та результативності 

таких перевірок та реалізації щодо них відповідних 

заходів, так і формуванню негативного іміджу органів 

державної влади в свідомості громадян. В свідомості 

громадян все сильніше утверджується думка про те, 

що влада не зацікавлена в налагодженні конструктив-

ного діалогу з громадянським суспільством, а лише 

створює ілюзію такого діалогу, зберігаючи «статус 

кво» на панування. Ця тенденція є дуже небезпечною 

для демократичних процесів в країні, для існування 

правової держави та громадянського суспільства, 

сприяючи наростанню відцентрових тенденцій у 

взаємодії держави (органів державної влади) та гро-

мадянського суспільства і сприянню виникнення ав-

торитаризму, наступним після якого є тоталітаризм, з 

усіма його фатальними проявами. 

Висновок. Таким чином, нагальною необхідністю є 

важливість конструктивної взаємодії та співпраці орга-

нів державної влади та громадянського суспільства, з 

обов’язковою вимогою дотримання законів країни, які 

мають бути приведені у повну відпо-відність з загаль-

новизнаними світовими демократичними правовими 

нормами та стандартами, не обмежуючись лише фор-

мальністю їх проголошення без прописання чіткої 

процедури та механізмів їх реалізації на практиці, 

створюючи правові колізії. 

Досвід відкритих, демократичних суспільств дово-

дить, що досягнення компромісів і політичного консе-

нсусу залежить тільки від взаємодії політичних акто-

рів. Вона зумовлена великою кількістю чинників, 

включаючи наявність повноцінних ринкових струк-

тур, стійких політичних інститутів, діалогової (некон-

фронтаційної) політичної культури. Тому надію на 

подолання деструктивності конфліктів не слід пов’я-

зувати лише з державними структурами. Не менш 

важлива і відповідальна роль громадянського суспіль-

ства, особливо в справі формування такого полі-

тичного середовища, яке буде в змозі долати всі нега-

тивні прояви деструктивної конфліктності. 

У стабільно функціонуючому суспільстві ролі 

держави і громадянського суспільства чітко визна-

чені. Державні органи не можуть дозволити собі пе-

ретворитися в самостійних суб’єктів політичного 

конфлікту, не ризикуючи забути про суспільне благо, 

заради якого вони й існують. Але і суб’єкти грома-

дянського суспільства, конкуруючи з державою в 

розробці політичної продукції програм, проектів гро-

мадського добробуту, альтернативних пропозицій - не 

можуть претендувати на прерогативу держави, а саме 

на монополію на застосування узаконеного насиль-

ства, включаючи і вплив, і авторитет, і владу як загро-

зу примусу. Сама потреба суспільства в державі обу-

мовлена значною мірою необхідністю здійснення 

функцій управління конфліктними процесами, що 

відбуваються в ньому і передбачаючи, зокрема: фор-

мування політичних і правових правил поведінки для 

учасників цих процесів, що виключають насильство 

по відношенню один до одного (законодавча влада); 

реалізацію цих правил в реально виникаючих сус-

пільних відносинах (виконавча влада); вирішення 

спорів з приводу застосування цих правил (судова 

влада). Ці характеристики стали важливими ознаками 

правової держави. Важко здійснювати стратегію щодо 

примирення соціальних конфліктів у перехідному 

суспільстві. Сам процес модернізації, що передбачає 

зростання нерівності в розподілі доходів, багатства, 

власності та прав контролю за капіталом, провокує 

антагонізм соціально-класових відносин, зростання 

недовіри до влади, що здійснює таку політику. Але 

ще більш небезпечним для суспільної стабільності є 

нездатність держави до стратегічного управління про-

цесом модернізації, неувага до довготривалих соціа-

льних функцій, завдань і програм. 

Також не менш важливими є комунікативні зв’язки 

між державою і громадянським суспільством. У сфері 

публічної політики комунікативна (або громадська) 

влада і держава (або адміністративна влада) можуть 

зіштовхуватись. Будь-яка політична система прагне 

забезпечити лояльність мас. У першому випадку – вису-

ваючи проекти соціальних програм на державному рівні, 

у другому – виключаючи з публічних дискусій певні 

теми і повідомлення. Це досягається за допомогою 

соціально структурних фільтрів доступу до формування 

громадської думки, або деформацією структур суспіль-

ної комунікації за допомогою бюрократичних методів, 

або маніпулюванням потоками інформації. Звідси на 

передній план політичної боротьби висувається про-

блема альтернативних джерел інформації. Вільні 

асоціації покликані слугувати тому, щоб артикулювати 

значущі для суспільства теми, сприяти виробленню 

пропозицій для вирішення тих чи інших проблем, 

інтерпретувати цінності, викривати одні доводи і 

пропонувати інші. Організоване формування думок 

має залишатися відкритим, щоб в нього з кола 

політичної комунікації вільно надходили теми, роз-

думи і аргументи, що сприяють раціональному фор-

муванню політичної волі. 

  Список використаних джерел 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕАЛИЗАЦИИ ДИАЛОГОВОЙ  

ПАРТНЕРСКОЙ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

И ГОСУДАРСТВА В 2016–2017 ГОДАХ В УКРАИНЕ 

 

Статья посвящена анализу нормативно-правововой базы в 2016–2017 годы, которая призвана способство-

вать реализации диалоговой партнерской формы взаимодействия гражданского общества и государства.  

Проведение консультаций с общественностью должно способствовать налаживанию системного диалога 

между государственными органами власти, органами местного самоуправления и общественностью, повы-

шению качества подготовки решений по важным вопросам государственной и общественной жизни с учетом 

мнения общественности и при её участии в процессе реализациимероприятий государственной политики. Это 

касается функционирования общественных советов и других консультативно-совещательных органов при ор-

ганах власти, проведению общественной экспертизы деятельности власти, требований об обязательности 

консультаций с общественностью при реализации важних стратегических решенийгосударства, касающихся 

прав и свобод граждан, системных реформ. 

Предметом исследования являются особенности, проблемы и перспективы применения нормативно-

правовой базы за 2016–2017 года при реализации диалоговой партнерской формы взаимодействия граждан-

ского общества и государства. Целью работы – анализ нормативно-правового обеспечения реализации диало-

говой партнерской формы взаимодействия гражданского общества и государства по состоянию на 2016–2017 

годы и определены особенности, проблемы и перспективы оптимизации данного процесса. В ходе исследо-

вания проблемы были использованы следующие методы: системный, структурно-функциональный, обобще-

ния, анализа и синтеза, индукции и дедукции.  

Научная новизна исследования заключается в попытке комплексного анализа нормативно-правового 

обеспечения взаимодействия органов государственной власти и общества по состоянию на 2016–2017 годы, а 

также особенностей, проблем и перспектив реализации государственных программ в этом направлении. 

Доказано, что насущной необходимостью является важность конструктивного взаимодействия и сотруд-

ничества органов государственной власти и гражданского общества, с обязательным требованием соблюде-

ния законов страны, которые должны быть приведены в полное соответствие с общепризнанными мировыми 

демократическими правовыми нормами и стандартами, не ограничиваясь лишь формальностью их провоз-

глашения без прописание четкой процедуры и механизмов их реализации на практике, создавая правовые 

коллизии. 

Ключевые слова: гражданское общество; органы государственной власти; общественный совет; обще-

ственная экспертиза; общественные инициативы. 
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ANALYSIS OF NORMATIVE AND LEGAL ACTS REGARDING THE IMPLEMENTATION  

OF THE DIALOGUE PARTNER FORMS OF INTERACTION OF CIVIL SOCIETY  

AND THE STATE IN 2016–2017 IN UKRAINE 

 

The article is devoted to the analys is of normative and legal acts in 2016–2017, which is designed to facilitat et 

he implementation of an interactive partner ship between civil society and thestate.  

Carrying out public consultations should help to establish a system of relations between public authorities, local 

government sand public. This will help improvet he quality of preparation of decisions on important issues of stat and 

public life, taking in to account the opinion of the public and with its participation in the processo fimplementing 

public policy measures. This concerns the functioning of public councils and other consultative and advisory bodies 

with government bodies, conducting public examination of the activities of the authorities, compulsory consultations 

with the public, implementing important decisions about the rights of citizens, and systemic reforms . 

The subject of the study is the features, problems and prospects for the application of the regulatory frame work 

in 2016–2017 in the implementation of the interactive partner ship between civil society and the state.  

The purpose of the work is to analyze ther egulatory and legal support for the implementation of the dialogue 

partner ship between civil society and the stateas of 2016–2017 and identify thes pecifics, probles and prospects for 

optimizing this process. In the course of the study of the problem, the following methods were used: system, structur-

al-functional, generalization, analysis and synthesis, induction and deduction . 

The scientific novelty of the research is to attempt a comprehensive analysis ofthe regulatory and legal support 

for the interaction of state authorities ands ocietyas of 2016–2017, aswel last he specifics, proble sand prospects for 

implementing state programsin this direction.  

It is proved that theur gentneces sity is the importance of constructive interaction and cooperation betwee state 

authorities and civil society, with the obligatory requirement of observing the laws of the country, which must be 

brought into full compliance with universally recognized world democratic norms and standards, not limited to the 

formality of their proclamation with outs pellingout a clear procedures and mechanisms for thei rimplement at ion in 

practice, creating legal conflicts . 

Key words: civil society; public authorities; public council; public expertise; public initiatives. 
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ВАРІАТИВНІСТЬ ТИПОЛОГІЇ  

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

 

У статті досліджено  громадські організації, як фактор демократизації та побудови 
громадянського суспільства. Показано варіативність визначення «громадянське суспі-
льство». Розкрито типологію громадських організацій сучасними дослідниками. Про-
аналізовано різні підходи до упорядкування громадських організацій. Доведено, що прис-
корене становлення громадянського суспільства в Україні можливо лише за наявності 
конструктивної співпраці органів публічної влади з громадськими організаціями різної 
направленості. Розроблено та запропоновано  логічну узагальнюючу класифікацію гро-
мадських організацій. 

Ключові слова: громадські організації; громадянське суспільство; демократизація 
суспільства; органи публічної влади; критерії; класифікація; типологія. 

 

 

Постановка проблеми. У рамках побудови Укра-

їною громадянського суспільства, наявність і конс-

труктивна діяльність громадських організацій є фак-

тором, що обумовлює демократичний розвиток краї-

ни. Теоретично-практичне усвідомлення органами 

державної влади та органами місцевого самовряду-

вання ролі громадських організацій в суспільстві та їх 

внеску у формування чітких механізмів державного 

управління має не лише суто наукове, а й над конкре-

тне практичне значення. Без даного усвідомлення  

немає можливості  ґрунтовно, об’єктивно та неупере-

джено зробити змістовний аналіз реалій сьогоденного 

існування громадянина України в усіх сферах його 

життєдіяльності, виявити протиріччя та проблемні 

питання які виникають в суспільстві. 

Формулювання цілей статті (постановка за-

вдання). Стаття має на меті створення узагальненої  

класифікації видів (типів) громадських організацій з 

урахуванням типології, що вже існує та з’ясування 

конкретних форм впливу громадських організацій на 

демократизацію суспільства. 

Завдання статті полягає у тому, щоб: чітко проде-

монструвати актуальну структуру сучасного грома-

дянського суспільства та місце й роль в ній громадсь-

ких організацій як її складових; зробити аналіз  і син-

тезувати різні погляди науковців відносно класифіка-

ції форм громадських організацій та на основі цих  

засад встановити найважливіші критерії і розробити 

типологію громадських організацій, яка б відповідала 

вимогам сучасності; з’ясувати форми впливу громад-

ських організацій на управлінські процеси в країні. 

Аналіз останніх  досліджень і публікацій. Зва-

жаючи на чималий обсяг доробку науковців, сміливо 

можна сказати, що з часів свого виникнення громад-

ські організації пройшли довгий шлях еволюції та 

розвитку внаслідок соціальних, економічних, полі-

тичних змін як у світі загалом, так і в Україні зокрема. 

Історичний досвід соціально-філософської та полі-

тичної думки, різні культурні традиції, незаверше-

ність процесу формування в глобальному масштабі 

спричинили різноманітність поглядів на громадянське 

суспільство та види громадських організацій [5].  

Наукові розвідки та практичну діяльність у межах 

заявленої теми здійснює чимало сучасних вчених, 

зокрема Бех В. П., Ємельяненко Є. О., Калінічен-

ко М. М., Лациба М. В., Поліщук Ю. Й., Рябека О. Г. 

тощо. 

Особливої уваги у питаннях функціонування гро-

мадських організацій в контексті демократизації сус-

пільства заслуговують праці таких дослідників сучас-

ності як Андрущенко Т. І., Бех Ю. В., Семенен-

ко Л. М., Снігур І. Й., Солоненко І. М., Хорольський 

Р. Б., Шаповалова Н. В. та інші. 

Виокремлення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Разом з тим, недостатньо висвіт-

леними залишаються окремі питання пов’язані із сис-

темним аналізом громадських організацій та їх впли-

вом на розгортання процесів демократизації і побудо-

ви громадянського суспільства в сучасній Україні. 

Серед варіативності типології громадських організа-

цій, конкретної розробки потребує логічна узагаль-

нююча класифікація громадських організацій. 

Виклад основного матеріалу. У джерелах інфор-

мації наукового напряму існує велика кількість варіа-

тивності  визначень терміну «громадянське суспільст-

во». Їх кількість обумовлена наявністю різних підхо-

дів до вивчення даного питання. Наприклад, філософи 

визначають місце і роль громадянського суспільства в 

структурі соціуму, суспільного життя загалом. Соціо-

логи, зі свого погляду, мають на меті показати його як 

особливий та специфічний спосіб диференціації і 

стратифікації суспільства. Економісти зосереджують-

ся на його економічному походженні і способі існу-
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вання. Політологи у своїх дослідженнях розглядають 

суспільство у тісному взаємозв’язку з державою. 

Проаналізуємо різноманітність тлумачень грома-

дянського суспільства, акцентуючи нашу увагу на 

його структуру, компоненти та елементи, відповідно 

до заявленої теми дослідження. 

А. Колодій визначає громадянське суспільство як 

сферу спілкування, взаємодії, самоорганізації й само-

врядування вільних індивідів на основі добровільно 

сформованих асоціацій, яка захищена відповідними 

законами від прямого втручання і регламентації з 

боку держави й у якій переважають громадянські 

цінності [7]. 

А. Колодій акцентує увагу на тому, що громадян-

ське суспільство – це підсистема суспільства, із доб-

ровільними формами громадської активності й зазна-

чає що «його головними інститутами є: добровільні 

громадські організації і громадські рухи, а також по-

літичні партії на перших стадіях свого формування, 

поки вони ще не задіяні в механізмах здійснення вла-

ди; незалежні засоби масової інформації, що обслуго-

вують громадські потреби та інтереси, формулюють і 

оприлюднюють громадську думку; сама громадська 

думка як соціальний інститут; у певному сенсі – ви-

бори та референдуми, як засіб формування і виявлен-

ня громадської думки та захисту групових інтересів; 

залежні від громадськості елементи судової і правоо-

хоронної системи (як-то суди присяжних, народні 

міліцейські загони тощо) і розподільчо-регулятивні 

інститути держави загального добробуту. Проте гро-

мадянське суспільство не обмежується інститутами. 

Як соціокультурний феномен є певним типом (модел-

лю) соціальної організації і взаємодії» [8, c. 50–53]. 

В. Карлова [6, c. 20] вважає, що основним елемен-

том громадянського суспільства є особа, а основними 

соціальними конструкціями – ті інститути, які покли-

кані сприяти всебічній реалізації особи, її інтересів, 

устремлінь, – суспільно-політичні організації, об’єд-

нання, неурядові установи. 

А. Леухіна стверджує, що «громадянське суспільс-

тво» – спосіб організації суспільних відносин між 

індивідами, їх добровільними об’єднаннями, що від-

буваються поза межами державного контролю та 

ринку в умовах верховенства права; суспільні відно-

сини, спрямовані на прозорі спільні дії, детерміновані 

повагою до прав людини, з метою досягнення спіль-

них цілей у розбудові соціальних взаємовідносин та 

подоланні спільних проблем [12]. 

Громадянське суспільство передбачає встановлен-

ня елементарного соціального зв’язку між індивідами, 

що опредметнюється у функціонуванні різноманітних 

громадських організацій. Діяльність і розвиток таких 

організацій має вагому значимість, оскільки вони є 

однією з найефективніших артерій взаємодії держави 

і суспільства [11, c. 48–53]. 

У В. Новохацького зазначено: «Громадянське сус-

пільство – це автономна, плюралістична, самооргані-

зована система зв’язків, відносин і взаємодії громадян 

та їх груп, яка утворюється внаслідок їх самоорганіза-

ції для захисту та реалізації різноманітних інтересів і 

прав людини, що виявляється у створенні ними відпо-

відних інститутів і самодіяльних організацій, які за-

безпечують поєднання індивідуального та спільного 

інтересу і гарантують права людини і громадянина» 

[15, c. 86]. 

Під специфічною структурою громадянського су-

спільства слід розуміти його внутрішню побудову, що 

характеризується різноманіттям складників, які забез-

печують його цілісність та динамічний розвиток. 

І. Шпильовий [6, c. 19] вважає, що характерними 

рисами громадянського суспільства в Україні є: існу-

вання різноманітних сегментів, які не мають ефектив-

ної взаємодії із державою; відсутність традиційних 

форм безпосередньої горизонтальної взаємодії між 

державою та суспільством; більш поширеною є взає-

модія по вертикалі; встановлення високого рівня вза-

ємодії між засобами масової інформації та владою; 

інші сегменти громадянського суспільства для ЗМІ 

малоцікаві; незначний вплив громадських організацій 

на ключові сфери життєдіяльності суспільства та 

свідомість громадян; профспілки не є виразними за-

хисниками інтересів своїх членів. 

Ю. Сурмін [6, c. 3] виділяє такі ознаки громадян-

ського суспільства: громадянська соціалізація індиві-

дів, які розвиваються як особистості, як громадяни, 

що усвідомлюють свої потреби, інтереси, сприймають 

норми і цінності; носієм громадянського суспільства 

є, насамперед, особистість, що знаходить соціальну й 

цивільну активність; права людини, що виступають 

основою громадянського суспільства та визначають 

поле її можливостей; самоуправлінська діяльність 

громадян, певною мірою незалежна від держави; де-

мократична правова держава, що виражає і захищає 

права людини; тісний зв’язок громадянського суспі-

льства з «відкритим суспільством», головною озна-

кою якого, згідно з К. Поппером, є те, що в ньому 

«індивіди змушені приймати власні рішення»; реалі-

зація волі людей громадськими засобами, обмеження 

незаконних зазіхань на їх волевиявлення з боку чино-

вницького апарату держави. 

Важко не погодитись, що становлення в Україні 

громадянського суспільства має вирішити двоєдине 

завдання. З одного боку, забезпечити реальну можли-

вість громадян через різні форми їх об’єднання здійс-

нювати результативний вплив на державу, її органи, 

посадових осіб. З другого – громадянин повинен усві-

домити себе відповідальним за формування і здійс-

нення державної політики. Відтак, громадянське сус-

пільство слід розглядати як особливу організацію 

суспільної життєдіяльності, яка забезпечує результа-

тивний, диференційований і збалансований вплив гро-

мадян на державну владу через їх самоорганізацію [3]. 

Оскільки громадянське суспільство являє собою 

сукупність недержавних суспільних відносин у різних 

сферах життєдіяльності, то структура громадянського 

суспільства складається з різних видів суспільних 

відносин: політичних, економічних, місцевого самов-

рядування, релігійних, соціальних, інформаційних, 

сімейних [17, c. 47–48]. 

Громадянське суспільство у виконанні своїх спе-

цифічних функцій покликане забезпечувати існування 

окремого індивіда, насамперед через приєднання його 

особистого суспільного інтересу до інтересів групо-

вих та забезпечення можливостей для його відстою-
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вання і просування. В системі соціального простору 

громадянське суспільство посідає місце проміжної 

ланки між приватним життям індивіда в межах тради-

ційних родинних стосунків та життям у межах держа-

вної організації, виконуючи функцію неофіційного 

(неказенного), неформалізованого, проте публічного 

(неприватного) спілкування [18]. 

Для більш оптимального дослідження взаємовід-

носин і форм взаємодії між державою та різними со-

ціальними інститутами, і насамперед громадськими 

організаціями, доцільно з’ясувати класифікацію 

останніх. Від стану вивчення їх розмаїття значно за-

лежить дієвість механізму взаємодії, співпраці органів 

державної влади та місцевого самоврядування з гро-

мадськими організаціями, тому ця проблематика є 

досить актуальною. Типологія громадських організа-

цій також дає змогу отримати загальну картину існу-

ючої мережі горизонтальних зв’язків між членами 

суспільства, визначити, наскільки розвинуті різні 

форми суспільної активності [11, c. 53]. 

Найбільш поширеною є класифікація громадських 

організацій залежно від соціальної групи, інтереси 

якої вони захищають, або від специфіки цих інтересів. 

Так, Т. Слинько та О. Кушнаренко об’єднали всі 

громадські організації у такі групи: 

1) екологічні, соціально-екологічні, природоохо-

ронні;  

2) правозахисні групи та об’єднання;   

3) борці за справедливість;   

4) робітничий рух;  

5) громадсько-культурні, творчі, спортивні (здоро-

вого способу життя); 

6) жіночі рухи;   

7) миротворчі рухи;  

8) історико-патріотичні [19]. 

Л. Лойко розподілила громадські організації за 

спрямованістю на групи:  

1) професійні (профспілки, асоціації фермерів то-

що); 

2) економічні (об’єднання підприємців, банкірів, 

роботодавців та ін.);  

3) соціально-демографічні (ветеранські, жіночі, 

молодіжні); 

4) конфесійні (церкви, релігійні общини, 

об’єднання мирян);  

5) культурологічні та просвітницькі;  

6) творчі (об’єднання артистів, письменників, ху-

дожників); 

7) спортивно-туристські та оздоровчі;  

8) наукові та науково-технічні;  

9) оборонні;  

10) національно-культурні; 

11) екологічні [14].  

Міжнародна класифікація недержавного (та не-

прибуткового) сектора (критерії поділу громадських 

організацій було здійснено в Університеті Джона 

Гопкінса (США) поділяє громадські організації на 

десять основних категорій з цілою низкою другоряд-

них організацій. 

1) культура й відпочинок;   

2) освіта і наукові дослідження;  

3) охорона здоров’я;   

4) соціальні служби;   

5) навколишнє середовище;   

6) розвиток і житлово-комунальне господарство;  

7) адвокатура і політика;   

8) філантропічні посередники і підтримка;  

9) міжнародна діяльність;  

10) бізнес, професійні спілки [4]. 

М. Новіков у своєму дисертаційному дослідженні 

визнає доцільною класифікацію залежно від характе-

ру спрямованості їх діяльності на правозахист, зокре-

ма він виділяє:  

 правозахисні об’єднання (організації, фонди, 

асоціації та інші об’єднання, котрі присвячують свою 

діяльність обстоюванню громадянських прав і свобод 

першої необхідності, відображаючи потреби вітально-

го характеру для забезпечення життєдіяльності люди-

ни як біологічного виду);  

 соціально-екологічні об’єднання; організації, 

фонди, рухи, асоціації тощо, які обстоюють інтереси 

вищого – духовного і творчого – рівня, а також збе-

реження умов здорового природного існування, що 

обумовлюються наявністю у кожної людини потреб 

високого рівня;  

 політичні партії, діяльність яких спрямована на 

забезпечення потреб громадян у задоволенні суто 

політичних прав та інтересів [16].  

Л. Кормич та Д. Шелест вважають, що основою 

для класифікації громадських організацій має бути 

відмінність у суспільних сферах діяльності. Автори 

виділяють п’ять типів громадських організацій:  

1) організації, що діють в економічній сфері та 

сфері трудових відносин (спілки споживачів, адвока-

тів, профспілки, кооперативна спілка);  

2) організації в соціальній сфері (об’єднання вете-

ранів, товариства інвалідів, благодійні організації);  

3) організації у сфері дозвілля і відпочинку (спор-

тивні організації, спілки філателістів, книголюбів 

тощо);  

4) організації у сфері релігії, науки, культури (цер-

кви, наукові асоціації, спілки письменників, художни-

ків, артистів тощо);  

5)  організації у політичній сфері (екологічні рухи, 

організації із захисту прав жінок, національних мен-

шин, за мир тощо) [9].  

В. Редюхін подає класифікацію громадських орга-

нізацій залежно від масштабів проблем, на вирішення 

яких спрямована їх діяльність. При цьому він виділяє 

такі рівні проблематики:  

 людина (її фізичний, психологічний стан); 

 родина і її проблеми; 

 установа, заклад; 

 цільова група; 

 територія (мікрорайон, селище, водосховище 

тощо); 

 адміністративно-територіальна одиниця (місто, 

район); 

 регіон; 

 держава; 

 геополітика, міжнародні контакти і зв’язки [2].  

В. Кравчук застосовує поділ за кількома критерія-

ми, що дозволяє йому об’єднати громадські організа-
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ції, що функціонують на сьогодні в Україні, в такі 

групи.  

На основі територіального принципу: 

1) міжнародні (всесвітні, регіональні) неурядові 

організації, головною метою яких є об’єднання зусиль 

приватних осіб та організацій, котрі працюють у сфері 

захисту прав та свобод особистості, охорони навко-

лишнього середовища, заради вирішення різноманіт-

них питань. Прикладами таких організацій є: Митці 

проти расизму, Адвокати без кордонів, Лікарі без 

кордонів, Права людини в Інтернеті, Міжнародний 

фонд Відродження, фонд Євразія, Міжнародна асоці-

ація для розвитку співробітництва із вченими країн 

СНД (INTAS), Рада міжнародних досліджень та нау-

кових обмінів (IREX), Товариство зв’язків з україн-

цями за межами України, Товариство Україна, 

Об’єднання депортованих; 

2) всеукраїнські громадські організації, які поши-

рюють свою діяльність на територію всієї України, 

причому для одержання статусу всеукраїнської гро-

мадської організації потрібна наявність осередків чи 

представництв у більшості областях України;  

3) громадські організації з місцевим статусом, ко-

трі виявляються більш успішними, ніж загальнодер-

жавні, завдяки своїй доступності і близькості до гро-

мадян. Співпрацюючи з місцевими органами влади та 

органами місцевого самоврядування, місцеві громад-

ські організації сприяють зростанню довіри громадян 

до влади.  

За сферами діяльності в Україні діють, зокрема, 

такі громадські організації (хоча цей перелік не є 

вичерпним): 

 політичні: ОУН, молодіжні структури партій 

(«Молодий Народний Рух», Народно-демократична 

ліга молоді, Молодіжне об’єднання демократів, Укра-

їнська соціал-демократична молодь тощо);  

 економічні: Товариство винахідників і раціона-

лізаторів, Асоціація молодих підприємців, Всеукраїн-

ська асоціація «Укрмолодьжитло»; 

 екологічні: Українська екологічна асоціація 

«Зелений світ», «Зелена планета», Екологічний клуб 

«Каскад» та інші;  

 антивоєнні: наприклад, Фонд миру, 

 профспілкові: Федерація профспілок України, 

Національна конфедерація профспілок України, Все-

українське об’єднання солідарності працівників, 

профспілка «Єднання»;  

 культурно-просвітницькі: Всеукраїнське това-

риство «Просвіта» імені Т. Шевченка, Літературно-

просвітницьке об’єднання «Галицько-Волинське 

братство», Історико-просвітницьке товариство «Ме-

моріал» імені В. Стуса та ін.; 

 конфесійні: Комітет захисту Української греко-

католицької церкви, Братство Святого Андрія Перво-

званного, Українська Молодь Христова; 

 етнічні: Польське культурно-освітнє товарист-

во, Міжнародна асоціація німців «Відергебурт» («Ві-

дродження»), «Руський рух України», Всеукраїнська 

асоціація кримських караїмів «Кримкарайлар», Сус-

пільно-культурне товариство «Холмщина», Терно-

пільське товариство «Лемківщина». 

Класифікація громадських організацій за складом: 

 професійні: Спілка юристів України, Спілка 

офіцерів України, Спілка архітекторів України, Феде-

рація волейболу, Асоціація спортивного танцю, Наці-

ональна Ліга композиторів України тощо;  

 жіночі: Союз українок, Союз жінок України, 

Ліга українських жінок, Всеукраїнська асоціація жі-

нок «Славія», Організація солдатських матерів Украї-

ни, Жіноча громада, «Жіноче товариство імені 

О. Теліги»; 

 молодіжні: Молодіжна організація «Сокіл», 

Українська скаутська організація «Пласт», Спілка 

української молоді (СУМ), «Альянс молоді Тернопі-

льщини», Лицарська школа козацької січової бороть-

би «Хрест» тощо.  

Громадські організації за значенням у процесі фо-

рмування громадянського суспільства та правової 

держави, а також за ступенем участі у державно-

політичному житті включають:  

1) профспілкові організації, правозахисні та про-

фесійні громадські організації – організації, створені 

для захисту професійних та інших прав громадян;  

2) культурно-релігійні, просвітницькі, етнічні та 

екологічні організації – організації, що діють в зага-

льних, суспільно-корисних цілях;  

3) жіночі, молодіжні організації, благодійні органі-

зації та фонди – організації взаємної вигоди та задо-

волення соціальних потреб [10].  

О. Ващук вважає критеріями класифікації громад-

ських організацій їх базові характеристики, а саме:   

 порядок здійснення легалізації;  

 організаційна структура та характер членства;  

 статус та територія дії;  

 суб’єкти діяльності; 

 вид організаційно-правової форми; 

 мотиваційні аспекти створення;  

 сфера суспільного життя, в якій діє відповідна 

організація;  

 тип та спрямованість діяльності організації. 

Відповідно до цих критеріїв пропонується розріз-

няти такі основні види громадських організацій: 

 за суб’єктом діяльності – молодіжні, дитячі, 

жіночі організації, об’єднання ветеранів, спілки робо-

тодавців, підприємців та ін.; 

 за видом організаційно-правової форми – гро-

мадський рух, спілка, товариство, громадський / бла-

годійний фонд, асоціація, конгрес, громадська / бла-

годійна установа, благодійна організація (фундація, 

місія, ліга тощо);  

 за сферою суспільного життя – культурні, про-

світницькі, спортивні, екологічні, творчі та ін.;   

 за типом та спрямованістю діяльності організа-

ції щодо суб’єкту, який її утворив – професійні спіл-

ки, благодійні організації, правозахисні організації, 

організації національних меншин, громадсько-

політичні рухи та ін. [1, c. 191–195]. 

Висновки. Отже, у даному досліджені ми навели 

низку класифікацій громадських організацій за різни-

ми видами критерій, які найбільшою мірою релевант-

ні проблематиці впливу громадських організацій на 

процеси демократизації суспільства. Здійснивши їх 
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аналіз, ми доходимо висновку, що всі вищенаведені 

класифікації є спробами простого структурування у 

відповідності по певного критерію. На нашу думку, 

класифікація громадських організацій не може бути 

простою через надзвичайну складність даного фено-

мену, але насамперед, вона має бути логічною. 

Ми маємо на меті побудувати типологію громад-

ських організацій – в основі якої лежали б сутнісні 

ознаки громадських організацій і яка б поєднала полі-

тичну, економічну та соціальну сферу. Адже в сучас-

ному суспільстві ці сфери взаємопереплітаються (і 

особливо це стосується діяльності громадських орга-

нізацій, кожна з яких часто діє в усіх сферах). Зокре-

ма, соціальна сфера, тобто сфера всіх організацій, 

проникла всюди і переросла в родинні та мережеві 

зв’язки. «Це характерно і для політичного життя, 

оскільки йому тепер притаманні всі форми соцієтар-

ності – від неформальних мереж через соціальні рухи, 

політичні партії і, нарешті, формалізовані державні 

структури» [13]. 

Опираючись на дослідження кандидата філософ-

ських наук, доцента кафедри управління та євроінтег-

рації Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова О. О. Беслюбняка, пропонуємо ло-

гічну узагальнюючу класифікацію громадських орга-

нізацій: 

І ступінь громадських організацій: 

 Унормовані та не унормовані; 

 Легалізовані та  не легалізовані. 

ІІ ступінь  громадських організацій: 

 Локальні за напрямом діяльності; 

 За групами представництва інтересів; 

 За організаційною побудовою; 

 За територіальним статусом. 

ІІІ ступінь  громадських організацій: 

 Благодійні організації; 

 Політичні партії; 

 Громадські організації загального спрямування; 

 Громадські рухи; 

 Органи самоорганізації населення. 

У даній роботі ми доходимо висновку, що дослі-

джувані нами інституції відіграють особливу роль у 

соціальному та соціально-політичному житті країни. 

Виходячи з цього, важливим є зясування механізмів 

впливу громадських організацій на прийняття управ-

лінських рішень органами публічної влади зокрема, та 

демократизації суспільства загалом. Станом на сього-

дні органи державної влади та органи місцевого само-

врядування у повній мірі не усвідомлюють роль та 

значення громадських організацій у процесі добудови 

громадянського суспільства та справжньої демократії 

в Україні. Громадські  організації досягли конкретних 

успіхів у питаннях  представлення  інтересів та захис-

ту  прав певних груп і категорій населення, напри-

клад: організація та  проведення зустрічей, семінарів 

тощо, отримання зворотного зв’язку від громади, 

моніторинг зовнішнього оточення. Але даним органі-

заціям необхідно практикувати більш складнішу дія-

льність, що передбачає, наприклад, роботу з законо-

давцями, державними службовцями, формулювання 

стійкої і життєздатної позиції щодо важливих питань.  

Здійснене нами дослідження свідчить про те, що 

незалежно від класифікації, яка обов’язково, відпові-

дно до обраного критерію, має бути чітко логічною,  

громадські  організації у конструктивній співпраці з 

органи публічної влади мають сприяти появі нових 

ідей щодо вирішення актуальних та злободенних про-

блем сьогодення. Спираючись на світовий досвід, 

громадські організації у всьому світі, незалежно від 

типологічного групування, виконують роль  аналітич-

них центрів, які проводять суспільну експертизу полі-

тики держави. У цьому відношенні Україна не має 

бути виключенням. Загалом, це допоможе інтенсив-

нішій демократизації соціально-політичного життя в 

країні та формуванню громадянського суспільства. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ТИПОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье исследованы общественные организации, как фактор демократизации и построения гражданско-

го общества. Показано вариативность определения «гражданское общество». Раскрыто типологию обще-

ственных организаций современными исследователями. Проанализированы различные подходы к упорядо-

чению общественных организаций. Доказано, что ускоренное становление гражданского общества в Украине 

возможно только при наличии конструктивного сотрудничества органов публичной власти с общественными 

организациями различной направленности. Учитывая остроту данной проблемы и изучая вопрос в реалиях, 

исследователи обходят слишком острые проблемы, противоречия, негативные явления, нерешенные задачи в 

вопросах выше указанного сотрудничества. Актуальность данной проблематики, а также недостаточная ее 

разработанность и обусловили выбор темы научного исследования. Необходимо отметить, что на современ-

ном этапе развития Украины происходит процесс дальнейшего распространения демократии в украинском 

обществе. В нынешних обстоятельствах Независимости нашей страны, когда углубляется процесс социально-

экономического кризиса, как никогда становится значимым объединения усилий и деятельности абсолютно 

всех органов государственной власти и соответствующих общественных организаций и объединений. Нали-

чие в стране большого количества общественных организаций и формирований различных направленностей 

и форм, свидетельствует об устойчивом дальнейшем развитии процесса демократизации современного укра-

инского общества и превращения его по объективным показателям в гражданское общество. С  целью пони-

мания роли и функций общественных организаций в вопросах конструктивного сотрудничества с органами 

публичной власти, в статье разработана и предложена логическая обобщающая классификация обществен-

ных организаций. 

Ключевые слова: общественные организации; гражданское общество; демократизация общества; органы 

публичной власти; критерии; классификация; типология. 
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VARIABILITY TYPOLOGY PUBLIC ORGANIZATIONS 

 

The article examines the social organization as a factor of democratization and building of civil society. The vari-

ability of the definition of «civil society» was displayed. The typology of public organizations by modern researchers 

was disclosed. Various approaches to streamline public organizations were analyzed. It is proved that the rapid for-

mation of a civil society in Ukraine is possible only with constructive cooperation of public authorities with civil so-

ciety organizations of various kinds. Taking into account the severity of the problem and studying issues in today’s 

reality, the researchers bypassed too acute problems, conflicts, negative phenomena, unsolved problem in the above 

mentioned issues of cooperation. The urgency of this problem, and the lack of its development led to the choice of the 

theme of the scientific research. At the present stage of development of Ukraine there is the process of further ex-

panding democracy among the Ukrainian society. Unde the present circumstances of our country's Independence, 

when the process of social and economic crisis is deepening it is significant to develop the combination of effort and 

performance of all state bodies and relevant NGOs and associations. The presence in the country of a large number of 

NGOs and groups of different orientation and forms, shows the sustainable further development of the process of 
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democratization of Ukrainian society and its transformation by objective indicators of civil society. The logical gen-

eralizing classification of public organizations was developed and offered. 

Key words: non-governmental organizations; civil society; democratization of society; public authorities; the cri-

teria; classification; typology. 
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СУТНІСТІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНУ  

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 

Стаття присвячена розкриттю теоретико-методологічних підходів до розгляду 
місцевого самоврядування та сутнісних характеристик феномену місцевого самовря-
дування з метою визначення місця й ролі місцевого самоврядування в процесі демокра-
тизації системи управління суспільством.  

Зосереджується увага на тому, що феномен місцевого самоврядування має розгля-
датися з урахуванням постійно змінюваних умов його функціонування, що є особливо 
актуальним для сучасної України, де відбувається формування нової соціальної реаль-
ності – суспільства, що динамічно розбудовується та  набуває нових якостей шляхом 
політичних і соціальних реформ на шляху розбудови демократично зорієнтованого 
громадянського суспільства.  

Доведено, що феномен місцевого самоврядування слід презентувати як комплексне, 
складне, багатогранне соціально-політичне явище, котре виявляє свою дуалістичну 
природу, оскільки гармонійно поєднує в собі й державну й суспільну складові, а в якості 
механізму консонації інтересів суспільства й держави постає запорукою підвищення рі-
вня економічного прогресу, конкурентоспроможності держави, а також потужним чин-
ником інтенсивного розвитку громадянського суспільства.  

Зроблено акцент на тому, що основним методологічним критерієм характеристики 
місцевого самоврядування повинно бути визначення його як явища суспільного життя, 
в якому об’єднуються самоуправлінські й державні принципи, комплементовані один до 
одного, оскільки територіальна громада є самоврядною спільнотою людей, де відбува-
ється зіткнення інтересів з політичних, економічних, соціальних, культурних, екологіч-
них й інших проблем. 

Ураховано, що саме по собі місцеве самоврядування як суспільне управління на лока-
льному рівні, здатне до ефективного функціонування тільки в ринковому економічному 
середовищі, оскільки тільки система цивілізованих ринкових відносин надає органам мі-
сцевого самоврядування можливість самостійно формувати й розвивати свою еконо-
мічну базу, зберігаючи тим самим певний ступінь автономності від держави, стаючи 
продуктивною основою для розвитку демократії локального масштабу. 

Окреслено перспективи подальших досліджень, що становлять розкриття сутнос-
ті феномену місцевого самоврядування як одного з важливих факторів демократизації 
суспільного життя з позиції феноменології. 

Ключові слова: органи місцевого самоврядування; громадянське суспільство; фено-
мен місцевого самоврядування; сутність місцевого самоврядування; дуалістична при-
рода місцевого самоврядування. 

  

 

В усіх демократичних державах місцеве самовря-

дування розглядається як важлива складова суспіль-

ного управління, необхідного доповнення та контрба-

лансу управління з центру, свідоцтво політичного 

добробуту суспільства. У такому контексті цілком 

зрозумілим є зростаючий у країнах світу інтерес до 

проблем місцевого самоврядування: у державах, що 

здійснюють демократичний транзит, відбувається 

інтенсивне реформування органів місцевої влади.  

Постановка проблеми. У сучасній Україні місце-

ве самоврядування почало функціонувати практично 

ab tabula rasa – «з чистого аркуша»: його історичні 

традиції, зруйновані в силу комплексу причин у роки 

радянської влади, реалізуються в нових історичних 

умовах, етіологічно стикаючись на цьому шляху з 

довгим рядом проблем політичного, адміністративно-

го, правового, соціального, економічного характеру.  

Продуктивність вирішення зазначених проблем 

безпосередньо пов’язана з розумінням сутності місце-

вого самоврядування, його місця й ролі в процесі 

демократизації системи управління суспільством – з 

феноменом місцевого самоврядування.  

Сутність місцевого самоврядування як неординар-

ного явища, усвідомлення його місця й ролі в процесі 
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демократизації системи управління суспільством, на 

думку багатьох дослідників у галузі державного 

управління, доцільно розкривати через поняття «фе-

номен місцевого самоврядування». 

Саме тому, маємо тверде переконання, що фено-

мен місцевого самоврядування слід презентувати як 

комплексне, складне й багатогранне соціально-

політичне явище, котре виявляє свою дуалістичну 

природу, тобто існує в двох втіленнях – з одного боку, 

відображає поліаспектність цього явища, а з іншого – 

ускладнює його онтологічну характеристику. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Міс-

цеве самоврядування як феномен розглядалося цілим 

рядом вітчизняних науковців, однак, оскільки немож-

ливо охопити весь діапазон цього огляду, то, на нашу 

думку, достатньо  зупинитися на деяких публікаціях 

останніх років.   

Так, Камінська Н. В. у монографії «Місцеве само-

врядування: теоретико-історичний і порівняльно-

правовий аналіз» (2010) робить спробу дослідити 

місцеве самоврядування як соціальний феномен, 

стверджуючи актуальність і трактуючи його як «пра-

во громадян, місцевого співтовариства на самостійну 

організацію і ведення місцевих справ, а також як одну 

з організаційно-правових форм здійснення публічної 

влади» [6, с. 7]. Розмірковуючи про природу місцево-

го самоврядування, автор обґрунтовує передусім його 

місце у системі держава – у громадянському суспільс-

тві, його співвідношення з місцевим управлінням, 

демократією та іншими категоріями, а також намага-

ється з’ясувати роль і значення цього феномену для 

населення [6].  

Зимогляд В. Я. у статті «Місцеве самоврядування 

як феномен культури» (2013) місцеве самоврядування 

розглядає як феномен культури і результат соціокуль-

турного розвитку, при цьому слушно підкреслюючи 

«значення врахування соціокультурних аспектів та 

законодавчих підстав щодо розбудови місцевого са-

моврядування в Україні» [5, с. 250–260]. 

Возний С. О. намагається підійти до розкриття фе-

номену місцевого самоврядування як політико-

правового інституту (2014), й основною установкою 

для цього є поняття дослідник бере ідею громадянсь-

кого суспільства, котра «дає змогу встановити струк-

турні основи цього соціального феномену, в рамках 

якого може знайти свою нішу інститут місцевого 

самоврядування як перехідна дотична інституція» [2, 

с. 82–87].  

У той же час Бурега В. В. у статті «Соціальний 

феномен державного управління та місцевого самов-

рядування: точки зіткнення» (2014)  презентує спробу 

аналізу державного управління та місцевого самовря-

дування як складових соціального управління – «фе-

номен суспільного життя». Автор також робить спро-

бу сформулювати висновок про доцільність зміни 

чинної «субординаційної» моделі соціального управ-

ління, що обумовлює пріоритетність рівнів управлін-

ня на користь державного, на «суспільно-

партнерську», яка має забезпечувати баланс векторів 

управління в процесі вирішення проблем суспільного 

розвитку на засадах забезпечення реальної рівноправ-

ності у функціонуванні соціальних інститутів місце-

вого самоврядування та державного управління [1,  

c. 15–24]. 

Як бачимо, трактування феномену місцевого са-

моврядування з метою конкретизації сутності місце-

вого самоврядування, визначення його місця й ролі в 

процесі демократизації системи управління суспільс-

твом, є досить популярним і розмаїтим, залежно від 

цілей і завдань наукових робіт дослідників. 

Виокремлення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Місцеве самоврядування визнача-

ється як форма організації влади на місцях, яка забез-

печує самостійність вирішення громадянами питань 

локального масштабу з урахуванням історичних, на-

ціональних і культурних традицій, характерних для 

конкретної території. Така форма реалізації влади 

означає, що населення й сформовані ним органи 

місцевого самоврядування беруть на себе 

відповідальність за управління справами територіаль-

ної громади, максимально активізуючи взаємодію 

державних структур та органів місцевої влади. 

Як бачимо з ряду оглядових монографій, наука на-

копичує знання про місцеве самоврядування [12, 13, 

14]. Однак феномен місцевого самоврядування, на 

нашу думку, має розглядатися з урахуванням постій-

но змінюваних умов його функціонування, що є особ-

ливо актуальним для України 2014–2017 р., де відбу-

вається формування нової реальності – суспільства, 

що динамічно розбудовується, набуває нових якостей 

шляхом політичних і  соціальних реформ з метою 

розвитку демократично зорієнтованого громадянсько-

го суспільства.  

Окрім цього, феномен місцевого самоврядування 

необхідно характеризувати як явище комплексне, 

складне й багатогранне, як явище дуалістичне, котре 

поєднує в собі елементи державного та громадського 

начал, оскільки територіальна громада є самоврядною 

спільнотою людей, де відбувається зіткнення інте-

ресів з будь-яких проблем: політичних, економічних, 

соціальних, культурних, екологічних тощо. 

Виклад основного матеріалу. Один з найвідомі-

ших дослідників місцевого самоврядування (local 

government) А. Нортон, підкреслюючи провідну роль 

у організації системи місцевого самоврядування полі-

тичного начала, запропонував східно-європейським 

колегам таку рекомендацію: «Досвід Заходу показує, 

що природа політичної системи є загалом найбільш 

варіативний та проблематичний аспект місцевого 

самоврядування. Це також найбільш складна сфера 

для запозичення. Технічні питання, такі як менедж-

мент, бюджетно-фінансові процеси та мистецтво, 

необхідне для забезпечення окремих сфер послуг, 

являє собою набагато більш легке поле для запози-

чення з досвіду інших країн. Але ці предмети не ле-

жать у серцевині місцевого самоврядування як демо-

кратичного інституту» [22, c. 279]. 

Відповідно до Конституції України, місцеве само-

врядування розглядається як основоположний прин-

цип здійснення влади в суспільстві та державі, яке 

наряду з принципом поділу влади, формує систему 

управління демократичної правової держави. Визнан-

ня місцевого самоврядування як базової складової 

демократичного ладу, конституційного принципу 
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організації та здійснення влади в суспільстві та дер-

жаві передбачає встановлення децентралізованої сис-

теми управління, закріплення інших, ніж в умовах 

централізації й концентрації влади, принципів взає-

мовідносин центральних органів влади з органами 

місцевого самоврядування [9]. 

Стаття 7 Конституції України наголошує, що «в 

Україні визнається і гарантується місцеве самовряду-

вання». Розгорнута дефініція місцевого самовряду-

вання міститься в статті 140 Конституції України: 

«Місцеве самоврядування є правом територіальної 

громади – жителів села чи добровільного об’єднання 

у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 

міста – самостійно вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції і Законів України» [9]. 

І далі: «Місцеве самоврядування здійснюється те-

риторіальною громадою в порядку, встановленому 

законом, як безпосередньо, так і через органи місце-

вого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та 

їх виконавчі органи. Органами місцевого самовряду-

вання, що представляють спільні інтереси тери-

торіальних громад сіл, селищ і міст, є районні та об-

ласні ради. Питання організації управління районами 

в містах належать до компетенції міських рад. Сільсь-

кі, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціати-

вою жителів створювати будинкові, вуличні, кварта-

льні та інші органи самоорганізації населення і наді-

ляти їх частиною власної компетенції, фінансів, май-

на» [9, Ст. 140]. 

Аналіз вище зазначеної статті Конституції України 

дозволяє зробити такі висновки: 

1. Місцеве самоврядування не є самодостатньою 

метою, але постає як засіб поліпшення якості життя 

громадян даного територіального утворення. 

2. Місцеве самоврядування націлене в основному 

на вирішення проблем місцевого значення, однак це 

не виключає вирішення муніципальними органами 

завдань регіонального або загальнодержавного мас-

штабу; але їх рішення необхідно здійснювати тільки в 

суворій відповідності до законодавства та за умови 

забезпечення органів місцевого самоврядування 

необхідними організаційними, матеріальними й 

фінансовими ресурсами. 

3. Місцеве самоврядування фундується на системі 

принципів, основним із яких є принцип безпосереднь-

ої відповідальності за прийняті рішення. 

4. Місцеве самоврядування передбачає застосу-

вання різноманітних форм прямого волевиявлення 

громадян: місцеві референдуми, збори, вибори та 

інше. 

5. Неодмінним компонентом місцевого самовряду-

вання є наявність у територіальних утвореннях ви-

борних органів місцевої влади.  

Враховуючи той факт, що місцеве самоврядування 

– це більш складне й багатогранне соціально-

політичне явище, ніж це може здатися за аналізу норм 

Конституції й законів України, які визначають прин-

ципи його функціонування, стає зрозумілім, чому 

навколо нього традиційно виникала та продовжує 

виникати гостра полеміка, метою якої є спроби дете-

рмінувати природу й сутність феномена місцевого 

самоврядування. Причому в епіцентрі цих дискусій 

питання не про те, чим насправді є місцеве самовря-

дування, а про те, яким чином інтерполювати його в 

систему поглядів тих чи інших дослідників, у основі 

міркувань яких більшою чи меншою мірою лежать 

відповідні економічні, політичні й інші інтереси. 

Не припиняється полеміка навколо питання: міс-

цеве самоуправління – це лише компонент громадян-

ського суспільства чи воно є складовою частиною 

державного організму, соціально-політична спрямо-

ваність якого полягає в реалізації завдань, трансльо-

ваних державою? При цьому сформувалися дві пози-

ції: наприклад, В. Кампо, визначаючи наявність пов-

ного взаємозв’язку між органами місцевого самовря-

дування й держави не бачить підстав для їх включен-

ня в державний механізм, детермінуючи місцеве са-

моврядування тільки як елемент громадянського сус-

пільства [7]. Іншу позицію відстоює В. Шаповал, 

спираючись у своїх теоретичних побудовах на функ-

ціональну подібність органів місцевого самовряду-

вання до органів виконавчої влади, вважає їх одним з 

ланок механізму держави, але не компонентом його 

апарату [21, с. 178–180]. 

На підставі викладеного можна стверджувати, що 

основним методологічним критерієм характеристики 

місцевого самоврядування має бути визначення його 

як явища суспільного життя, в якому об’єднуються 

самоуправлінські та державні принципи, комплемен-

товані один до одного. З огляду на це взаємодо-

повнення, можна пояснити розбіжність між положен-

нями частини 2 статті 5 Конституції про те, що 

«носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ», який здійснює її «безпосередньо і 

через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування» та частини 1 статті 140, відповідно 

до якої «місцеве самоврядування є правом тери-

торіальної громади самостійно вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції і законів 

України» [9]. 

Звернемо увагу на те, що основний Закон України 

трактує місцеве самоврядування в двох втіленнях – 

що, з одного боку, відображає поліаспектність цього 

явища, а з іншого – ускладнює його онтологічну ха-

рактеристику. Така подвійна природа місцевого са-

моврядування проглядається і в окремих статтях Кон-

ституції та нормах законів України, що, безумовно, 

буде й надалі стимулювати наукові пошуки в цьому 

напрямі.  

У першому втіленні місцеве самоврядування ви-

ступає як інститут громадянського суспільства, буду-

чи ефективною формою самоорганізації населення. 

Саме в цьому сенсі в статті 7 Конституції вжито слово 

«визнається», відображенням змісту якого стала де-

кларація в статті 140 Основного Закону нашої країни 

права громадян, «…об’єднаних у територіальні гро-

мади сіл, селищ і міст, самостійно вирішувати питан-

ня місцевого значення в межах Конституції і законів 

України», яке юридично закріплюється за територіа-

льною громадою як об’єктивна закономірність. Безза-

перечним є факт, що будь-яка соціальна сукупність 

людей, об’єднаних за різними ознаками (в тому числі 

й за територіальними), в демократичній, правовій 

державі має право вирішувати проблеми місцевого 
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значення без втручання сторонньої влади, в тому 

числі – влади державної [9]. 

Що ж стосується політико-правової детермінації 

сутності влади, яка безпосередньо здійснюється в 

системі місцевого самоврядування, то позиції вчених 

у даному питанні розходяться. Так, на думку 

В. Шаповала, виходячи зі змісту Конституції, в теорії 

можна вживати поняття публічної влади, єдиним 

джерелом якої є народ. Складові частини цієї влади – 

державна влада і муніципальна влада, причому першу 

реалізують органи державної влади, а другу – органи 

місцевого самоврядування. В. Шаповал вважає, що, 

тільки спираючись на вищевикладену тезу, можна 

реально коментувати положення частини 2 статті 5 

Конституції про те, що «народ здійснює владу ... че-

рез органи державної влади та органи місцевого само-

врядування» та вирішувати розбіжності між консти-

туційними дефініціями – «єдиним джерелом влади в 

Україні є народ» (частина 2, стаття 5) і «місцеве само-

врядування є правом територіальної громади» (части-

на 1, стаття 140) [21, с. 178]. 

Треба констатувати, що максимально наближеним 

до реалій державно-правового життя нашої країни є 

положення, згідно з яким конституційні витоки 

місцевого самоврядування експліковані в тій владі, 

джерелом якої є весь народ, а не його представники в 

масштабі громади, а обсяг повноважень – у законі, де, 

апріорно, відображається державна воля усього наро-

ду. Необхідно відзначити, що наявність влади терито-

ріальної громади (муніципальної) як варіанту публіч-

ної влади, джерелом якої конституційно є народ, за-

перечується тим, що вона (втім, як і будь-яка інша 

спільність людей) може бути джерелом лише однієї 

влади, а не двох: однієї – для органів державної влади, 

а другої – для органів місцевого самоврядування. При 

такому підході логічно зробити висновок, що народ 

може бути джерелом ще якоїсь влади. До того ж, 

якщо навіть припустити, що влада, джерелом якої є 

народ, ділиться на державну й владу територіальної 

громади (муніципалітету), яку відповідно здійснюють 

органи державної влади та органи місцевого самовря-

дування, при цьому виникне цілком закономірне пи-

тання про їх зовнішній вияв.  

Вищевикладене дає підстави для таких тверджень: 

1. Держава передає органам місцевого самовряду-

вання окремі повноваження, в тому числі – повнова-

ження органів державної виконавчої влади, передаю-

чи в муніципальну власність матеріальні ресурси, 

фінансові кошти тощо.  

2. Державна влада не протирічить принципу від-

носної самостійності місцевого самоврядування, ви-

значаючи при цьому правові межі його автономності, 

що унеможливлює опозицію місцевого самовряду-

вання по відношенню до держави.  

3. Самостійність місцевого самоврядування в ме-

жах його повноважень свідчить проте, що Конститу-

ція України визначає його не тільки як елемент гро-

мадянського суспільства, але і як відносно незалеж-

ний структурний компонент державного механізму.  

4. Визнаючи місцеве самоврядування тільки як 

складову частину громадянського суспільства, держа-

ва позбавляється можливості активно впливати на 

процес його функціонування: встановлювати систему 

органів місцевого самоврядування, процедуру їх 

створення та порядок діяльності.  

5. Держава не тільки визнає право на місцеве са-

моврядування, але й передбачає обов’язковим для 

територіальних об’єднань вирішення питань місцево-

го значення таким чином, як це визначено Конститу-

цією й законами України. 

Розглядаючи фактори, що детермінують широкі 

межі застосування системи місцевого самоврядування 

в світовій практиці, слід враховувати, що саме по собі 

місцеве самоврядування, особливо в своїх історично 

усталених формах, яке визначається як суспільне, 

недержавне управління на локальному рівні, здатне 

до ефективного функціонування тільки в ринковому 

економічному середовищі. Тільки система цивілізова-

них ринкових відносин надає органам місцевого са-

моврядування можливість самостійно формувати та 

розвивати свою економічну базу, зберігаючи тим 

самим певний ступінь автономності від держави, бу-

дучи продуктивної основою для розвитку демократії 

локального масштабу. 

Відповідно до вищевикладеного, виникає необхід-

ність указати на ряд ознак системи місцевого самов-

рядування, які знайшли відображення в наукових 

роботах і характеристика яких дозволить відрізняти 

місцеве самоврядування від інших видів територіаль-

ного управління: 

1. Здатність локального територіального утворен-

ня до певної функціональної самостійності, яка вира-

жається в організаційній і економічної автономності 

місцевого самоврядування та його органів у системі 

управління суспільством, державою, в наявності у 

місцевого колективу статусу юридичної особи. 

Місцеве самоврядування не пов’язане субординаційно 

з будь-якими структурами, в процесі прийняття 

рішень керується тільки законами й захищене від 

будь-якого роду зовнішніх зазіхань на свою само-

стійність. Утім, ця статусна характеристика місцевого 

самоврядування означає те, що воно функціонує поза 

системою державно-владних відносин і (в ідеалі) 

абсолютно незалежне від держави. Йдеться про само-

стійність у межах повноважень, які визначаються 

рамками нормативних актів, вироблених органами 

державної влади. З цього випливає, що органи місце-

вого самоврядування зобов’язані функціонувати 

відповідно до концепції єдиної загальнодержавної 

політики (економічної, гуманітарної, освітньої та ін.), 

що само по собі є обмежуючим фактором у процесі 

розвитку тенденцій місництва й сепаратизму на ло-

кальному рівні. 

2. Наявність і реальне функціонування місцевих 

представницьких органів, які мають право висловлю-

вати інтереси громадян і приймати від їхнього імені 

рішення, обов’язкові до виконання в даному територі-

альному утворенні. Формування й функціонування 

представницьких органів місцевого самоврядування 

реалізує участь широких верств населення у вирішен-

ні проблем місцевого масштабу, підвищує рівень їх 

політичної культури, формує в членах громадянсько-

го колективу усвідомлення своєї ролі в процесі 

управління «своїм» територіальним утворенням.  
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3. Можливість участі всього населення даної тери-

торіальної одиниці в процесах вироблення, обгово-

рення та прийняття рішень за всіма основними питан-

нями життєдіяльності місцевого громадянського ко-

лективу. Реалізація цього положення зумовлена на-

явністю права населення муніципального утворення 

на правотворчу ініціативу, а також безперешкодного 

звернення до посадових осіб органів місцевого са-

моврядування. 

4. Виборність органів місцевого самоврядування 

на широкій демократичній платформі, відкритість і 

підконтрольність їх діяльності, законодавчо оформлена 

процедура кадрової ротації в муніципальних органах. 

5. Відповідальність органів місцевого самовряду-

вання власними ресурсами в рамках своєї компетен-

ції; муніципальні органи несуть потрійну відповіда-

льність за прийняті ними рішення перед суб’єктами 

господарської діяльності [3, с. 203]. 

Логічно стверджувати, що історично домінуючою 

ідеєю концепції місцевого самоврядування є теза про 

те, що першопочатково джерелом влади в країні є не 

держава, а індивіди, котрі добровільно об’єднуються 

в громади й самостійно ведуть власні справи. Центра-

льний уряд у концепції місцевого самоврядування 

розглядається як ретардуюча інстанція, до допомоги 

якої слід апелювати лише за крайньої необхідності, 

коли особистої ініціативи представників громади 

недостатньо. Проблема залежності місцевого самов-

рядування від бажання-небажання держави дати йому 

певну частку самостійності актуальна нині так само, 

як 200, 100, 50 років тому. Посилилася тільки значи-

мість місцевого самоврядування, розширилися його 

права в сфері прийняття значущих для громади рі-

шень, політичні, соціальні й економічні характерис-

тики держави стали безпосередньо залежати від ціліс-

ності, розвиненості й організованості інститутів міс-

цевого самоврядування.  

Історичний досвід розвитку людства переконує 

нас у правоті А. де Токвіля, який стверджував понад 

сто років тому, що «комунальні інститути роблять для 

свободи те, що початкова школа для науки; вони роб-

лять її доступною для народу, дозволяють їсти її пло-

ди й звикати нею користуватися. Нація може ввести в 

себе вільне правління і без комунальних інститутів, 

але в неї не буде духу свободи» [18, с. 65]. 

Доречно відзначити, що основні теоретичні поло-

ження щодо природи й сутності місцевого самовряду-

вання, висунуті й обґрунтовані в наукових розвідках 

XIX століття, сформувались у сучасну систему погля-

дів на місцеве самоврядування, однак ці погляди за 

окремими позиціями до сих пір залишаються контра-

дикторними. На підвалинах історично сформованих 

теорій у сфері політичної науки найповнішого розви-

тку набули дві основні концепції місцевого самовря-

дування: державна і суспільна. Необхідно підкресли-

ти, що ні перша, ні друга концепції, не дивлячись на 

широке коло прибічників, не претендують на аксіома-

тичність; навпаки, маючи беззаперечні позитивні 

сторони, дані концепції позначені й вельми суттєвими 

недоліками.  

Слід підкреслити, що в основу державницької 

концепції місцевого самоврядування закладено ідею 

децентралізації державної (виконавчої) влади, редук-

ції повноважень її до рівня територіальних співтова-

риств громадян (територіальних об’єднань, общин, 

комун) та органів, які вони обирають. Таким чином, 

джерело влади місцевого самоврядування знаходиться 

не в самій терориторіальній спільноті, а в законі, який 

концентровано відображує волю всього народу. Ус-

пішність діяльності місцевого самоврядування зале-

жить від того, наскільки держава довіряє місцевому 

населенню й тим органам, які даними населенням 

обрані. При цьому предметом відання місцевого са-

моврядування може бути будь-яке питання, яке необ-

хідно вирішити децентралізовано. В подібному аспек-

ті система місцевого самоврядування, будучи недер-

жавним інститутом, являє собою невід’ємну складову 

механізму реалізації державної влади (єдино суверен-

ної), діючи при цьому на засадах правової, адмініст-

ративної та матеріально-фінансової автономії.  

Відповідно до державницької концепції місцевого 

самоврядування в Україні реалізується англосаксон-

ський тип організації місцевої публічної влади, в рам-

ках якої на всіх рівнях адміністративно-терито-

ріального поділу функціонують тільки органи місце-

вого самоврядування. Загальна теорія місцевого само-

врядування потенціює організацію французької або 

континентальної моделі організації влади на місцях, 

згідно з якою на регіональному рівні діють також 

органи державної виконавчої влади – префектури, 

урядові комісаріати, місцеві державні адміністрації [13]. 

Враховуючи викладене, можна говорити, що дер-

жавницька концепція декларативно спрямована на 

збереження й зміцнення державної цілісності. Визна-

ючи необхідність певної правової, організаційної та 

матеріально-фінансової незалежності територіальних 

громад і органів місцевого самоврядування, вона не 

підтримує ідею суверенітету місцевої громади, вба-

чаючи в цьому небезпечну тенденцію до виявів 

місницького егоцентризму й територіального сепара-

тизму. Державницька концепція місцевого самовря-

дування вимагає досконалої системи законодавчого 

оформлення цього громадсько-політичного інституту, 

оскільки саме правовий аспект є тим фактором, який 

уповільнює комплементацію процесу місцевого само-

врядування до політичного простору України.  

Cлід указати, що громадівська концепція місцево-

го самоврядування, на противагу державницької, 

сприяє всебічному розвитку так званого статутного 

права, однак для такого розвитку необхідна суспільно 

політична активність не тільки органів місцевого 

самоврядування, а й самих територіальних об’єднань 

громадян, як первинних суб’єктів влади на місцях. 

Громадівська концепція місцевого самоврядування 

базується на ідеї природних прав територіальної спі-

льноти, її певного «суверенітету» по відношенню до 

держави, яка конституційно визнає територіальну 

спільноту, гарантуючи їй правову підтримку й захист. 

Концептуально община реалізує себе як самостійне 

джерело публічної влади, що не належить державі, 

але виступає як самостійна, так звана «муніципальна» 

публічна влада.  

Не зайве нагадати, що саме громадівська концеп-

ція місцевого самоврядування превалювала в теорії 
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української політичної науки на початку – в середині 

1990-х р. Це пояснюється, по всій ймовірності, тим, 

що положення даної концепції знаходилися в арсеналі 

тих демократичних сил, які здобули перемогу на міс-

цевих виборах 1990 року в великих містах України. 

Практично, громадівська концепція дозволяла розгля-

дати міські утворення як суверенні територіальні 

громади, оппонуючи тим самим державі, яка, на дум-

ку багатьох політиків, ще знаходилась в жорсткому 

«прокрустовому ліжку» комуністичної ідеології.  

Як бачимо, ключові пункти громадівської концеп-

ції знайшли відображення і в чинній Конституції 

України: «в Україні визнається і гарантується місцеве 

самоврядування»; «місцеве самоврядування є правом 

територіальної громади»; «народ здійснює владу без-

посередньо і через органи місцевого самоврядування» 

(ст. 5, 7, 140) [9]. 

Аналіз текстів цих статей свідчить, що органи 

місцевого самоврядування не є органами державної 

влади, а виступають як до певної міри самостійна 

форма народовладдя. Прихильниками вищевикладе-

ного погляду на онтологію інституту місцевого са-

моврядування є деякі вітчизняні вчені. Так, на думку 

професора В. Погорілко, місцеве самоврядування «опо-

середковує собою відносно самостійний вид влади в 

системі народовладдя – місцеву, муніципальну владу як 

владу територіальних спільнот» [16, с. 731]. 

В.  Кампо висловлює думку, що місцеве самовряду-

вання виступає як «специфічна форма реалізації пуб-

лічної влади, відмінної від державної» [7, с. 4]. Таку ж 

думку поділяють і інші вітчизняні вчені-політологи, 

зокрема авторитетний фахівець в галузі місцевого 

самоврядування В. Кравченко [11, с. 4–10]. Однак не 

всі вчені є прихильниками громадської концепції 

місцевого самоврядування. Як зазначає професор 

В. Шаповал, сучасне місцеве самоврядування нероз-

ривно пов’язане з державою, і його сходи з’являються 

на певному етапі суспільного й державного розвитку 

[20, с. 48–54]. Зокрема, він наполягає на тому, що «міс-

цеве самоврядування за своєю природою є децентралі-

зованою формою державного управління» [20, с. 51]. 

Необхідно підкреслити, що сучасна Україна, як 

перспективна європейська держава та рівноправний 

член Ради Європи, ратифікувала Європейську хартію 

місцевого самоврядування, яка, як відомо, базується 

на постулатах державницької концепції місцевого 

самоврядування. Зокрема, в хартії прописано, що 

«місцеве самоврядування означає право і спромож-

ність органів місцевого самоврядування в межах за-

кону здійснювати регулювання та управління суттє-

вою часткою публічних справ, під власну відповіда-

льність, в інтересах місцевого населення» [4]. 

Подібний контекст обумовлює можливість при-

пущення, відповідно до якого з позиції суверенності 

державної влади громадівська концепція, яка декла-

рує місцеву самоврядну владу як самостійний вид 

публічної влади, що не верифікується в сфері сучасної 

політичної думки. Безсумнівно, що в цивілізованому 

суспільстві не може бути двох суверенних публічних 

влад, подібна біфуркація влади можлива лише в пері-

од соціально-політичних катаклізмів (війна, револю-

ція, державний переворот), і життєздатною вона буде 

лише обмежений проміжок часу. 

Не дивлячись на таку контрадикторність поглядів 

на теорію та практику місцевого самоврядування, в 

останні десятиліття в науковій літературі досить ши-

роко розповсюджені дуалістичні (двоїсті) теорії, при-

хильники яких намагаються знайти компроміс між 

двома полярними поглядами на природу і характер 

місцевих органів влади. Як зазначає вітчизняний по-

літолог С. Костючков «Відповідно до теорії дуалізму 

місцеве самоврядування несе в собі обидві засади: і 

державну, і суспільну, що, з одного боку, є своєрід-

ним продовженням державного адміністративного 

механізму на рівні нижче центрального, а з іншого – 

легітимним виразником ідей та поглядів місцевих 

спільнот» [10, с. 7]. 

Взагалі кажучи, у процесі проектування державно-

го будівництва, місцеве самоврядування не слід розг-

лядати лише як владний інститут, або як інститут 

громадянського суспільства. Місцеве самоврядування 

гармонійно поєднує в собі й державну й суспільну 

складові, а в якості механізму консонації інтересів 

суспільства й держави виступає запорукою підвищен-

ня рівня економічного прогресу, конкурентоспромо-

жності держави, а також потужним чинником інтен-

сивного розвитку громадянського суспільства.  

Слід сказати, що саме дуалістична концепція є 

найбільш прийнятною до пояснення феномену місце-

вого самоврядування. На користь цієї теорії свідчить 

вже сам механізм формування предметів ведення 

органів місцевого самоврядування. Як свідчить прак-

тика, в основі такого механізму неодмінним компоне-

нтом є прояв зустрічної ініціативи з боку тери-

торіального колективу, який делегує органам місцево-

го самоврядування виконання ряду функцій, актуаль-

них для місцевої спільноти, і з боку держави, яка до-

ручає місцевим органам влади вирішення широкого 

спектру питань, нагальних не тільки для конкретної 

територіальної спільноти, але й для держави в цілому. 

В подібному аспекті держава не тільки дозволяє орга-

нам місцевого самоврядування вирішувати певний 

комплекс суспільно-значущих проблем самостійно, а 

й покладає на них певну частину власних функцій, 

пов’язаних, зазвичай, із постійними контактами між 

державними органами влади та представниками тери-

торіальної спільноти [8]. 

Висновки з дослідженого матеріалу. На підставі 

вищевикладеного припустимо стверджувати, що дуа-

лістична природа місцевого самоврядування утворює 

його засадничу сутнісну рису; в найбільш різноманіт-

них формах вона демонструє свої характерні риси 

практично в усіх сучасних муніципальних системах. 

У той же час конотація суспільної та державної скла-

дових у кожній конкретній системі місцевого самов-

рядування є вельми специфічною, відтак – може спо-

стерігатися превалювання або одних, або інших ознак. 

Це етіологічно призводить до партикуляризації 

муніципальних систем за вказаними ознаками й ви-

кликає необхідність подальшого корегування інсти-

туціональних характеристик місцевого самоврядуван-

ня, як одного з важливих факторів демократизації 

суспільного життя. 
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Перспективи подальших досліджень. Перспек-

тиви подальших досліджень сутності феномену міс-

цевого самоврядування можуть скласти філософські 

характеристики цього явища, подані через історичну 

ретроспективу, зокрема з позицій феноменології. 

Окрім того, термін «феномен» щодо місцевого самов-

рядування доречно трактувати саме з філософської 

точки зору, оскільки у філософському сенсі (на відмі-

ну від фізики, гемології тощо) слово «феномен» за-

стосовується для позначення явищ, які досягаються на 

чуттєвому рівні, на противагу усвідомлюваним розу-

мом явищам (феномен із грец. φαινόμενον – з’являє-

ться; «позначає незвичайне явище, рідкісний факт, 

який важко збагнути», «у новоєвропейській філософії, 

за визначенням Канта, феномен – будь-яке явище, яке 

може бути пізнане на основі досвіду» [19]. 
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья посвящена раскрытию теоретико-методологических подходов к рассмотрению местного самоуп-

равления, а также сущностных характеристик феномена местного самоуправления с целью определения мес-

та и роли местного самоуправления в процессе демократизации системы управления обществом. 

Концентрируется внимание на том, что феномен местного самоуправления должен рассматриваться с 

учетом изменяющимся условиям его функционирования, что особенно актуально для Украины 2014–2017 гг., 

где происходит формирование новой реальности - общества, динамично развивается, приобретает новые ка-

чества путем политических и социальных реформ с целью развития демократически ориентированного граж-

данского общества. 
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Доказано, что феномен местного самоуправления следует представить как комплексное, сложное, много-

гранное социально-политическое явление, которое обнаруживает свою дуалистическую природу, поскольку 

гармонично сочетает в себе и государственную и общественную составляющие, а в качестве механизма кон-

сонации интересов общества и государства возникает залогом повышения уровня экономического прогресса, 

конкурентоспособности государства, а также мощным фактором интенсивного развития гражданского обще-

ства. 

Сделан акцент на том, что основным методологическим критерием характеристики местного самоуправ-

ления должно быть определение его как явления общественной жизни, в котором объединяются самоуправ-

ленческие и государственные принципы, комплементовани друг к другу, поскольку территориальная община 

является самоуправляемой сообществом людей, где происходит столкновение интересов по политическим, 

экономических, социальных, культурных, экологических и других проблем. 

Учтены, что само по себе местное самоуправление как общественное управление на локальном уровне, 

способно к эффективному функционированию только в рыночном экономической среде, поскольку только 

система цивилизованных рыночных отношений предоставляет органам местного самоуправления возмож-

ность самостоятельно формировать и развивать свою экономическую базу, сохраняя тем самым определен-

ную степень автономности от государства, становясь продуктивной основой для развития демократии лока-

льного масштаба. 

Определены перспективы дальнейших исследований, составляют раскрытия сущности феномена местно-

го самоуправления как одного из важных факторов демократизации общественной жизни с позиции феноме-

нологии. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления; гражданское общество; феномен местного самоуп-

равления; реформирования; демократизація; дуалистическая природа местного самоуправления. 
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THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE PHENOMENON OF LOCAL GOVERNMENT 

  

The article discovers the theoretical-methodological approaches to the examination of local government and the 

essential characteristics of its phenomenon to define its place and role in the process of democratization of the system 

of government of the society. 

Attention is concentrated on the fact that the phenomenon of local government has to be examined taking into 

consideration the constant changing conditions of its functioning that is especially actual for the Ukraine of 2014–

2017, when a new reality - a dynamically building society - has been formed and new qualities by means of political 

and social reforms in order to develop a democratically orientated civil society have been acquired. 

 It has been proven that the phenomenon of local government should be presented as a complex, versatile social-

political phenomenon which shows its dual nature because it unites harmoniously the State and social  formants; the 

rise of level of economical progress and the State's ability of a competitor guarantees the mechanism of  consonance 

of the interests of the society and State and is also a mighty factor of an intensive development of the civil society. 

 It is accented that the main methodological criterion of the characteristics of local government must be its 

definition as a phenomenon of social life where the self-governmental and State principles complemented in one 

another because the territorial community is a self-administrative community of people where the interests of 

political, economical, social, cultural, ecological and other problems meet. 

It has been taken into account that local government as social government on the local level can function 

independently and effectively only in the market economical environment because only the system of civilized 

market relationship gives the organs of local government the possibility to form and develop its economical basis 

independently keeping in this way a certain degree of autonomy from the State, becoming a productive foundation for 

the development of democracy on a local scale. 

The perspectives of the following research that discover the essence of the phenomenon of local government as 

an important factor of democratization of social life from the position of phenomenology have been outlined. 

Key words: organs of local self-government; civil society; phenomenon of municipal institutes; reforming; de-

mocratization; dual nature of municipal institutes. 
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КОМУНІКАТИВНА ЕТИКА 

В ПУБЛІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ 

 

Трансформаційні процеси в комунікаціях сучасності впливають на всі сфери грома-
дянського суспільства, зокрема на публічну політику. Порушена тема етичної поведін-
ки публічного службовця, а саме етики комунікацій в мережі інтернет актуальна під час 
реформ в публічному управлінні. Комунікативна політика одна з тих сфер, де відбува-
ється швидке реагування владних інститутів на сучасні виклики. Розвиток інформа-
ційного суспільства задає відповідний швидкий темп комунікацій як в межах власної 
держави, так і в міжнародному інформаційному просторі. Події в Україні стають резо-
нансними далеко за її межами і швидко формують уявлення і відповідну реакцію. Вста-
новлено взаємозв’язки поведінки публічного службовця з всією складною структурою 
публічного управління. Оцінено вплив державного іміджу на настрої у суспільстві та йо-
го самоорганізацію. Запропоновано ряд рекомендацій для публічних службовців щодо пе-
рсонального користування інтернет ресурсами. 

Ключові слова: державна служба; етична поведінка; державне управління; відповіда-
льність; імідж держави.  

 

 

Постановка проблеми. Сучасні комунікативні 

процеси в суспільстві накладають «штампи» відпові-

дальності на публічних службовців, зокрема в мережі 

інтернет. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Імідж 

держави в аспектах інформаційної політики дослі-

джували Г. Почепцов, І. Пантелейчук, І. Кринична,  

Е. Галумов. Етика комнунікацій державних службов-

ців висвітлена в наукових роботах М. Рудакевич,  

В. Дрешпак, Н. Грицяк. І. Коваль дослідила досвід 

зарубіжних країн в питаннях поведінки публічних 

посадовців в мережі інтернет поза робочим часом. 

Інформацію в якості трансформаційного ресурсу ви-

вчає Г. Несвіт, дослідниця наголошує на важливості 

громадського контролю в державному секторі та дос-

тупності інформації в усіх її проявах. 

Виокремлення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Нові характеристики комунікацій 

вимагають нових рішень щодо їх врегулювання. Про-

понуємо ширше розглянути аспекти вливу комуніка-

тивних зв’язків публічних посадовців на імідж публі-

чної служби України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Імідж 

організації починається з іміджу керівника та праців-

ників. Ротація на державній службі за період 2015–

2017 років у зв’язку з публічними скандалами підтве-

рджує, що проблема етичної поведінки на державній 

службі залишається актуальною і нині. Не зважаючи 

на удосконалену спеціальну перевірку державних 

службовців, репутаційні втрати повсякчас трапляють-

ся з депутатами Верховної Ради, членами Уряду, ви-

сокопосадовцями. В свою чергу, громадянське суспі-

льство швидше реагує на всі непорозуміння та конф-

лікти, пов’язані з державними службовцями, перей-

маючи, таким чином, європейську рису нетерпимості 

до обману та зловживань в професійній діяльності. З 

метою уникнення деяких протиріч в намірах, світо-

гляді робітника і компанії, HR-відділи приватних 

компаній реалізують проведення моніторингу актив-

ності в соціальних мережах майбутніх робітників. На 

нашу думку, подібний моніторинг був би доречним і в 

публічному управлінні. Така практика забезпечить 

ефективну політику щодо формування позитивного 

іміджу влади.  

Імідж органів державної влади – це «цілісний, які-

сно визначений образ державних службовців», який 

«зафіксований у масовій, або в індивідуальній свідо-

мості», «виникає і корегується в результаті сприйнят-

тя і відповідної фільтрації інформації про об’єкт, яка 

надходить із зовнішнього середовища крізь призму 

існуючих стереотипів» [6, c. 45]. Імідж держави скла-

дне поняття, грунтується на сумі уявлень про її інсти-

тути, такі як: «імідж демократії, імідж влади, імідж 

економіки, імідж збройних сил, зовнішньополітичний 

імідж, імідж інформаційної політики держави» тощо.  

Підтвердження кадрової та політичної кризи в пу-

блічному управлінні спостерігаємо також крізь приз-

му громадської думки. Так, згідно соціологічного 

опитування 2016 року, загальні показники балансу 

довіри українців до органів державної влади в біль-

шості галузей з мінусом, окрім військової до 32 % 

довіри. Показник -79,7 % недовіри до державного 

апарату (чиновників) у квітні, та -77,3 % у листопаді. 

Менше українці довіряють тільки російським ЗМІ з 

показником недовіри -77,3 % і -78,7 % (кві-

тень/листопад 2016), який як бачимо навпаки набирає 
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оберти. Проте, маємо звернути увагу, на невелике, але 

зростання довіри громадян до інститутів влади, 

наприклад: Обласним державним  адміністраціям в 

листопаді повністю довіряють на 0,9 % більше ніж у 

квітні того ж року; Районним державним адміністра-

ціям на 1,5 %; Органам місцевого самоврядування на 

1,6 %; Державному апарату (чиновникам) на 0,4 % 

відповідно [8].  

Приймаємо той факт, що фаховою оцінкою діяль-

ності органів державної влади громадськість не за-

ймається, адже ефективність державних структур 

визначається «за допомогою зіставлення результатів 

управління і ресурсів, затрачених на їх досягнення», а 

достатньої кількості оприлюднених даних для такої 

аналітики не вистачить [1, с. 45]. Проте, оперативний 

інформаційний супровід діяльності органів влади вже 

не є рекомендованим, він є необхідним, перш за все 

для виконання таких задач: по-перше, достовірне 

інформування громадськості та подальше поширення 

саме офіційної інформації, по-друге, уникнення 

маніпуляцій з боку ЗМІ та інших суб’єктів публічної 

політики, які використовують відео- та аудіо-монтаж, 

передають інформацію, що не відповідає дійсності 

або перемішують факти з власними припущеннями та 

коментарями, що створює інформаційну хвилю з 

відповідними наслідками дезінформованості. Зокре-

ма, Україна розвиває політику транспарентності до 

суспільства, що є своєрідним «вираженням зворотньої 

довіри». Такі заходи як Програма державних за-

купівель «Прозоро», е-декларування, оприлюднення 

звітів уряду; оперативне висвітдення діяльності дер-

жавих органів в різних каналах зв’язку пом’якшують 

розчарування громадськості, яке корелюється від 0,2 

до 1 % приросту до балансу довіри.  

В свою чергу, оцінка державного службовця про-

ходить згідно «Типового порядку проведення оцінки 

результатів службової діяльності державних служ-

бовців», який включає в себе градації якостей від 0 до 

3 балів за такими напрямками: результативність, дис-

циплінованість, професійна етика, ініціативність. 

Отже, професійна етика на «відмінно» це – «поважати 

колег та користуватись відповідним авторитетом, 

підтримувати здоровий мікроклімат та дружню атмо-

сферу в колективі» [7]. Проте, «поза увагою зали-

шається цілий ряд морально-етичних, ментально-

психологічних, духовних аспектів державних служ-

бовців», звертає увагу на проблеми розуміння специ-

фіки державного службовця І. Кринична. Не можемо 

не погодитись з її іншим твердженням стосовно ролі 

державних службовців: «це ті, хто формує громадську 

думку, щодо спийняття влади» [5].  

Аналізуючи нормативне закріплення комунікатив-

ної етики, варто звернути увагу на законодавсто, що 

власне і є джерелом публічної відповідальності. Від-

повідно до діючого законодавства, етика поведінки 

державного службовця в системі комунікативних 

взаємодій складає такі забов’язання: сумлінно вико-

нувати свої службові обов’язки; шанобливо ставитися 

до громадян, керівників і співробітників, дотримува-

тися високої культури спілкування [3].  

Наказ від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження За-

гальних правил етичної поведінки державних служ-

бовців та посадових осіб місцевого самоврядування» 

зазначає: «поведінка державних службовців та поса-

дових осіб місцевого самоврядування має забезпечу-

вати довіру суспільства до державної служби та слу-

жби в органах місцевого самоврядування». А також 

«державні службовці та посадові особи місцевого 

самоврядування під час виконання своїх посадових 

обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватись зага-

льновизнаних етичних норм поведінки, бути добрози-

чливими та ввічливими, дотримуватись високої куль-

тури спілкування (не допускати використання нецен-

зурної лексики, підвищеної інтонації)». Окремо виді-

лено тезу про повагу: «з повагою ставитись до прав, 

свобод та законних інтересів людини і громадянина, 

об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не про-

являти свавілля або байдужість до їхніх правомірних 

дій та вимог» [4]. 

Наразі 2016 року вступив у дію новий Закон 

України «Про державну службу» № 2490, що визна-

чає правові норми для державних службовців у 87 

статтях 10 розділів, попередній закон від 1993 року 

обмежувався 38 статтями в 8 розділах. Питання етики 

державних службовців визначається перш за все по-

няттям «службова дисципліна», принципами держав-

ної служби, правами та обов’язками державного 

службовця та розділом VIII «дисципліна та ма-

теріальна відповідальність державних службовців» 

[3]. Також є чинним Наказ «Про затвердження За-

гальних правил етичної поведінки державних служ-

бовців та посадових осіб місцевого самоврядування», 

в якому зазначено, що державні службовці та посадові 

особи місцевого самоврядування мають «дбати про 

авторитет державної служби і служби в органах 

місцевого самоврядування», а також про «позитивну 

репутацію державних органів» та «органів місцевого 

самоврядування», що включає «дотримання правил 

етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечен-

ня високої якості роботи, встановленого внутрішнього 

службового розпорядку». На нашу думку, кожну з 

наведених тез можливо спроектувати і на діяльність 

публічного службовця в мережі інтернет. Пропонуємо 

ряд рекомендацій щодо персонального корисування 

інтернет-ресурсами, яке допоможе уникнути або звес-

ти до мінімуму будь-які непорозуміння у професійних 

стосунках публічного службовця: 

 профіль в соц мережі має відповідати посаді та 

організації, в якій ви працюєте. Часом достатньо одні-

єї привітної фотографії у діловому стилі. Публікації 

та коментарі не мають суперечити заявленим корпора-

тивним принципам організації, яку ви представляєте; 

 не вести профілі у соціальних мережах від іме-

ні своїх керівників на їх прохання;  

 користуватись визнаними якісними з точки зо-

ру захисту інформації ресурсами: пошта gmail, соціа-

льна мережа facebook, смс telegram; 

 ставити якісні паролі, він може бути один всю-

ди, але з варіаціями; 

 приватне життя краще залишити в закритих 

альбомах, на іншому не впізваному акаунті або взага-

лі не викладати особисті дані в мережу; 
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 переіменовуючи контакти в незрозумілі фор-

мули можна уникнути оприлюднення особистої смс 

переписки.  

Повертаючись до категорій іміджу держави і ко-

мунікацій, зауважимо, ще на один ряд аспетів, що 

впливають на формування іміджу держави «умовно-

коректовані» соціологічні фактори: соціально-

психологічні настрої в суспільстві; форми суспільно-

політичної інтеграції громадян, структура, характер і 

принципи діяльності суспільно-політичних об’єднань 

країни; морально-етичні аспекти розвитку суспільства 

[2, c. 77–78]. Суб’єкти громадського контолю в часи 

суспільної реформації теж постають перед рядом 

іміджевих проблем, що можуть мати негативні 

наслідки. Дискредитація одного з учасників політич-

ного процесу – є ударом для репутації всього руху, чи 

навіть для всієї професії чи виду діяльності. Як при-

клади: спад популярності окремих партій, імідж про-

фесії політичного журналіста похитнувся, а вслід і 

окремі видання, які асоцюювались з скандальними 

нині іменами; довіра до діяльності волонтерів в 

Україні теж переживає спад через недобросовістність 

окремих представників. Представники професійних 

спілок, громадських об’єднань, які стоять на варті 

етики та моралі суспільства теж час від часу натрап-

ляють на безвихідь та невгамоність політичних інтриг 

навколо.  

Загалом, політичні та суспільні скандали призво-

дять до морального виснаження громадян, і як слід-

ство – виникає апатія до політичного громадського 

життя країни. Без надії громадян на зміни відбуваєть-

ся нехтування обв’язками, що провокує низьку явку 

на вибори та референдуми і цей процес також стає 

окремим чинником загальної кризи. Як бачимо, 

публічний механізм відповідальності – це саме той 

шлях, який ураїнське суспільство має подолати на шля-

ху перетворень через участь кожного громадянина.  

Висновки із дослідженого матеріалу. Оцінено 

вплив комунікативної етики спілкування на сприй-

няття публічної особи суспільством. Механізми юри-

дичної відповідальності в сучасних реаліях визна-

чаємо наразі як недостатньо ефективними, проте 

єдиноправильними. Існує потреба до подальшого 

пропагування етики комунікацій серед публічних осіб 

та державних службовців; громадському сектору 

рекомендуємо діяти в рамках правового поля та не 

зупинятись перед труднощами, які є частиною шляху 

розвитку та вдосконалення української держави.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ ЭТИКА В ПУБЛИЧНОЙ  

ПОЛИТИКЕ УКРАИНЫ 

 

Трансформационные процессы в коммуникациях современности влияют на все сферы гражданского об-

щества, в частности на публичную политику. Затронута тема этического поведения публичного служащего, а 

именно этики коммуникаций в сети интернет актуальна во время реформ в публичном управлении. Комму-

никативная политика одна из тех сфер, где происходит быстрое реагирование властных институтов на совре-

менные вызовы. Развитие информационного общества задает соответствующий быстрый темп коммуникаций 

как в пределах собственного государства, так и в международном информационном пространстве. События в 

Украине становятся резонансными далеко за ее пределами и быстро формируют представление и соответст-

вующую реакцию. Установлены взаимосвязи поведения публичного служащего со всей сложной структурой 

публичного управления. Оценено влияние государственного имиджа на настроения в обществе и его самоор-
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ганизации. Предложен ряд рекомендаций для публичных служащих по персонального пользования интернет 

ресурсами. 

Ключевые слова: государственная служба; этичное поведение; государственное управление; ответст-

венность; имидж государства. 
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COMMUNICATIVE ETHICS OF PUBLIC 

POLICE OF UKRAINE 

 

Transformation processes in modern communication influence on all areas of civil society, including public poli-

cy. The theme of the ethical conduct of public servants, namely the ethics of communication on the Internet during 

the relevant reforms in the public administration was touched. Communication policy is one of those areas where 

there is a rapid response of government institutions to the contemporary challenges. The development of the infor-

mation society sets a corresponding fast rhythm of communications both within own state, and the international in-

formation area. Events in Ukraine become resonance far beyond and form imagination and corresponding reaction 

quickly. The interrelationships of behavior of public servants with entire complex structure of public administration 

were determined. Purpose improve the mechanisms of public service. Methods – synthesis, evaluation. Scientific 

novelty – were further developed mechanisms to build communication links in the public administration. Scope 

results – public authorities. Conclusions investigated material: the influence of public image on mood in the society 

and its self-organization were determined. A number of recommendations for public officials on the personal use of 

Internet resources was advertised. There is a need to further promote communication ethics among public figures and 

civil servants; encourage public sector to operate within the legal framework and did not stop before the difficulties 

that are part of the development and improvement of the Ukrainian state. 

Key words: public service; ethical behavior; public administration; responsibility; image of the state. 
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ЧОРНОМОРСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ГРОМАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

 

В статі розглянута процедура об’єднання Чорноморської сільської  і Рівненської сіль-
ської територіальної громади і створення на їх основі Чорноморської об’єднаної тери-
торіальної громади Очаківського району Миколаївській області. Проаналізована норма-
тивно-правова база інституційного забезпечення реформи територіальної організації 
влади в Україні на засадах децентралізації. Визначено, що мотивуючим доводом для 
об’єднання – була фінансова спроможність Чорноморській ОТГ, можливість самостійно 
вирішувати проблеми середньої та дошкільної освіти, надання медичних та комуналь-
них послуг, тобто вирішення всіх тих питань, які гостро стоять на порядку денному 
громади. 

Ключові слова: місцеве самоврядування; територіальна громада; принцип субсидіа-
рності; спроможна територіальна громада; децентралізація; децентралізація держав-
ної влади; об’єднана територіальна громада. 

 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Сьогодні Україна стоїть на шляху великих перетво-

рень, які викликані гострою необхідністю піднесення 

фінансово-економічного стану країни, що знаходить-

ся на низькому рівні в порівнянні з іншими країнами 

світу, та подолання існуючої соціально-демографічної 

кризи українського народу. Децентралізація держав-

ної влади насамперед, передбачає передачу значних 

повноважень на рівень територіальної громади, тому 

що лише місцева влада, яка ближча до людей, може 

швидше реагувати на питання й проблеми, які вини-

кають на місцевому рівні. Тому що саме на цьому 

рівні надаються основні послуги (освітні, культурні, 

комунальні, медичні), підтримується порядок, ство-

рюються економічні, соціальні, культурні  умови для 

життя населення. Децентралізація стимулює бажання 

жителів кожної адміністративно-територіальної оди-

ниці, покращити власне життя за рахунок політичних, 

економічних, суспільних можливостей територій, 

побудови нормальної інфраструктури, яка має управ-

лінсько-господарські функції й посилює економічну 

спроможність ОТГ.  

Децентралізація в Україні стала чимось більшим 

за реформу, а її проведення розглядається на рівні 

питань збереження державності. Отже, дослідження 

реформи системи місцевого самоврядування, що від-

бувається в процесі децентралізації, на прикладі ство-

рення спроможної Чорноморської об’єднаної терито-

ріальної громади (далі Чорноморської ОТГ) набуває 

особливої актуальності, тому що може бути дуже 

корисним  в подальшому процесі об’єднанні терито-

ріальних громад і визначенні рівня їх спроможності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

вченню теоретичних і практичних питань централіза-

ції і децентралізації влади, розвитку місцевого самов-

рядування приділяють увагу таки українські вчені, як 

В. Авер’янов, В. Андріяш, В. Бакуменко, О. Борис-

лавська, О. Євтушенко, В. Ємельянов, А. Ібрагімова, 

Т. Лушагіна, В. Мамонова, Ю. Набатова та ін. Проте, 

не зважаючи на низку наукових розвідок, дане питан-

ня залишається досить актуальним та потребує дослі-

джень. Так дослідженням нормативно-правового та 

соціально-економічного стану окремих громад безпо-

середньо Новобузького району Миколаївської області 

та визначенням перспектив формування спроможних 

територіальних громад на території області займаєть-

ся доктор наук з державного управління, професор 

В. Ємельянов та кандидат наук з державного управ-

ління А. Ібрагімова [6, с. 24]. 

Крім того, важливе значення для розуміння проце-

сів децентралізації та створення спроможних терито-

ріальних громад мають наступні нормативно-правові 

акти: «Концепція реформи місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади» схвалена Кабіне-

том Міністрів України у квітні 2014 р., що передбача-

ла визначення напрямів, механізмів і строків рефор-
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мування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади. Концепція була спрямована на мо-

білізацію зусиль територіальних громад країни, шля-

хом їх перебудови та об’єднання, а також посилення 

значимості і впливу органів місцевого самоврядуван-

ня на загальнодержавну політику, заради соціально-

економічного процвітання регіонів та зменшення їх 

політичної і фінансової залежності від держави [17, с. 1]. 

Важливо значення для розуміння процесів децент-

ралізаціє має те, що протягом 2014–2015 р. було на-

працьовано та прийнято цілу низку законодавчих та 

розпорядчих документів, а саме: Закони України «Про 

співробітництво територіальних громад», «Про доб-

ровільне об’єднання територіальних громад», «Про 

засади державної регіональної політики», «Про рати-

фікацію Додаткового Протоколу до Європейської 

хартії місцевого самоврядування про право участі у 

справах органу місцевого самоврядування», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністрати-

вних послуг», Розпорядження КМУ «Про затвер-

дження плану заходів щодо реалізації Концепції ре-

формування місцевого самоврядування та територіа-

льної організації влади в Україні» та інше [2, с. 2]. 

Водночас значний науковий доробок фахівців, на 

наявна нормативно-правова база  показують, що про-

цес децентралізаціє влади в країні не можна вважати 

остаточно завершеним, адже система місцевого само-

врядування в Україні перебуває в стані динамічного 

розвитку, що актуалізує необхідність  здійснення 

більш ґрунтовних наукових досліджень в цьому на-

прямі. 

Мета статті: дослідити процеси, що відбуваються 

в спроможної Чорноморської об’єднаної територіаль-

ної громади Очаківського району Миколаївській об-

ласті в умовах децентралізації влади. 

Виклад основного матеріалу. З часів отримання 

незалежності й побудови демократичної, правової, 

соціальної української держави, стало зрозумілим, що 

Україні потрібна така система влади, при якої грома-

дяни можуть вирішувати самостійно, без звернення за 

допомогою до державних інститутів всі питання міс-

цевого значення. Саме тому в державі повинен відбу-

ватися процес децентралізації – перерозподілу джерел 

і ресурсів від органів державної влади до органів міс-

цевого самоврядування, які стають належними перед-

умовами громадської стабільності й гармонії.   

Процес децентралізації, як слушно зауважує Т. Лу-

шагіна передбачає реструктуризацію влади, встанов-

лення системи спільної відповідальності між центром, 

регіоном та громадою відповідно до принципу субси-

діарності, що не тільки забезпечує ефективність 

управління, але й збільшує участь населення в прийн-

ятті важливих для нього рішень [10, с. 7]. 

В той же час треба наголосити, що процес децент-

ралізації напряму пов’язаний з розбудовою місцевого 

самоврядування, тому що існує об’єктивна залежність 

самоврядних основ на територіальному рівні від сту-

пеню децентралізації й впровадження принципу суб-

сидіарності, тобто переносу центру прийняття рішень 

з місцевих питань на рівень територіальної громади 

[5, с. 5].  

Так в Конституції України ст. 140 було визначено, 

що місцеве самоврядування – це право територіальної 

громади – жителів села чи добровільного обʼєднання 

у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 

міста – самостійно вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції і законів України. А у 

ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» було визначено, що «територіальна громада 

– це жителі, об’єднані постійним проживанням у ме-

жах села, селища, міста, що є самостійними адмініст-

ративно-територіальними одиницями, або добровіль-

не об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний 

адміністративний центр» [8, с. 1].  

Ратифікація 15 липня 1997 року Україною Євро-

пейської хартії місцевого самоврядування підтвер-

джує, що Україна визнала право громадян на участь у 

керівництві громадськими справами на місцевому 

рівні. Держава визнала, що органи місцевого самов-

рядування становлять одну з підвалин демократично-

го ладу, а захист і зміцнення місцевого самоврядуван-

ня у країні стає її обов’язком і внеском у побудову 

нової Європи [4, с. 396]. 

Тобто територіальні громади в Україні вже с при-

йняттям у 1997 році Закону «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» і ратифікації «Європейської хартії 

місцевого самоврядування» мали юридичні підстави 

об’єднуватися в одну громаду. Між тим реального 

механізму процесу об’єднання територіальних громад 

у той час так розроблено і не було. З одного боку, у 

сільських громад було право на об’єднання, з іншого 

боку, існувало багато невирішених питань такого 

об’єднання: яким чином це робиться, як відповідати 

принципу добровільності об’єднання [7, с. 3]. 

Враховуючи розрізненість розташування населе-

них пунктів, значну відстань між ними та від них до 

адміністративних центрів, неотримання місцевим 

населенням (особливо це стосується населення неве-

ликих містечок, сіл та селищ) належного рівня якості 

різного роду адміністративних та соціальних послуг, 

у т. ч. послуг з охорони здоров’я, освіти, забезпечення 

зайнятості та надання необхідної соціальної допомо-

ги, культури, а також послуг з побутового обслугову-

вання та торгівлі або взагалі їх відсутність, не говоря-

чи вже про рівень соціально-економічного розвитку 

цих адміністративно-територіальних одиниць, питан-

ня об’єднання територіальних громад для вирішення 

такого роду проблем вже достатньо тривалий час є 

актуальним. 

Отже, процес реформування місцевого самовряду-

вання тривалий час гальмувався і завжди знаходилися 

причини, щоб його не вирішувати. Лише в 2014 році 

стало зрозумілим, що гальмування процесів децент-

ралізації и формування спроможних територіальних 

громад стає загрозою національної безпеки країни. 

Тільки децентралізація державної влади й об’єднання 

територіальних громад дає можливість вирішити про-

блеми соціально-економічного розвитку країни, збе-

регти українську державність. Недарма основними 

принципами об’єднання територіальних громад про-
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голошені: добровільність, відповідальність та еконо-

мічна ефективність.  

Держава взяла на себе перехід від жорсткої систе-

ми державного управління по вертикалі «центр – 

регіон» до політики децентралізації державного 

управління, повсюдності місцевого самоврядування 

та оптимізації територіальної організації влади на 

принципах субсидіарності [1, с. 198]. Держава зо-

бов’язалась активно сприяти такому об’єднанню, в 

тому числі  фінансово – за рахунок коштів державно-

го бюджету та організаційно – за участю в пілотних 

проектах.  

Процес почався із схваленням «Концепції рефор-

мування місцевого самоврядування й територіальної 

організації влади в Україні», ухваленням законів 

України «Про співробітництво територіальних гро-

мад», «Про ратифікацію Додаткового протоколу до 

Європейської хартії місцевого самоврядування про 

право участі у справах органу місцевого самовряду-

вання», «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», та постанови Кабінету міністрів України 

«Про затвердження Методики формування спромож-

них територіальних громад» [1, с. 187].  

З цього часу у регіонах розпочалася надзвичайно 

важлива та відповідальна робота з їх упровадження, 

насамперед мова йдеться про розробку перспективних 

планів формування ОТГ. Адже від того, настільки 

якісно будуть розроблені й реалізовані ці плани, за-

лежить подальший розвиток системи місцевого само-

врядування та територіальної організації влади в 

Україні [2]. 

Відповідно до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» у Миколаївській 

області, Очаківського району Чорноморський сільсь-

кий голова А. Дмитренко ініціював питання про доб-

ровільне обʼєднання Чорноморської та Рівненської 

сільських рад Очаківського району. Громади підтри-

мали ініціативу формування ОТГ. Відповідно до ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 2, 4, 6, 7, 8 Закону України «Про доб-

ровільне обʼєднання територіальних громад», з враху-

ванням висновку Миколаївської ОДА щодо відповід-

ності проекту рішення, підготовленою спільною ро-

бочою групою «Про добровільне об’єднання Чорно-

морської та Рівненської територіальних громад», За-

конів та Конституції України, рішеннями від 19 і 26 

травня 2016 року Рівненська та Чорноморська сільські 

ради об’єдналися у Чорноморську сільську територіа-

льну громаду з адміністративним центром у селі Чор-

номорка. У Чорноморську ОТГ увійшли наступні 

населені пункти Рівненської сільської ради та Чорно-

морської сільської ради (Табл. 1) [13, с. 1]. 

 

Таблиця 1 

Відомості про склад Чорноморської ОТГ 
 

№ 

п/п 

Найменування територіальних громад та населених пунктів,  

що входять до складу Чорноморської ОТГ 

Чисельність  

населення за станом 

на 01.01 2016 р. 

 Чорноморська сільська територіальна громада  4181 

1. Чорноморська сільська рада  2725 

 с. Чорноморка 2725 

2. Рівненська сільська рада 1033 

 с. Рівне 875 

 с. Благодатне 440 

 с. Осетрівка 86 

 с. Березань 19 

 с. Їжицьке 6 

 

Так, в Очаківському районі згідно з Закону Украї-

ни «Про добровільне об’єднання територіальних гро-

мад» утворилася Чорноморська сільська  об’єднана 

територіальна громада, з кількістю населення чотири 

тисячі сто вісімдесят один жителів. В грудні місяці 

2016 року пройшли вибори в Чорноморській 

об’єднаній територіальній громаді, де обирали голову 

та депутатський корпус. Голова громади Андрій Ана-

толійович Дмитренко отримав безпрецедентну підт-

римку виборців і відразу приступив до роботи. 

Із січня 2017 року громада розпочала працювати в 

нових умовах. Так згідно плану доступності населе-

них пунктів до адміністративного центру спроможної 

територіальної громади, центром ОТГ стало село 

Чорноморка, яке має інфраструктурні можливості та 

кадрові ресурси. Також Чорноморська ОТГ має 511 

дітей шкільного віку, дві загальноосвітні середні 

школи І-ІІІ ступеня у с. Чорноморка та с. Рівне, Бла-

годатненський навчально-виховний комплекс, та 234 

дитини дошкільного віку [13, с. 2]. На нашу думку 

наявність такої кількості дітей є одним з показників 

спроможності Чорноморська ОТГ (Табл. 2). 
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Таблиця 2 

Відомості про показники дітей дошкільного та шкільного віку 
 

№  Найменування показника Значення показника 

1. Чорноморська ЗОШ І-ІІІ ступенів  261 

2. Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів  104 

3. Благодатненський НВК 39 

4. ДНЗ «Ладоньки» 83 

5. ДНЗ «Дзвіночок» 32 

 

Перед тим як розпочати процедуру об’єднання 

Чорноморської сільської і Рівненської сільської тери-

торіальної громади, депутатський корпус разом з 

головою Чорноморської сільської територіальної 

громади опинилися на роздоріжжі нових можливос-

тей та проблем, які треба бути вирішувати. Позитив-

ним моментом процесу об’єднання виявилось те, що 

по-перше об’єднані громади прирівнювалися до міст 

обласного значення,  по-друге те що держава надає 

ОТГ освітню та медичну субвенції з державного бю-

джету, що дає можливість самостійно приймати рі-

шення стосовно фінансування освітніх і медичних 

закладів (у тих частинах, які їм необхідні), по-третє 

те, що після об’єднання у ОТГ з’являться власні кош-

ти на будівництво вулиць, на відновлення сільської 

інфраструктури. Таким чином, порахувавши всі мож-

ливі ресурси, які мають та які потрібно підтягнути для 

того щоб громада стала спроможною, та порахувавши 

ті кошти які виділила держава депутати й сільський 

голова зрозуміли, що коштів вистачає, щоби поступо-

во зробити якість життя у ОТГ такою, як у місті.  

Треба підкреслити, що мотивуючим доводом для 

об’єднання – була все ж таки фінансова спроможність 

ОТГ, можливість самостійно вирішувати проблеми 

середньої та дошкільної освіти, надання медичних та 

комунальних послуг, тобто вирішення всіх тих пи-

тань, які гостро стоять на порядку денному громади. 

Так за січень місяць Чорноморська ОТГ отримала 800 

тис власних доходів і 715 тисяч державних субвенцій: 

освітньої, медичної, базової та додаткової. 

Перерозподіл бюджету виявився на користь Чор-

номорської ОТГ, за рахунок власних ресурсів, забез-

печувати життєдіяльність власної території, надавати 

якісні послуги місцевим мешканцям. Так, якщо рані-

ше кошти від прибуткового податку надходили до 

районного бюджету, то зараз ці кошти отримує Чор-

номорська ОТГ, яка утримує всі освітні заклади на 

своєї території. Перед головою Чорноморської ОТГ 

сьогодні стоїть питання, наскільки ефективно ці кош-

ти будуть витрачені. 

Чорноморська об’єднана територіальна громада 

стала першою громадою в  Миколаївській області, яка 

взяла на фінансування всі середньо освітні заклади: 

Чорноморську (261 учнів) і Рівненську школи (104 

учні), Благодатненський навчально-виховний ком-

плекс (138 учнів), дошкільні навчальні заклади (3), 

заклади культури (4). Таким чином, Чорноморська 

ОТГ отримала не тільки більше повноважень в управ-

лінні освітніми закладами, але й відповідні фінансові 

ресурси самостійно вирішувати проблеми їх матеріа-

льно технічного забезпечення. 

Одним з найбільш пріоритетних завдань у рамках 

процесу реформування медичної галузі в Україні є 

підвищення доступності первинної медичної допомо-

ги для населення. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 89 Бюджетного 

кодексу України до видатків, що здійснюються з бю-

джетів міст обласного значення, районних бюджетів, 

а також бюджетів ОТГ належать видатки на охорону 

здоров’я (первинну медико-санітарну, амбулаторно-

поліклінічну та стаціонарну допомогу). Так, на балан-

сі Чорноморській ОТГ згідно паспорту є амбулаторій, 

поліклінік – 2 шт., фельдшерсько-акушерських пунк-

тів – 2 шт. Тому в Чорноморській ОТГ ведеться робо-

та по створенню ліцензованої організації «Центр на-

дання медико-санітарної допомоги». Робота центра 

буде полягати в забезпеченні населення громади дос-

тупної, безперервної, своєчасної, якісної та ефектив-

ної медичної допомоги. Плюс до всього відкриття 

«Центру надання медико-санітарної допомоги» буде 

сприяти збільшення робочих місць і появі нового 

медичного обладнання. 

Депутатський корпус і голова Чорноморській ОТГ 

прекрасно розуміють, що децентралізація – це не 

тільки великі повноваження, відповідні ресурси, але й 

велика відповідальність, що саме на рівні ОТГ базо-

вому рівні місцевого самоврядування,  людина може 

отримати все необхідне (дитина – якісну середню  

освіту, позашкільні заклади, місця для заняття спор-

том, дорослі – заклади культури, безробітні – роботу, 

хворі – швидку допомогу тощо). 

У Чорноморській ОТГ створили відділ освіти, ку-

льтури та спорту, дітей, сім’ї та молоді, соціального 

захисту населення Чорноморської сільської ради Оча-

ківського району Миколаївської області. Відділ є 

складовою структурою Чорноморської сільської ради, 

фінансується за рахунок субвенцій та місцевого бю-

джету. 

Метою відділу освіти, культури та спорту, дітей, 

сім’ї та молоді, соціального захисту населення Чор-

номорської ОТГ є: 

 створення умов для розвитку особистості і тво-

рчої самореалізації кожного громадянина через сис-

тему багатопрофільної різнорівневої дошкільної, за-

гально середньої та позашкільної освіти, забезпечення 

доступності, безплатності та обов’язковості освіти для 

всіх, хто її потребує; формування якісного інформа-

ційно-освітнього простору, надання населенню якіс-

них послуг у сфері фізичної культури і спорту шля-

хом виконання відповідних державних і місцевих 

програм через мережу комунальних підприємств, 

установ і закладів для задоволення потреб та інтересів 

Чорноморської ОТГ; 
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 забезпечення в межах, визначених законодав-

ством, прав членів Чорноморської ОТГ у сфері  куль-

тури шляхом виконання місцевих програм збережен-

ня та популяризації національного та культурного 

надбання, створення конкурентоспроможного мисте-

цького середовища задля розвитку культурного прос-

тору ОТГ; 

 забезпечення в межах, визначених законодав-

ством, прав членів Чорноморської ОТГ у сфері соціа-

льного захисту та зайнятості населення шляхом здій-

снення нагляду за додержанням на території ОТГ 

вимог законодавства у цих сферах, виконання відпо-

відних державних і місцевих програм соціального 

захисту та зайнятості населення, надання якісних 

соціальних послуг всім верствам населення [15, с. 1]. 

Про ефективність діяльності цього органу гово-

рить те, що в сільському клубі вже зробили євроре-

монт, на який потрачено чимало коштів, однак молоді 

та всьому населенню є куди вийти, а саме зібратися 

однією родиною всім селом на концертах до свят, а 

також до дня села та інше. 

Погоджуємось з дослідниками, що процеси децен-

тралізації можуть набувати різноманітних форм та 

охоплювати різні сфери [3, с. 56]. На нашу думку 

вони можуть відрізнятися і на рівні ОТГ і залежать 

від умов, в яких відбувається процес формування 

ОТГ, планів і завдань, які вирішують, організаційних 

структур, які формують, методів і форм, які викорис-

товують для реалізації визначених цілей. 

Наразі в Чорноморській ОТГ відбуваються проце-

си спрямовані на структурування й упорядкування 

роботи представницьких і виконавчих органів:  

 розробляється перспективний план соціально-

економічного розвитку Чорноморської ОТГ,  

 розроблені й затверджуються правила благоус-

трою;  

 ведеться робота по формуванню адміністрати-

вної комісії, яка буде складати протоколи в сфері 

благоустрою і порушення правил торгівлі та ін. 

Отже, процес децентралізації й створення спро-

можних територіальних громад дозволяє побудувати 

сучасну, конкурентоспроможну державу, в якої функ-

ціонує ефективне місцеве самоврядування, як самос-

тійна форма публічної влади, противага можливого 

свавілля з боку центральної влади. 

Висновки з даного дослідження. Таким чином, 

можна зробити висновок, що в умовах децентралізації 

Чорноморська ОТГ в межах власної території виконує 

функції, притаманні раніше місцевим державним 

органам. По суті Чорноморська ОТГ – це спроможна 

громада, яка здатна підіймати село на новий рівень, 

створювати всі необхідні умови для життя і добробу-

ту селян, а також повернення молоді до села.  

Перспективи подальших розвідок. Науково-

прикладні аспекти  соціально-економічного-розвитку 

громад в умовах децентралізації влади в Україні, є 

надзвичайно актуальною науковою проблемою, яка 

обумовлює необхідність продовжити більш ґрунтовні 

наукові розвідки в цьому напрямі. 
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В статье рассматривается процедура объединения Черноморской сельской  и Ровенской сельской территори-
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она Николаевской области. Проанализирована нормативно-правовая база институционального обеспечения ре-
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

ТА ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  

ГРОМАД В УКРАЇНІ 

 

 

У статті досліджується нормативно-правове забезпечення реформування місцево-
го самоврядування та об’єднання територіальних громад в Україні, шляхом аналізу 
правових актів у цій сфері, виділенням недоліків такого забезпечення та розробки діє-
вих способів їх усунення. На початку статті вказуються причини супротиву й усклад-
нень процесу формування якісної, ефективної та діючої самоврядної влади в Україні і 
об’єднанню територіальних громад. Далі у дослідженні мова йде про необхідність вне-
сення чіткості і ясності в нормативно-правове забезпечення реформування місцевого 
самоврядування та об’єднання територіальних громад, шляхом прийняття нових нор-
мативних актів та внесення змін до вже діючих. У статті особлива увага приділяється 
Конституції України; розглядається Законопроект про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації влади); опрацьовується цілий ряд проектів нормативних 
актів, що регулюють питання реформування місцевого самоврядування та побудови 
спроможних територіальних громад. На основі проведеного дослідження пропонується 
ряд способів усунення недоліків нормативно-правового забезпечення реформування міс-
цевого самоврядування та об’єднання територіальних громад в Україні. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Сьогодні, існуюча система місцевого самоврядування 

не задовольняє потреб суспільства. Функціонування 

органів місцевого самоврядування у більшості тери-

торіальних громад не забезпечує створення та 

підтримку сприятливих умов для розвитку людини, її 

самореалізації, захисту її прав, надання населенню 

якісних адміністративних та соціальних послуг [18]. 

Окрім того, переважна більшість територіальних гро-

мад України, через їх надмірну подрібненість, 

надзвичайно слабку матеріально-фінансову базу та 

занепад соціально-виробничої інфраструктури, зали-

шаються неспроможними до самостійного вирішення 

питань місцевого значення та задоволення власних 

потреб. Наслідком цього є: соціально-економічна 

деградація сільських територій; систематичне змен-

шення кількості населення, особливо сільського; 

постійне державне дотаціювання місцевих бюджетів; 

низька якість та недоступність публічних послуг, що 

надаються громадянам на місцевому рівні та інше. 

У результаті, Україна стоїть перед гострою необ-

хідністю здійснення глобального і всебічного рефор-

мування місцевого самоврядування та адміністратив-

но-територіального устрою, шляхом, перш за все, 

чітко визначеної законодавчої регламентації цього 

процесу. При цьому є гостра потреба в усвідомленні 

самим суспільством безперспективності політики 

зволікання з розробкою і впровадженням відповідних 

стратегічних рішень. Адже без законодавчої основи, 

без стратегії, без вироблення основних принципів 

реформування місцевого самоврядування та побудови 

спроможних громад, визначення і розставлення 

пріоритетів з боку держави та самої громадськості 

щодо цього, без знання того, яку державу будуємо та 

які відносини в суспільстві повинні переважати, ми не 

зможемо побудувати демократичну і соціально-правову 

державу із громадянським суспільством [5, с. 4–5]. 
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Однак, наразі як в державі, так і в самому україн-

ському суспільстві, відсутня готовність до рефор-

мування та справжня зацікавленість у формуванні 

якісної, ефективної та діючої самоврядної влади. І 

навіть, не дивлячись на всі суттєві переваги здійснен-

ня децентралізації публічної влади, реформування 

місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою країни, існує опір (як відкри-

тий, так і прихований) й ускладнення процесу втілен-

ня відповідних змін та, зокрема, об’єднанню тери-

торіальних громад. Причинами такого супротиву й 

ускладнень є: 

1) відсутність чіткої державної позиції щодо са-

мих змін в країні та очікуваних результатів від них; 

2) відсутність затвердженої на законодавчому 

рівні правової основи здійснення децентралізації 

публічної влади, реформування місцевого самовряду-

вання та адміністративно-територіального устрою 

країни (перш за все, прийняття та внесення відпо-

відних змін до Основного Закону України, на якому 

мають в подальшому ґрунтуватися всі нормативно-

правові акти, які регулюють публічно-владні перетво-

рення в державі); 

3) наявність дрібновласницького, особисто-корис-

ливого інтересу певної групи людей, які зараз перебу-

вають при владі, а після проведення відповідних змін 

та об’єднання територіальних громад можуть її втра-

тити, або які мають бажання опинитися при владі з 

метою задоволення власних потреб; 

4) низький рівень довіри до самої публічної вла-

ди, її представників, а також практична зневіреність у 

законності і правопорядності того, що наразі відбу-

вається в Україні та в успішному завершенні заплано-

ваного реформування; 

5) нерозуміння й однобічне оцінювання процесу 

децентралізації публічної влади і добровільного 

об’єднання територіальних громад з боку громадсь-

кості, як наслідок, практичне несприйняття і неба-

жання ними таких змін та перетворень; 

6) морально-психологічний та фінансово-еконо-

мічний тиск осіб, зацікавлених у зриві реформи, що 

мають відбутися та ін. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням 

нормативно-правового забезпечення реформування 

місцевого самоврядування та об’єднання територіаль-

них громад в Україні займаються такі вчені як:  

М. П. Баран, В. А. Худавердієва, О. Н. Євтушенко, 

Ю. І. Ганущак, В. Б. Яловий, С. Г. Серьоогіна, 

В. С. Журавський, А. В. Кавунець, В. В. Дорох, 

В. А. Завертайлота інші. Проте, не дивлячись на знач-

ну кількість наукових праць, зазначених вчених, на 

сьогоднішній день, немає єдиного комплексного дос-

лідження нормативно-правового забезпечення рефор-

мування місцевого самоврядування та об’єднання 

територіальних громад, яке б містило наявні недоліки 

такого забезпечення та юридично обґрунтовані спо-

соби їх усунення. 

Формулювання цілей статті (постановка за-

вдання). Метою цієї статті є дослідження норматив-

но-правового забезпечення реформування місцевого 

самоврядування та об’єднання територіальних громад 

в Україні, шляхом аналізу правових актів у цій сфері, 

виділенням недоліків такого забезпечення та розробки 

дієвих способів їх усунення. 

Виклад основного матеріалу дослідження.Для 

вирішення вищезазначених проблем і ускладнень 

щодо реалізації запланованих реформ та перетворень 

в державі, першочергово необхідно внести чіткість та 

ясність в нормативне забезпечення реформування, 

шляхом прийняття нових правових актів та внесення 

змін у діючі.Одним із таких актівє Конституція Укра-

їни, яка являю собою юридичну базу всього законо-

давства держави, є найважливішим джерелом права 

нашої країни та водночас могутнім засобом політич-

ного управління суспільством. 

Говорячи про конституційне закріплення інститу-

ту місцевого самоврядування, то визначення даного 

поняття закріплене в ч. 1 ст. 140 Конституції України. 

Воно акцентує увагу на тому, що територіальні гро-

мади є його особливим суб’єктом, який здійснює 

свою владу як безпосередньо, так і через органи та 

посадових осіб місцевого самоврядування [7]. Також 

положення ч. 1 зазначеної статті дозволяє ствер-

джувати, що держава визнає особливе право у системі 

конституційних прав і свобод людини і громадянина – 

право територіальної громади на місцеве самовряду-

вання. Так, проголошуючи місцеве самоврядування 

основою конституційного ладу, законодавець гово-

рить про місцеве самоврядування як право тери-

торіальної громади – жителів села чи добровільного 

об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, 

селища, міста [8, с. 678]. Проте положення Конститу-

ції України не містять визначення самого поняття 

територіальної громади. І лише у ст. 1 Закону України 

«Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р. 

№ 280/97-ВР, вперше дано законодавче визначення 

цього поняття [15]. 

Для здійснення децентралізації публічної влади та 

успішного проведення реформування місцевого са-

моврядування і побудови спроможних територіальних 

громад в Україні, враховуючи те, що українське сус-

пільство вимагає якісних, глибинних та системних 

змін до Основного закону України, які мають сприяти 

досягненню визначеної у чинній Конституції України 

мети, пов’язаної, зокрема, з прагненням розвивати і 

зміцнювати демократичну, соціальну та правову дер-

жаву, Президентом України був поданий законопро-

ект про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади), як невідкладний. Цей законо-

проект, у свою чергу, розглянула Верховна Рада 

України і 31 серпня 2015 р. винесла Постанову «Про 

попереднє схвалення законопроекту про внесення 

змін до Конституції України щодо децентралізації 

влади». 

Метою запропонованих змін є відхід від цен-

тралізованої моделі управління в державі, забезпе-

чення спроможності місцевого самоврядування та 

побудова ефективної системи територіальної ор-

ганізації влади в Україні, реалізація у повній мірі 

положень Європейської хартії місцевого самовряду-

вання, принципів субсидіарності, повсюдності і 

фінансової самодостатності місцевого самоврядуван-

ня [10]. 



Наукові праці. Державне управління 

 

50 

Головною спрямованістю даного законопроекту є 

створення конституційної основи для децентралізації 

влади в Україні та посилення правового статусу 

місцевого самоврядування, що має стати великим 

досягненням всього українського суспільства. Адже 

майже за двадцять шість років існування України, як 

незалежної держави, ми фактично не відійшли від 

радянської централізованої системи влади, від її об-

межувальної і репресивної машини. Це, насамперед, 

концентрація влади в адміністраціях, передача 

фінансів до центру, подальший їх перерозподіл до 

областей, а із областей – до міст і районів, а із районів 

– до сіл, селищ, майже стовідсоткова залежність 

місцевої влади від центральної, розбалансована си-

стема місцевого самоврядування, а по великому 

рахунку її повна відсутність. І хоча в Україні закла-

дені конституційні засади місцевого самоврядування, 

ратифіковано Європейську хартію місцевого са-

моврядування, прийнятий Закон України «Про місце-

ве самоврядування» та інші базові нормативно-

правові акти, функціонування місцевого самовряду-

вання, як одного із демократичних інститутів публіч-

ного управління сучасності, знаходиться на низькому 

рівні і майже зводиться нанівець [2]. 

Вказаний законопроект передбачає внесення змін 

до дев’ятнадцяти статей та введення однієї додаткової 

статті в межах восьми розділів Конституції України: 

Розділ IV «Верховна Рада України» (ст. 81, 82, 83, 85, 

88, 90); Розділ V «Президент України» (ст. 106, 107, 

107 1); VI «Кабінет Міністрів України. Інші органи 

виконавчої влади» (ст. 114, 118, 119); VII «Прокура-

тура» (ст. 121, 122); IХ «Територіальний устрій Укра-

їни» (ст. 132, 133); Х «Автономна Республіка Крим» 

(ст. 139); ХІ «Місцеве самоврядування» (ст. 140, 142, 

143, 144); ХІ «Конституційний суд України» (ст. 151). 

Відповідно до запропонованих змін по-перше, пе-

редбачається, що адміністративно-територіальний 

устрій України, первинною одиницею у системі якого 

є громада, ґрунтується на засадах єдності та цілісності 

державної території, децентралізації влади, повсюд-

ності та спроможності місцевого самоврядування, 

сталого розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць з урахуванням історичних, економічних, 

екологічних, географічних і демографічних особливо-

стей, етнічних і культурних традицій. По-друге, роз-

межування повноважень у системі органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів різних рів-

нів здійснюється за принципом субсидіарності, що 

відповідає Європейській хартії місцевого самовряду-

вання. По-третє, вилучаються з конституційного ре-

гулювання місцеві державні адміністрації та відповід-

но скасовується інститут голів місцевих державних 

адміністрацій. Натомість основні повноваження зосе-

реджуються на базовому рівні у громаді. По-четверте, 

передбачається утворення виконавчих органів місце-

вого самоврядування громади, які є підконтрольними 

і підзвітними раді громади. По-п’яте, закріплюється 

матеріальна і фінансова основа місцевого самовряду-

вання, що являє собою землю, рухоме і нерухоме 

майно, природні ресурси, інші об’єкти, які є у кому-

нальній власності територіальної громади, місцеві 

податки і збори, частину загальнодержавних податків 

та інші доходи місцевих бюджетів. По-шосте, запро-

ваджується інститут префектів для нагляду за додер-

жанням Конституції і законів України органами міс-

цевого самоврядування [10]. 

Таким чином, запропоновані зміни повністю від-

повідають європейським та міжнародним стандартам, 

враховують відповідні висновки і зауваження Венеці-

анської Комісії. Прийняття цих змін до Конституції 

України забезпечить правову основу для схвалення 

подальших законодавчих актів та внесення змін у вже 

існуючі, необхідних для реалізації реформи місцевого 

самоврядування і відповідно побудови спроможних 

громад в Україні; визначить, що місцеве самовряду-

вання є повноправним партнером держави, особливо в 

економічному житті. Як наслідок, органам місцевого 

самоврядування максимально будуть переданіповно-

важення і фінансові інструменти для реалізації цих 

повноважень, тим самим відбудеться розширення 

можливостей і збільшення ресурсів громад. 

Однак, незважаючи на низку позитивних поло-

жень, закріплених у законопроекті про внесення змін 

до Конституції України (щодо децентралізації влади), 

наявний і ряд недоліків. По-перше, назву ІХ розділу 

Конституції України «Територіальний устрій Украї-

ни» потрібно змінити на «Адміністративно-

територіальний устрій України». Тому що говорячи 

лише про територіальний устрій ми маємо на увазі 

систему територіальних складових частин, які станов-

лять географічну основу держави (територіальна ор-

ганізація країни). У свою чергу, словосполучення 

«адміністративно-територіальний устрій» є ширшим 

за своєю суттю і визначається як поділ території дер-

жави на систему територіальних одиниць різного 

рівня, відповідно до яких утворюються місцеві органи 

державної влади й управління (система взаємовідно-

син між державою в цілому (її центральною владою) і 

територіальними складовими частинами (їх населен-

ням та діючими органами публічної влади). 

По-друге, одночасне поєднання функцій голови 

ради і голови виконавчого комітету може призвести 

до концентрації влади в регіоні в одних руках, поро-

джувати як тиск на місцеве самоврядування, так і 

протистояння з Президентом і урядом. Тому необхід-

но додатково прописати в законопроекті, що депутати 

відповідних рад не мають права працювати в вико-

навчих органах на рівні району чи регіону. 

По-третє, у законопроекті неодноразово викорис-

товуються такі терміни як «громада» і «територіальна 

громада», що, у свою чергу, може призвести до своє-

рідної юридичної плутанини і сприйняття їх як двох 

різних понять. Тому, вважаємо за доцільне, уніфіку-

вати текст законопроекту, використовуючи лише 

один термін – «громада». 

По-четверте, у законопроекті сформулювати що 

являє собою громада, надавши їй чітке визначення та 

прописати про можливість і право таких громад 

об’єднуватися. Затвердження такого конституційного 

положення і буде тією правовою основою (узаконе-

ним правом, легалізацією) можливого (перспективно-

го) об’єднання громад в Україні та подальшої розроб-

ки і прийняття відповідних для цього нормативно-

правових актів. 
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Окрім того, хотілося б вказати на те, що текст змін 

до Конституції України розробляли не члени консти-

туційної комісії і не фахівці з конституційного права. 

Більше того, концепція законопроекту і його текст не 

були доступні для попереднього обговорення. Вини-

кає багато запитань щодо проведення науково-

експертної оцінки цього законопроекту, виходячи із 

норм регламенту Верховної Ради України. Не є зро-

зумілим, внесення змін до Конституції України являє 

собою цілісну реформу чи лише перший її етап. Від-

повідно якщо розглядати як цілісну реформу, то не-

обхідно також внести зміни до Розділу VIII «Право-

суддя» для посилення гарантій незалежності суддів; 

вирішити питання обмеження обсягу депутатської 

недоторканості, можливо, терміну перебування депу-

тата у Верховній Раді України (наприклад, не більше 

двох скликань підряд), персонального голосування, 

питання призначення позачергових виборів народних 

депутатів; впорядкувати систему органів виконавчої 

влади на центральному рівні та встановити конститу-

ційні засади державної служби. При цьому не відки-

даємо можливості, що після відкритого фахового 

обговорення та подальшого консультування із суспі-

льством в ході громадського обговорення, виникне 

потреба у внесені до Основного Закону України й 

інших змін [2]. 

З прийняттям Верховною Радою України 21 трав-

ня 1997 р. Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» місцеві ради, які вже на той час фун-

кціонували, отримали нову правову основу для своєї 

діяльності. Цей Закон закріплює недержавний статус 

органів місцевого самоврядування, що відповідає 

положенням Всесвітньої Декларації місцевого самов-

рядування, яка була прийнята XXVII Конгресом Між-

народної Спілки місцевої влади 26 вересня 1985 р. у 

м. Ріо-де-Жанейро та Європейської Хартії про місцеве 

самоврядування, прийнятої 15 жовтня 1985 р. держа-

вами-членами Ради Європи у Страсбурзі, котру без 

застережень український парламент ратифікував 15 

липня 1997 р. 

Окрім того, Закон України «Про місцеве самовря-

дування» визначає систему та гарантії місцевого са-

моврядування в Україні, окреслює засади організації 

та діяльності, правовий статус і відповідальність ор-

ганів та посадових осіб місцевого самоврядування та 

закріплює організаційно-правову і матеріально-фінан-

сову основи місцевого самоврядування. Однак, не 

дивлячись на ряд демократично-прогресивних поло-

жень затверджених у ньому, на сьогоднішній день, 

цей законодавчий акт не відповідає сучасним реаліям 

і потребує кардинальних змін. На разі серед вітчизня-

них управлінців та науковців утвердилася думка – 

замість внесення змін у діючий Закон про місцеве 

самоврядування, прийняти радикально новий законо-

давчий акт, який би враховував ті зміни, які відбува-

ються в суспільстві та в країні, в цілому, і став би 

своєрідною правовою регламентацією процесу 

об’єднання територіальних громад і формування їх як 

самодостатніх громад. 

Відповідно для реалізації поставленого завдання 

було підготовлено два проекти Закону України «Про 

місцеве самоврядування», один з яких розроблений 

робочою групою, сформованої з представників Фонду 

сприяння місцевому самоврядуванню України, Асоці-

ації міст України (далі – АМУ), Міністерства юстиції 

України, науковців різних навчальних закладів Украї-

ни, а інший – створений комісією Верховної Ради з 

питань державного будівництва, діяльності рад і міс-

цевого самоврядування. Проаналізуємо ці законопрое-

кти щодо чотирьох головних аспектів самоврядування. 

1. Місцева автономія. Проект закону, поданий 

АМУ, є реальною спробою створення закону про 

місцеве самоврядування у традиціях розвинутих де-

мократичних країн. Так, наприклад, ст. 8 обумовлює, 

що державне втручання забороняється; ст. 73 гарантує 

право судового розгляду скарг та питань, пов’язаних з 

владою та ін. У свою чергу, законопроект, запропоно-

ваний комісією Верховної Ради, розглядає місцеві 

одиниці не стільки як незалежні одиниці, а більше як 

частину механізму районних, обласних і державних 

органів влади. У тексті законопроекту присутня пос-

лідовна подвійність між «проголошеними повнова-

женнями» і «делегованими сферами» компетенції 

(наприклад, ст. 27). У багатьох випадках місцеве са-

моврядування виступає просто як посередник для 

виконання державних, обласних і районних програм, 

а не як самостійні органи з незалежними повноважен-

нями (ст. 26, 28, 46-48). Цей законопроект не передба-

чає також чіткого розподілу повноважень між центра-

льною і місцевою владами. На противагу йому, зако-

нопроект, поданий АМУ, чітко окреслює власні пов-

новаження органів місцевого самоврядування. 

2. Фінансово-бюджетна автономія. Обидва варі-

анти запропонованих законопроектів встановлюють 

визначені державою мінімуми державних видатків на 

місцевому рівні, систему субвенцій, а також збільшу-

ють кількість місцевих податків, що, у свою чергу, 

має забезпечити здатність органів місцевого самовря-

дування самостійно функціонувати. Однак, в законо-

проекті, запропонованому комісією, право на місце-

вий бюджет виглядає так, ніби фінансове планування 

на місцях існує лише для того, щоб визначати, скільки 

коштів треба для виконання рішень, ухвалених згори, 

після чого субсидується певна сума на реалізацію 

таких рішень (наприклад, ст. 28). Натомість, проект 

АМУ передбачає ширше фінансово-бюджетне самоу-

правління, в якому всі види фінансування більшою 

мірою прив’язані до державних функцій. У ньому 

викладені набагато чіткіші положення про місцеві 

податкові збори та інші засоби контролю за надхо-

дженнями, які здійснюються виборними посадовими 

особами органами місцевого самоврядування. Втім, 

обидва варіанти містять положення, які надають ор-

ганам місцевого самоврядування право обкладати 

податками місцеві підприємства, що розширює мож-

ливості місцевої самоврядної влади в отриманні дода-

ткових надходжень. 

3. Повноваження місцевих органів влади. У зако-

нопроекті АМУ зроблено спробу визначити самостій-

ні й незалежні (власні) повноваження органів місце-

вого самоврядування і відділити їх від тих, які має 

виконувати держава. Так, у ст. 48 перераховано само-

стійні обов’язкові (власні) повноваження органів 

місцевого самоврядування, що узгоджується з функ-
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ціями місцевого самоврядування у більшості демок-

ратичних країн світу. А в ст. 49 встановлено обмежені 

(делеговані) повноваження органів місцевого самов-

рядування, більшість з яких належить до повсякден-

них функцій (такі як реєстрація, ліцензування тощо). 

У такий спосіб, органи місцевого самоврядування 

відстороняються від виконання деяких загальнодер-

жавних функцій. На противагу від попереднього за-

конопроекту, в тексті проекту Комісії не досить конк-

ретно визначено власні та делеговані функції органів 

місцевого самоврядування. Як наслідок, складається 

враження, що всі повноваження можуть делегуватися 

органам місцевого самоврядування, що, безсумнівно, 

перевищує їхню здатність виконувати основні місцеві 

функції і руйнує самоуправління на місцях як таке. 

4. Засоби міжурядового контролю. У законопрое-

кті комісії всюди йдеться мова про делегування пов-

новажень обласним, районним та місцевим органам 

влади центральною владою. При цьому у ст. 58 сказа-

но, що місцеві органи незалежно здійснюють надані 

їм повноваження. Відповідно стає незрозумілим на 

чому саме робиться наголос – на незалежності органів 

місцевого самоврядування чи на наданих їм повнова-

женнях. Немає дійсно чіткого розмежування ролей 

між місцевою державною адміністрацією та органами 

місцевого самоврядування, крім положення ст. 58 про 

те, що органи виконавчої влади не повинні втручатися 

у законну діяльність місцевої самоврядної влади. 

Натомість, у законопроекті АМУ здійснюється більш 

чітке розмежування між місцевою державною адміні-

страцією та органами місцевого самоврядування. 

Передбачається слабший контроль згори, що, у свою 

чергу, забезпечує фінансово-бюджетну і організацій-

но-правову самостійність місцевого самоврядування. 

У ст. 62 і 63 районні та обласні органи місцевого са-

моврядування трактуються як регіональні органи, що 

складаються з органів місцевого врядування, покли-

каних визначати й розв’язувати місцеві проблеми, з 

якими не здатні впоратися муніципалітети. Делегу-

вання надто складних проблем цим органам влади так 

би мовити «другого ярусу» не передбачається, а конт-

роль знизу-до-гори будується за зразком регіонів у 

Франції та провінцій в Іспанії [1]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що запро-

поновані законопроекти визначають систему, основні 

принципи, повноваження та гарантії місцевого самов-

рядування, основи правового статусу його органів та 

посадових осіб. При цьому законопроект розроблений 

робочою групою, сформованої з представників Фонду 

сприяння місцевому самоврядуванню України, АМУ, 

Міністерства юстиції України та науковців різних 

навчальних закладів України, узгоджується з поло-

женнями Європейської Хартії про місцеве самовряду-

вання та за своїм змістом є більш близьким до досяг-

нення рівноваги між контролем центральної влади і 

місцевою самоврядною владою, чітко визначаючи 

сфери місцевої автономії. Натомість, законопроект, 

запропонований комісією Верховної Ради з питань 

державного будівництва, діяльності рад і місцевого 

самоврядування передбачає централізацію влади на 

місцевому рівні, тим самим породжуючи протиріччя 

між різними рівнями влади, так як закріплює кількая-

русну систему врядування в областях і районах. Вва-

жаємо, що жоден із цих законопроектів не є доскона-

лими і потребують доопрацювань, особливо в частині 

організаційно-правової та фінансової забезпеченості 

спроможності територіальних громад. 

Окремо хотілося б зазначити, що майже одразу пі-

сля прийняття Конституції України та Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» відбулися 

спроби реформувати місцеве самоврядування та змі-

нити територіальний устрій України. До 2014 р. неод-

норазово розроблялися та затверджувалися Концепції 

реформування місцевого самоврядування і територіа-

льної організації влади та плани їх реалізації, готува-

лися проекти законів щодо внесення змін до Консти-

туції України, Закону України «Про місцеве самовря-

дування в Україні» та інших нормативних актів у цій 

сфері. Проте, враховуючи нестійкий політико-

правовий і соціально-економічний стан в Україні та 

неодноразову половинчастість перебудови територіа-

льної організації влади в країні, процес реформування 

місцевого самоврядування до логічного завершення 

так і не було доведено. 

І лише 1 квітня 2014 р. Кабінет Міністрів України 

своїм Розпорядженням схвалив Концепцію реформу-

вання місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні.Метою цієї Концепції є 

визначення напрямів, механізмів і строків формуван-

ня ефективного місцевого самоврядування та терито-

ріальної організації влади для створення і підтримки 

повноцінного життєвого середовища для громадян, 

надання високоякісних та доступних публічних пос-

луг, становлення інститутів прямого народовладдя, 

задоволення інтересів громадян в усіх сферах життє-

діяльності на відповідній території, узгодження інте-

ресів держави та територіальних громад [18]. 

Хоча ця Концепція визначає шляхи і способи 

розв’язання тієї проблеми, яка склалася на сьогодні 

стосовно спроможності територіальних громад та 

ефективності місцевого самоврядування в нашій дер-

жаві, на наш погляд, у її змісті відсутній збалансова-

ний, диференційно продуманий підхід до децентралі-

зації влади в країні, перерозподілу повноважень між 

адміністративно-територіальними одиницями базово-

го та регіонального рівнів, поєднання в одній адмініс-

тративно-територіальній одиниці функцій двох рівнів 

(для міст із населенням понад 50 тис. мешканців), 

управління великими містами із районним поділом 

тощо. Ми вважаємо, що необхідно доопрацювати 

положення цієї Концепції, враховуючи сучасний по-

літико-правовий стан в країні та фінансово-

економічні можливості як всієї держави, так і кожної 

окремої територіальної громади, а також інші істори-

чні, соціальні, демографічні, культурні, географічні 

особливості кожного регіону [5, с. 31–32]. 

Для втілення на практиці у найкоротші строки по-

ложень вище зазначеної Концепції 18 червня 2014 р. 

Кабінет Міністрів України затвердив План заходів 

щодо реалізації Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні [14]. 

Окрім Концепції реформування місцевого самов-

рядування та територіальної організації влади в Укра-
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їні і Плану її реалізації, які фактично є лише рамко-

вими документами, що визначають стратегічні на-

прямки впровадження реформ, Верховною Радою 

України і Кабінетом Міністрів України були прийняті 

нормативні акти, котрі чітко регламентують форми 

реалізації цих реформ, визначають основні етапи, 

умови та процес добровільного об’єднання територіа-

льних громад, функції та обов’язки об’єднаних тери-

торіальних громад, а також фінанси, що будуть надані 

для їх реалізації після завершення процедури 

об’єднання. Це такі акти як: 

1. Закон України «Про співробітництво територіа-

льних громад» від 17 червня 2014 р. № 1508-VII, який 

визначає організаційно-правові засади співробітницт-

ва територіальних громад, принципи, форми, механі-

зми такого співробітництва, його стимулювання, фі-

нансування та контролю [17]. Цей Закон окреслює 

спеціальний механізм співробітництва територіальних 

громад, у вигляді об’єднання їх спільних зусиль та 

ресурсів для вирішення певних завдань. Однак, засто-

сувати його на практиці практично не можливо, так як 

положення цього законодавчого акту мають деклара-

тивний характер та ряд недоліків, безпосередньо із 

точки зору законодавчої техніки. Хоча, на сьогодніш-

ній день, практика співробітництва окремих громад в 

Україні присутня. Так, станом на 1 травня 2015 р. за 

даними департаменту з питань місцевого самовряду-

вання та територіальної організації влади Міністерст-

ва регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, до державного 

реєстру внесено дев’ять договорів про співробітницт-

во територіальних громад, кількість яких і надалі 

зростає (найактивніше громади співпрацюють у Хме-

льницькій, Чернігівській, Полтавській і Вінницькій 

областях) [9]. Проте масової повсюдності така спів-

праця в нашій державі не набула, зокрема, через не 

врахування особливостей менталітету українського 

народу (особливо мешканців південних та східних 

областей України), його зневіреності у позитивних 

результатах будь-яких змін тощо. Тому, на наш пог-

ляд, подальша реалізація Закону України «Про спів-

робітництво територіальних громад» не сприятиме 

досягненню цілей, задекларованих при його прийнятті. 

2. Закон України «Про добровільне об’єднання те-

риторіальних громад» від 5 лютого 2015 р. № 157-

VIII, положення якого розроблялися комітетом з пи-

тань державного будівництва та місцевого самовряду-

вання та іншими комітетами Верховної Ради України, 

за ініціативою Кабінету Міністрів України. Цей Закон 

регулює відносини, що виникають у процесі доброві-

льного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, 

міст та встановлює порядок такого об’єднання [11]. 

Необхідність прийняття цього Закону була зумовлена 

суперечливістю положень ст. 6 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відсутністю про-

цедури об’єднання територіальних громад сіл, селищ, 

міст та іншими об’єктивними причинами. Адже існу-

юча система органів місцевого самоврядування з ура-

хуванням сучасного адміністративно-територіального 

устрою України не дозволяє сформувати самодостатні 

громади. Відповідно, реалізація положень цього зако-

нодавчого акту разом з іншими правовими актами, на 

наш погляд, дасть у подальшому можливість сформу-

вати спроможні громади, які б володіли територією, 

достатніми матеріально-фінансовими ресурсами та 

об’єктами соціально-виробничої інфраструктури, 

потрібними для якісного й ефективного управління, 

вирішення питань місцевого значення та задоволення 

потреб населення. Разом з тим, хотілося б вказати й 

на недоліки як самого тексту Закону, так і на поспіш-

ність його прийняття. Перш за все, це аспект доброві-

льності в процесі об’єднання територіальних громад, 

який на сьогодні не відповідає своїй сутності, так як 

існує своєрідний тиск з боку держави (у разі відсутно-

сті об’єднання, такі громади не отримують фінансу-

вання) та окремих груп населення (підміна понять, 

перекручування інформації, залякування громадсько-

сті тощо), а також недосконалість та непродуманість 

перспективних планів формування громад. Відсут-

ність законодавчо визначених механізмів подальшого 

функціонування вже новостворених об’єднаних гро-

мад (сам Закон України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» не визначає таких механізмів, 

більшість його норм мають відсилочний характер), 

через не внесення відповідних змін до Податкового, 

Бюджетного, Земельного кодексів України та інших 

нормативних актів. Запровадження інституту старост 

після об’єднання громад у тих населених пунктах, на 

територіях яких раніше функціонували місцеві ради, 

спричинює безліч питань з боку самих мешканців 

громад стосовно рівня його владності і повноважності 

та реальної дієвості у ході представлення їх інтересів 

та вирішення місцевих питань. Також незадовільний 

стан доріг, відсутність об’єктів соціально-виробничої 

інфраструктури на територіях громад та інше, як про-

блеми першочергової важливості, що на разі майже не 

вирішуються, спричинюють різного роду незручності 

для самих людей. Відповідно виконання Закону Укра-

їни «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» суперечить одному з власних його постулатів 

– якість та доступність адміністративних послуг не 

може бути нижчою, ніж до об’єднання. Виходячи із 

зазначеного, вважаємо, що для успішної реалізації 

положень цього Закону, необхідно призупинити про-

цес об’єднання територіальних громад (при цьому, 

краще за все, взагалі прибрати аспект добровільності) 

для подальшого доопрацювання законодавства у цій 

сфері, розвитку соціально-виробничої інфраструктури 

на місцях, забезпечення доступності та якості надання 

публічних послуг, розробки пілотних проектів в 

окремих областях, як прикладів для інших областей 

держави. У випадку невиконання цього, процес 

об’єднання територіальних громад у кінцевому під-

сумку може зазнати невдачі. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про за-

твердження Методики формування спроможних тери-

торіальних громад» від 8 квітня 2015 р. № 214, визна-

чає механізм та умови формування спроможних тери-

торіальних громад, а також порядок розроблення і 

схвалення перспективного плану формування терито-

рій громад Автономної Республіки Крим та областей. 

Ця Методика, доповнюючи Закон України «Про доб-

ровільне об’єднання територіальних громад», стала 

саме тим документом, який закріпив методичні реко-
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мендації щодо того, яким саме чином повинно відбу-

ватися формування спроможних територіальних гро-

мад шляхом їх добровільного об’єднання [13]. 

Необхідно зазначити, що більш логічним і, з точки 

зору закону, правильним мав би бути процес здійс-

нення децентралізації публічної влади, реформування 

місцевого самоврядування та побудови спроможних 

територіальних громад, якщо спочатку були прийняті 

відповідні зміни до Конституції України, затверджені 

нові Закони України «Про місцеве самоврядування», 

«Про адміністративно-територіальний устрій», розро-

блена Методика формування спроможних територіа-

льних громад. Потім на її основі, обласними держав-

ними адміністраціями розроблені Перспективні плани 

формування спроможних громад, які в подальшому 

схвалені відповідними обласними радами і затвер-

джені Кабінетом Міністрів України та, як наслідок, на 

основі вище названих актів – прийняття Закону Укра-

їни «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад». Тільки після таких дій можна було б вважа-

ти, що розпочався процес реформування місцевого 

самоврядування, об’єднання і формування самодоста-

тніх громад, маючи усі законні підстави для цього. 

Наразі ж, у зв’язку з тим, що сам Закон України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» 

з’явився набагато раніше, ніж було затверджено Ме-

тодику формування спроможних територіальних гро-

мад (а зміни до Конституції України й досі не внесен-

ні), це призвело до певних суперечностей, адже окре-

мі громади розпочали процес об’єднання самостійно 

та у самостійно визначеному форматі, зважаючи лише 

на матеріально-фінансові та політичні інтереси пев-

них груп людей, не маючи для цього конституційного 

підґрунтя. 

Зважаючи на викладене, додатково варто зупини-

тися на перспективних планах формування територій 

громад, які досі не реалізовані повною мірою через 

недотримання територіальних меж, що були визначе-

ні при підготовці проектів об’єднання, відсутність 

ґрунтовного соціально-економічного аналізу рівня 

розвитку громад, неврахування культурно-етнічних й 

історичних особливостей громад тощо. Більше того, 

самі обласні ради часто з тих чи інших причин бло-

кують прийняття рішень щодо ухвалення таких пла-

нів. У результаті громади об’єднуються незалежно від 

перспективних планів, які просто не здатні взяти на 

себе передбачені законодавством повноваження, так 

як не мають для цього відповідних ресурсів (матеріа-

льно-фінансових, кадрових, інфраструктурних, інвес-

тиційних та ін.). Але при цьому не слід забувати, що 

затвердження перспективного плану не є догмою та 

не призводить до автоматичного об’єднання громад, 

оскільки він являє собою, по суті, «дорожню карту» 

модернізації територіальної організації системи міс-

цевого самоврядування, її первинного суб’єкта – те-

риторіальної громади, при цьому наявна і така скла-

дова як добровільність об’єднання, яка надає право 

громадам об’єднуватися за власним бажанням. З 

огляду на це, сьогодні існує практика внесення змін 

до перспективних планів областей, які б відповідали 

реальному стану об’єднання громад, зокрема, це 

пов’язано з тим, що відповідно до чинного законодав-

ства для отримання додаткових повноважень та фі-

нансових можливостей, громади повинні об’єднува-

тися відповідно до плану. При цьому у зв’язку з полі-

тичними впливами, складним механізмом створення 

об’єднаних громад простіше «підганяти» план під 

об’єднання громад, а не навпаки – об’єднуватися 

відповідно до плану. І така практика руйнує саму ідею 

розробки перспективних планів як документу, що 

окреслює межі формування самодостатніх територіа-

льних громад. Разом із тим, проведене дослідження 

паспортів спроможних територіальних громад, які 

додаються до перспективних планів об’єднання гро-

мад, показав, що значна частина з них не мають дос-

татньої ресурсної бази для власного самостійного 

життєзабезпечення, більшість громад є дотаційними, 

що свідчить про недостатньо глибокий економічний 

аналіз, проведений при розробці і затвердженні цих 

планів [3]. 

Прийняття зазначених вище нормативно-правових 

актів та їх подальша реалізації стали серйозним по-

штовхом у вирішенні питання щодо реформування 

місцевого самоврядування та побудови спроможних 

громад. На шляху до цієї мети було прийнято додат-

ково ряд законодавчих актів, постанов й інших нор-

мативно-правових актів. Це, зокрема: 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження державної стратегії регіонального ро-

звитку на період до 2020 року» від 6 серпня 2014 р.  

№ 385, яка визначає цілі державної регіональної полі-

тики та основні завдання центральних та місцевих 

органів виконавчої влади і органів місцевого самов-

рядування, спрямовані на досягнення зазначених ці-

лей, а також передбачає узгодженість державної регі-

ональної політики з іншими державними політиками, 

які спрямовані на територіальний розвиток. Стратегія 

спрямована на визначення завдань та інструментів 

для розв’язання соціальних проблем, підвищення 

рівня економічного потенціалу територій, продуктив-

ності їх економіки, прибутковості бізнесу та доходів 

населення і, як наслідок, створення умов для загаль-

ного підвищення соціальних стандартів, якості життя 

та розвитку бізнес-середовища. ЇЇ реалізація дасть 

можливість визначити інтегрований підхід до форму-

вання і втілення державної регіональної політики, 

який передбачатиме поєднання таких складових час-

тин: секторальної (галузевої), територіальної (просто-

рової) та управлінської [12]. Однак, при розробці 

даної стратегії не були значною мірою враховані інте-

реси громадськості, відповідно ця стратегія не охоп-

лює все коло наявних проблем в регіонах країни і 

спрямована на вирішення лише окремої їх частини. В 

окремих положеннях цього документу прослідкову-

ється не узгодженість пріоритетів розвитку регіонів з 

пріоритетами державної регіональної політики (на-

приклад, вирішення різного роду земельних питань, 

розвиток житлово-комунального господарства, залу-

чення вітчизняних й іноземних інвестиційних ресур-

сів тощо). Вважаємо, що в цілому, Стратегія регіо-

нального розвитку має статичний характер і не спро-

можна реагувати на соціально-економічні й політичні 

зміни, що постійно відбуваються в Україні; 
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- Закон України «Про місцеві вибори» від 14 

липня 2015 р. № 595-VIІІ, який визначає основні заса-

ди, організацію і порядок проведення виборів депу-

татів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, районних, міських, районних у містах, 

сільських, селищних рад, сільських, селищних, місь-

ких голів та старост [16]. Цей Закон значно 

відрізняється від попередніх законів та являє собою 

своєрідне стихійне явище у процесі об’єднання тери-

торіальних громад і формування місцевої політичної 

еліти. І, як вважають експерти, Закон України «Про 

місцеві вибори» за своєю суттю є суперечливим 

(підстави для реальної фальсифікації результатів ви-

борів лише збільшилися) та тимчасовим і з прийнят-

тям відповідних змін до Конституції України, скоріш 

за все, втратить чинність; 

- Законопроект України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» від 9 лютого 2017 р. № 

2489, метою якого є встановлення нових ор-

ганізаційно-правових засад служби в органах місцево-

го самоврядування, як професійної та політично не-

упередженої діяльності на благо держави і громади, а 

також для гарантування реалізації громадянами 

України права рівного доступу до служби в органах 

місцевого самоврядування. Проект містить ряд новел, 

головними серед яких є: новий поділ посад в органах 

місцевого самоврядування на категорії; вимоги до 

політичної неупередженості службовців; вимоги до 

рівня професійної компетентності особи, яка претен-

дує на зайняття посади в органах місцевого самовря-

дування; порядок проведення конкурсу; новели щодо 

оплати праці, преміювання та заохочення [4]. Одно-

часно, деякі положення цього документу мають ряд 

суперечностей, зокрема ті, що стосуються реалізації 

права громадян на службу в органах місцевого са-

моврядування (наприклад, заборона членства в 

партіях для адміністративних посад місцевого са-

моврядування, що прямо суперечить Конституції 

України, яка гарантує право громадян на свободу 

об’єднання в політичні та громадські організації; 

новий класифікатор посад службовців органів місце-

вого самоврядування; відсутність конкретизації сто-

совно професійної компетенції службовців органів 

місцевого самоврядування; спірність та одночасна 

подвійність питань, що регулюють корупційну скла-

дову в діяльності службовців органів місцевого са-

моврядування та ін.). Вважаємо, що Закон «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» не по-

винен бути похідним від Закону України «Про дер-

жавну службу» та має визначати реальні механізми 

ефективного і якісного здійснення професійної діяль-

ності в органах місцевого самоврядування, шляхом 

забезпечення усіма необхідними умовами службовців 

місцевого самоврядування. 

Проаналізувавши ряд нормативно-правових актів 

як діючих, так і проектних, виявлено їх головний 

недолік – це відсутність єдиної лінії стратегії і фраг-

ментарність державної політики щодо реформування 

місцевого самоврядування та побудови спроможних 

територіальних громад в Україні. У більшості випад-

ків нормативні акти приймалися для впровадження і 

розвитку окремих індивідуальних проектів у різних 

регіонах, без зв’язку з іншими документами норма-

тивно-правового характеру, часто суперечачи один 

одному або вже діючому законодавству. Цей же 

недолік ми бачимо і у підході до створення органів, 

покликаних сприяти розвитку місцевого самовряду-

вання і формуванню спроможних громад [6, с. 56]. 

На сьогоднішній день, коли новий для країни про-

цес об’єднання громад зачіпає інтереси багатьох 

сторін – представників виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, мешканців громад, вини-

кає багато супутніх проблем практичного та юридич-

ного характерів, зокрема: 

- відсутній чіткий механізм приєднання однієї чи 

кількох громад до вже створеної об’єднаної тери-

торіальної громади. У зв’язку з цим, постає питання 

щодо необхідності проведення нових виборів на всій 

території об’єднаної громади чи лише на території 

тих громад, які пізніше приєдналися. З огляду на це, 

потрібно чітко розмежовувати що є приєднанням, а 

що є повторним об’єднанням. Відтак, виходячи із 

такого розмежування, дане питання можна вирішува-

ти тим чи іншим способом; 

- в об’єднаних територіальних громадах відсутня 

їх власна юрисдикція за межами населених пунктів, 

тобто, на разі, їх повноваження обмежуються лише 

територією населених пунктів. Відповідно такі грома-

ди не можуть розпоряджатися землею за межами 

населених пунктів, розробляти планувальну докумен-

тацію на всій території громади, вирішувати питання 

ремонту доріг між населеними пунктами та ін.; 

- подвійність влади на територіях тих районів, де 

вже існують об’єднанні громади, що взяли на себе всі 

відповідні повноваження і відповідальність та досі 

діють районні ради і районні державні адміністрації, 

які більше не представляють спільні інтереси громад; 

- повільність процесу об’єднання територіальних 

громад, у зв’язку із відсутністю чітко встановленого 

кінцевого строку такого об’єднання, недостатньою 

юридично-фінансовою підтримкою з боку держави, а 

також дефіцитом кваліфікованих кадрів. 

Таким чином, враховуючи все вищевикладене, з 

метою усунення недоліків нормативно-правового 

забезпечення реформування місцевого самоврядуван-

ня та об’єднання територіальних громад в Україні, 

необхідно: 

1) внести відповідні зміни до Конституції України 

стосовно децентралізації публічної влади та реформу-

вання місцевого самоврядування; прийняти нові За-

кони України «Про місцеве самоврядування», «Про 

адміністративно-територіальний устрій України» і 

«Про місцевий референдум» (це дасть можливість 

мешканцям громад на місцевому референдумі самим 

приймати рішення про підтримку об’єднання громад); 

вдосконалити положення окремих нормативних актів, 

які тим чи іншим чином регулюють процес реформу-

вання місцевого самоврядування та об’єднання тери-

торіальних громад, з метою подолання колізійності та 

подвійності застосування їх правових норм (Податко-

вий та Бюджетний кодекси України (це забезпечать 

належне фінансування для власного життєзабезпе-

чення добровільно об’єднаних територіальних гро-

мад, які визначені рішенням уряду спроможними), 
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Земельний кодекс України (це врегулює окремі земе-

льні питання у процесі об’єднання громад та подаль-

шого їх самосійного функціонування), Закони Украї-

ни «Про місцеві вибори», «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» і «Про місцеві 

державні адміністрації» (або взагалі скасувати цей 

законодавчий акт і замість нього прийняти новий 

Закон «Про префектуру»), Постанова Кабінету Мініс-

трів України «Про затвердження Методики форму-

вання спроможних територіальних громад» та ін.); 

2) забезпечити нерозривність процесу об’єднання 

територіальних громад із процесом вдосконалення 

адміністративно-територіального устрою України на 

первинному його рівні (тобто у разі об’єднання тери-

торіальних громад сіл, селищ, міст в одну тери-

торіальну громаду має бути укрупнена і відповідна 

адміністративно-територіальна одиниця – село, сели-

ще, місто), ґрунтуючись на принципах муніципально-

го унітаризму і муніципального федералізму; 

3) запровадити механізм передачі новоствореним 

об’єднаним територіальним громадам права само-

стійного управління і розпорядження землями, які 

знаходяться за межами населених пунктів, але в 

межах громади та іншою комунальною власністю, що 

надасть суттєвих економічних важелів для подальшо-

го розвитку таких громад; 

4) встановити механізм добровільного виходу те-

риторіальної громади села, селища, міста, що 

об’єдналися в одну територіальну громаду, зі складу 

об’єднаної територіальної громади; 

5) виключити аспект добровільності у процесі 

об’єднання територіальних громад, шляхом внесення 

відповідних змін до нормативних актів, з метою по-

долання дрібновласницького, особисто-корисливого 

інтересу певної групи людей, зацікавлених у тих чи 

інших результатах реформування, а також прискорен-

ня процесу об’єднання громад, остаточного здійснен-

ня децентралізації публічної влади і реформування 

місцевого самоврядування для формування та розвит-

ку соціально-економічно сильних громад і держави, в 

цілому; 

6) систематично проводити активну інфор-

маційно-просвітницьку, роз’яснювальну та експертно-

консультативну роботу серед громадськості, спрямо-

вану на збільшення кількості свідомих прихильників 

децентралізації публічної влади та процесу 

об’єднання територіальних громад в Україні (див. 

Рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Етапи нормативного супроводу процесу реформування  

місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РЕФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И ОБЪЕДИНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  

ГРОМАД В УКРАИНЕ 

 

В статье исследуется нормативно-правовое обеспечение реформирования местного самоуправления и 

объединения территориальных громад в Украине, путем анализа правовых актов в этой сфере, выделением 

недостатков такого обеспечения и разработки действенных способов их устранения. 

В начале статьи указываются причины сопротивления и осложнений процесса формирования качествен-

ной, эффективной и действующей самоуправляющейся власти в Украине и, в частности, объединению терри-

ториальных громад.Далее в исследовании речь идет о необходимости внесения четкости и ясности в норма-

тивно-правовое обеспечение реформирования местного самоуправления и объединения территориальных 

громад, путем принятия новых нормативных актов и внесения изменений в уже действующие.В статье особое 

внимание отводится Конституции Украины, как юридической базы всего законодательства страны; рассмат-

ривается Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации вла-

http://legalactivity.com.ua/index
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4
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сти), с указанием его основных преимуществ и недостатков. Также определена, на сегодняшний день, эффек-

тивность и результативность отдельных действующих законодательных актов. Отдельно в статье обработан 

целый ряд проектов нормативных актов, регулирующих вопросы реформирования местного самоуправления 

и построения способных территориальных громад. 

В конце статьи указано несколько сопутствующих проблем практического и юридического характеров, 

которые сегодня возникают в процессе объединения территориальных громад в Украине. На основе прове-

денного исследования предлагается ряд способов устранения недостатков нормативно-правового обеспече-

ния реформирования местного самоуправления и объединения территориальных громад в Украине. 

Ключевыеслова: нормативно-правовое обеспечение; реформированияместного самоуправления; объ-

единения территориальных громад; административно-территориальное устройство; добровольность; способ-

ность. 
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REGULATORY SUPPORT THE REFORM OF LOCAL  

SELF-GOVERNMENTS AND ASSOCIATIONS LOCAL  

COMMUNITIES IN UKRAINE 

 

The article deals with regulatory support the reform of local self-governments and associations local communities 

in Ukraine by analyzing the regulatory acts in this area, highlighting the shortcomings of such support and develop 

effective ways to eliminate them. 

At the beginning of the article indicate the reasons for resistance and complications formation process quality, ef-

fective and efficient self-governing authority in Ukraine and in particular to unite local communities. Further, in the 

research are talking about the need for precision and clarity in regulatory support of reform local self-governments 

and associations of local communities, through the adoption of new regulations and changes to existing ones. The ar-

ticle focuses on the Constitution of Ukraine as a legal base total laws of the state and the political powerful means of 

social control; considering a draft law on amendments to the Constitution of Ukraine (regarding decentralization of 

power) indicate the its main advantages and disadvantages, which aims to move away from the centralized model of 

governance in the country, providing ability of local self-government and an effective system of territorial organiza-

tion of power in Ukraine. Also determine the efficiency and effectiveness of some existing legislation, to date, such 

as: «On cooperation of local communities», «On a voluntary association of communities», «On local elections». Sep-

arately, in the article processed a number of draft regulations regulating issues of local self-government reform and 

building capable local communities. In particular, several criteria compared and summarized the main provisions of 

the two draft Law of Ukraine «On Local Self-Government», identified a number of contradictions draft law of 

Ukraine «On service in local self-government» concerning the right of citizens to serve in local self-government. 

At the end of the article noted several issues related practical and legal character, which are now emerging in the 

process of unification the local communities in Ukraine. 

On the basis of research article offered a number of ways to correct deficiencies regulatory support the reform of 

local self-governments and associations local communities in Ukraine. 

Key words: regulatory support; the reform of local self-governments; associations local communities; adminis-

trative and territorial system; voluntary,ability. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО  

УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

 

У статті досліджуються теоретико-методологічні засади державного управління в 
сфері охорони здоров’я. Розкривається зміст основних категорій, які є визначальними 
для цієї сфери: «здоров’я», «система охорони здоров’я», «охорона здоров’я», «громадсь-
ке здоров’я», «законодавство про охорону здоров’я», «медико-санітарна допомога», 
«державна політика з охорони здоров’я», робляться висновки щодо взаємозв’язку та 
співвідношення цих понять. Автор доходить до висновку, що теоретичні засади побу-
дови державного управління у сфері охорони здоров’я обумовлені передусім типом дер-
жавно-громадських відносин і суспільним устроєм, які визначають ступінь відповідаль-
ності суспільства у вирішенні проблем охорони здоров’я. Також автор звертає увагу на 
наявність численних кризових явищ у сфері охорони здоров’я в Україні та необхідність 
їх подолання.  

Ключові слова: здоров’я людини; охорона здоров’я; система охорони здоров’я; дер-
жавне управління; права людини у сфері охорони здоров’я; медико-санітарна допомога. 

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Одним з чинників, що сприяють розбудові сучас-

ної соціально-орієнтованої держави є створення умов 

для забезпечення належного стану здоров’я громадян. 

В цьому питанні велика роль приділяється системі 

охорони здоров’я загалом та зокрема теоретичним 

засадам її розбудови. Саме від правильного осмис-

лення теоретико-методологічної бази залежить в по-

дальшому забезпечення належного медичного забез-

печення, профілактики захворювань, створення умов 

для покращення якості життя громадян та підвищення 

середнього віку життя, який є показником розвинено-

сті у багатьох країнах. Крім того, осмислення основ-

них категорій державного управління у сфері охорони 

здоров’я робить можливим створення позитивного 

іміджу держави, що піклується про своїх громадян. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми дер-

жавного управління у сфері охорони здоров’я загалом 

та окремо теоретико-методологічна база розглядають-

ся у працях багатьох українських науковців. Л. Жалі-

ло, І. Солоненко, Б. Волос, О. Кунгурцев, О. Марти-

нюк, Н. Солоненко займаються дослідженням саме 

управлінських аспектів охорони здоров’я, В. Бабенко, 

О. Бобришева, В. Долот, О. Пухкал та І. Гущук дослі-

джують проблеми теорії охорони здоров’я у розрізі 

модернізації управління в даній сфері, Т. Бахтеєва,  

М. Литвиненко та Р. Богатирьова у своїх роботах 

аналізують проблемні питання функціонування сис-

теми охорони здоров’я. 

Формулювання цілей статті (постановка за-

вдання). Метою статті є розкриття теоретичних засад 

державного управління в сфері охорони здоров’я. 

Аналіз понятійного апарату допоможе глибшому 

розумінню проблематики, що існує у діючій системі 

охорони здоров’я.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Дослідження проблеми державного управління у 

сфері охорони здоров’я варто розпочати з визначення 

такого складного поняття, як «здоров’я». Існує низка 

дефініцій, які характеризують це поняття з різних 

точок зору – соціальної, біологічної, медичної тощо. 

Серед них найбільш відомим є визначення Статуту 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ): 

«Здоров’я є стан повного фізичного, духовного і соці-

ального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби 

або недуги». 

Слід визнати той факт, що здоров’я виступає голо-

вною соціальною проблемою в державному управлін-

ні, оскільки ставить перед ним важливі і глибокі за-

вдання, що направлені на зміцнення та покращення 

здоров’я народу. Комплекс цих завдань між собою 

пов’язані досить тісно, та становлять в цілому «сис-

тему охорони здоров’я». У широкому значенні її роз-

глядають як загальну систему державних і громадсь-

ких заходів правового, соціально-економічного, нау-

кового, освітнього, культурного, технічного, органі-

заційного, санітарно-гігієнічного, протиепідемічного, 

медичного характеру, що спрямовані на збереження 

та зміцнення здоров’я людей, подовження тривалості 

активного життя і працездатності, створення сприят-

ливих для здоров’я умов побуту і праці, забезпечення 

гармонійного фізичного і психічного розвитку дітей 

та підлітків, запобігання і лікування хвороб. Ці понят-

тя звужуються до комплексу спеціальних медичних 

заходів і засобів, що сприяють запобіганню захворю-

ванням, збереженню та зміцненню здоров’я, втраті 

працездатності і передчасній смерті, забезпечують 
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своєчасне виявлення, лікування та реабілітацію хво-

рих. Такий комплекс є, хоча і важливою, але лише 

частиною системи охорони здоров’я, і визначається як 

«медична допомога».  

Система охорони здоров’я – сукупність елементів, 

спрямованих на діяльність у сфері охорони здоров’я, 

включаючи їхні внутрішньосистемні зв’язки і відно-

сини, діяльність допоміжних забезпечувальних еле-

ментів – підприємств хіміко-фармацевтичної, медич-

ної і мікробіологічної промисловості, з налагоджу-

вання й ремонту медичної апаратури, аптечних скла-

дів та ін. Слушною є думка В. В. Дереги, яка розгля-

дає систему охорони здоров’я як систему заходів, 

спрямованих на забезпечення збереження і розвитку 

фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної 

працездатності та соціальної активності людини при 

максимальній біологічно можливій індивідуальній 

тривалості життя [7]. 

Головними елементами, що складають основу сис-

теми охорони здоров’я (об’єктом управління) є закла-

ди охорони здоров’я – лікарні, поліклініки, амбулато-

рії, діагностичні центри, санаторії та ін., які є її пер-

винними і робочими ланками. Другорядним елемен-

том цієї системи є відповідні органи управління, котрі 

як суб’єкти державного чи комунального управління 

здійснюють керівництво закладами охорони здоров’я. 

Поєднання перших і других елементів в одній системі 

дає нам можливість здійснювати певну діяльність й 

виконувати завдання системи.  

Доречною є точка зору професора А. Д. Ярменчу-

ка. Він спираючись на дослідження системи охорони 

здоров’я, досить категорично оцінює думку авторів, 

які охорону здоров’я описують як загальну систему 

заходів, галузь соціальної сфери та галузь народного 

господарства в цілому, що охорона здоров’я – це в 

першу чергу система, а в другу – соціальна система, 

так як вона включає три основні системоутворювальні 

фактори: людський, організаційний та технічний, а 

діяльність спрямована на людину (здорову або хвору) 

та чинники, що утворюються в процесі соціальних 

відносин, по-третє, це система державна, тому що 

вона утримується, фінансується і керується держа-

вою» [11]. 

З державного погляду більш переконливим є роз-

ширення поняття «система охорони здоров’я» з вклю-

ченням до нього умов, які впливають на здоров’я 

людей і визначають його стан, мотиви, що сприяють 

збереженню і зміцненню здоров’я нації, нормативи, 

які забезпечують сприятливі для здоров’я умови жит-

тєдіяльності.  

Всі названі елементи у комплексі можна об’єднати 

в поняття «сфера охорони здоров’я». Здоров’я займає 

головне місце у системі цінностей, що цінує будь-яка 

розвинена країна. З-поміж інших властивостей інди-

віда здоров’я відзначається тим, що воно є не лише 

найвищою індивідуальною цінністю, а й значною 

мірою визначає розвиток і реалізацію всього компле-

ксу інших властивостей людей і становить першоос-

нову для поліпшення, видозміни, удосконалення цих 

різноманітних якісних характеристик людини. 

Специфіка феномену здоров’я як складової людсь-

кого розвитку полягає і в тому, що його водночас 

можна розглядати як безцінний, універсальний та 

незамінний засіб для досягнення всього розмаїття 

цілей індивіда, найнеобхіднішу умову для повноцін-

ного розвитку людини. Здоров’я, таким чином, 

сприймається не тільки і не стільки як здатність до 

фізично благополучного існування, скільки здатність 

до виконання соціально-трудових функцій, до відтво-

рення сукупності людських здібностей та потреб вза-

галі. 

Системний аналіз інформаційних матеріалів Міні-

стерства охорони здоров’я та наукових праць керів-

ників галузі свідчить про те, що рівень здоров’я насе-

лення України сьогодні кваліфікується як незадовіль-

ний, оскільки в нашій країні впродовж останнього 

десятиріччя спостерігається зростання рівня загальної 

смертності населення в межах 4 %, тоді як у країнах 

Європи навпаки – відбулося його зниження на 4 %, а 

середня тривалість очікуваного життя в Україні на 5–

10 років менша, ніж в економічно розвинених євро-

пейських державах. За вказаний період рівень загаль-

ної захворюваності зріс на 10,6 %, поширеності хво-

роб – на 38,9 %, природний приріст має від’ємний 

характер і коливається від – 5,8 до – 7,8 на 1000, зага-

льна чисельність населення скоротилася на 7,7 %, що 

вірогідно загрожує національній безпеці держави [1].  

Ситуацію значно ускладнюють деструктивні про-

цеси в економіці та зниження національного прибут-

ку, унаслідок чого видатки на охорону здоров’я ста-

ють вкрай обмеженими, які у 2015 р. становили лише 

356,8 грн. у розрахунку на 1 жителя України, що в 

доларовому еквіваленті вдвічі менше рівня 1990 р. та 

у 20–30 разів – від інших країн Європи. Також неза-

довільними залишаються стан навколишнього сере-

довища та умови праці. 

До основних категорій охорони здоров’я відно-

сяться: «здоров’я людини», «охорона здоров’я», 

«громадське здоров’я», «політика охорони здоров’я», 

«система охорони здоров’я», «законодавство про 

охорону здоров’я», «управління охороною здоров’я», 

«державне управління», «права людини у сфері охо-

рони здоров’я», «право людини на охорону здоров’я», 

«медико-санітарна допомога» [13]. 

Охорона здоров’я – це високотехнологічна, нау-

комістка, ресурсномістка галузь, яка за своїм характе-

ром та специфікою припускає наявність централізо-

ваних підходів та державного регулювання при роз-

міщенні ресурсів і забезпеченні їх доступності для 

кожного жителя країни [3]. 

Здоров’я – це стан людини, її організму, хоча на-

справді воно характеризує її стан як біосоціальної 

системи. Так само здоров’я не може бути здатністю 

людини, оскільки «силова» модель здоров’я враховує 

будь-які людські здатності як невід’ємну ресурсну 

складову [8]. 

Під громадським здоров’ям Всесвітня організація 

охорони здоров’я розуміє систему забезпечення про-

філактики захворювань, підвищення тривалості жит-

тя, зміцнення психічного й фізичного здоров’я, шля-

хом сукупних дій населення, громадських організацій 

і системи профілактичних заходів медичних держав-

них служб. Ця система може також включати струк-

тури й процеси, що інтерпретують, забезпечують і 
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зміцнюють здоров’я різних груп населення шляхом 

цілеспрямованої діяльності всього суспільства [8]. 

Під охороною здоров’я людини прийнято вважати 

систему соціально-економічних та медичних заходів, 

спрямованих на збереження й підвищення рівня здо-

ров’я кожної людини зокрема і населення загалом. 

Зміст і характер охорони здоров’я на різних етапах 

свого суспільного розвитку визначається способом 

виробництва, ступенем розвитку продуктивних сил, 

розвитком науки і техніки взагалі та медичної науки 

зокрема.  

Всесвітня організація охорони здоров’я дає визна-

чення цьому терміну досить загально та обширно, це 

захисні заходи від потенційної загрози здоров'ю, на-

приклад, носіння одягу, що захищає від морозів, або 

вживання заходів по захисту робітників від несприят-

ливих умов праці [12]. Законом України від 

19.11.1992р. № 2801-XII (зі з\м) «Основи законодав-

ства України про охорону здоров’я» у ст. 3 визнача-

ється, що охорона здоров’я – це система заходів, 

спрямованих на забезпечення збереження і розвитку 

фізіологічних та психологічних функцій, оптимальної 

працездатності та соціальної активності людини при 

максимальній біологічно можливій індивідуальній 

тривалості життя [9]. 

Головною складовою забезпечення охорони здо-

ров’я населення в Україні є загальнодержавна (держа-

вно-комунальна) система охорони здоров’я, яка 

включає в себе та об’єднує заклади охорони здоров’я 

всіх форм власності (об’єкти управління) та органи 

виконавчої влади й місцевого самоврядування 

(суб’єкти управління), які здійснюють управління 

ними. 

Система охорони здоров’я України включає в себе 

заклади охорони здоров’я всіх форм власності – дер-

жавної, комунальної, приватної, колективної та видів 

– лікувально-профілактичні, санітарно-профілактичні, 

фізкультурно-оздоровчі, санаторно-курортні, діагнос-

тичні, аптечні, науково-медичні та ін., а також відпо-

відні органи виконавчої влади і місцевого самовряду-

вання, які здійснюють управління ними – Міністерст-

во охорони здоров’я України, управління  охорони 

здоров’я обласних державних адміністрацій, головні 

лікарі центральних районних лікарень, управління 

(відділи) охорони здоров’я міських рад. 

Система охорони здоров’я – сукупність елементів, 

спрямованих на діяльність у сфері охорони здоров’я, 

включаючи їхні внутрішньосистемні зв’язки і відно-

сини, діяльність допоміжних забезпечувальних еле-

ментів – підприємств хіміко-фармацевтичної, медич-

ної і мікробіологічної промисловості, з налагоджу-

вання й ремонту медичної апаратури, аптечних скла-

дів та ін. Основним елементом системи охорони здо-

ров’я (об’єктом управління) є різноманітні заклади 

охорони здоров’я – лікарні, поліклініки, амбулаторії, 

діагностичні центри, санаторії та ін., які є її первин-

ними і робочими ланками. Другим елементом цієї 

системи є відповідні органи управління, котрі як 

суб’єкти державного чи комунального управління 

здійснюють керівництво закладами охорони здоров’я. 

Поєднання перших і других елементів в одній системі 

якраз і дає змогу здійснювати певну діяльність й ви-

конувати завдання системи. 

Важливою та складною категорією є політика (від 

грецького «politike» – мистецтво управляти держа-

вою). Це найважливіше суспільне явище, яке в залеж-

ності від сфери застосування та впливу вживається в 

різних значеннях. Це загальна форма всіх суспільних 

зв’язків. Великий тлумачний словник сучасної украї-

нської мови під терміном «політика» розуміє загаль-

ний напрямок, характер діяльності держави, певного 

класу або політичної партії [4]. 

Термін «державна політика» включає в себе суспі-

льну діяльність, яка пов’язана передусім з участю в 

отриманні, утримуванні та реалізації влади в державі. 

Політика, як сфера суспільного життя, об’єднує також 

політичні ідеї та відповідні їм установи [2].  

Державна політика з охорони здоров’я полягає у 

формуванні та дотриманні вищими органами держав-

ної влади пріоритетів, доктрин, концепцій і програм, 

які направлені на забезпечення діяльності та розвитку 

охорони здоров’я та його зміцнення. Відповідно до ст. 

12 Закону України від 19.11.1992р. № 2801-XII (зі з\м) 

«Основи законодавства України про охорону здо-

ров’я» це один із пріоритетних напрямів діяльності 

держави. Держава формує та підтримує політику охо-

рони здоров’я в Україні й забезпечує її реалізацію. 

Місцева (регіональна) політика охорони здоров’я – 

це основа державної політики. Сутність її – це затвер-

дження та розробка місцевими органами державної 

влади та безпосередньо органами місцевого самовря-

дування першочергових програм та пріоритетів охо-

рони здоров’я населення області, села, селищі та міс-

та, головним на здійснення заходів охорони здоров’я 

населення, зміцнення та розвиток медичних закладів. 

Законодавство про охорону здоров’я − це частина 

законодавства України, яка складається з системи 

правових актів і норм, що за допомогою специфічних 

правових методів регулюють суспільні відносини 

(організаційно-управлінські, майнові, трудові та ін.) у 

сфері охорони здоров’я. Його конституційною базою 

є норма ст. 49 Конституції України, яка закріплює 

права людини на охорону здоров’я, медичну допомо-

гу та медичне страхування. Базовим системоутворю-

ючим актом цієї галузі законодавства є Основи зако-

нодавства України про охорону здоров’я. В розвиток 

їх норм Верховна Рада України прийняла декілька 

десятків законодавчих актів, норми яких розширюють 

і поглиблюють правове регулювання у цій сфері [10]. 

Медико-санітарна допомога – це комплекс спеціа-

льних заходів, направлених на сприяння покращенню 

здоров’я, поліпшення санітарної культури, ранню 

діагностику, що запобігатиме захворюванням та інва-

лідності, допомогу особам з гострими і хронічними 

захворюваннями та реабілітацію хворих та інвалідів. 

Медико-санітарну допомогу здійснюють з орієнтаці-

єю на сучасні стандарти здоров’я та медичної допо-

моги, поєднуючи вітчизняні традиції і світовий досвід 

в галузі охорони здоров’я. Вона має комплексний 

профілактично-попереджувальний характер. Обсяг 

гарантованого рівня медико-санітарної допомоги, що, 

згідно із Конституцією України, держава надає всім 

громадянам, встановлює Кабінет Міністрів України. 
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Для цього виділяються кошти з Державного бюджету 

України та місцевих бюджетів. Лише заклади охорони 

здоров’я та медичні та фармацевтичні працівники 

можуть здійснювати та надавати медико-санітарну 

допомогу. 

Для підтримання необхідного життєвого рівня та 

здоров’я населення медико-санітарна допомога пе-

редбачає встановлення на основі науково обґрунтова-

них медичних, фізіологічних та санітарно-гігієнічних 

вимог єдиних мінімальних норм заробітної плати, 

пенсій, стипендій, соціальної допомоги та інших до-

ходів населення, забезпечення санітарно-епідемічного 

благополуччя територій і населених пунктів. 

Системою даних стимулів та регуляторів спрямо-

ваних на суворе дотримування санітарно-гігієнічних і 

санітарно-протиепідемічних правил та норм, компле-

ксом спеціальних санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних заходів державного санітарного 

нагляду, створення сприятливих для здоров’я умов 

праці, навчання, побуту та відпочинку шляхом вста-

новлення єдиних санітарно-гігієнічних вимог до орга-

нізації виробничих та інших процесів, пов’язаних з 

діяльністю людей, а також до якості машин, облад-

нання, будівель, споживчих товарів та інших об’єктів, 

які можуть мати шкідливий вплив на здоров’я; в інте-

ресах збереження генофонду народу України, запобі-

гання демографічній кризі, забезпечення здоров’я 

майбутніх поколінь і профілактики спадкових захво-

рювань, здійснення комплексу заходів, спрямованих 

на усунення факторів, що шкідливо впливають на 

генетичний апарат людини, створення системи дер-

жавного генетичного моніторингу, медико-генетичної 

допомоги населенню; запобігання інфекційними за-

хворюваннями, небезпечним для населення; організа-

ція профілактичних медичних оглядів неповнолітніх, 

вагітних жінок, працівників підприємств, установ і 

організацій з шкідливими і небезпечними умовами 

праці, військовослужбовців та осіб, професійна чи 

інші види діяльності, яких пов’язані з обслуговуван-

ням населення або з підвищеною небезпекою для 

оточуючих; надання лікувально-профілактичної до-

помоги амбулаторіями, лікарнями, диспансерами, 

клініками науково-дослідних інститутів та іншими 

акредитованими закладами охорони здоров’я, служ-

бою швидкої медичної допомоги, а також окремими 

медичними працівниками, які мають відповідний 

дозвіл як основної частини медико-санітарної допо-

моги та інше [5]. 

Висновки. Таким чином, можна констатувати, що 

теоретичні засади побудови державного управління у 

сфері охорони здоров’я обумовлені передусім типом 

державно-громадських відносин і суспільним устро-

єм, котрі визначають ступінь відповідальності й учас-

ті суспільства у вирішенні проблем охорони здоров’я 

його членів. Показовим є те, що різні форми організа-

ції охорони здоров’я, зумовлені характерними рисами 

історичного розвитку, особливостями політичного 

устрою, ступенем економічної розвиненості, а також 

іншими важливими факторами. Ступінь успішності 

державного управління у сфері охорони здоров’я 

залежить від наявності висококваліфікованих спеціа-

лістів, загального рівня розвитку медицини, а також 

використання надбань сучасної науки. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

В статье исследуются теоретико-методологические основы государственного управления в сфере здраво-

охранения. Раскрывается содержание основных категорий, которые являются определяющими для этой сфе-

ры: «здоровье», «система здравоохранения», «здравоохранение», «общественное здоровье», «законодательст-

во об охране здоровья», « медико-санитарная помощь »,« государственная политика по охране здоровья », 

делаются выводы о взаимосвязи и соотношения этих понятий. Автор приходит к выводу, что теоретические 

основы построения государственного управления в сфере здравоохранения обусловлены прежде всего типом 

государственно-общественных отношений и общественным устройством, которые определяют степень 

ответственности общества в решении проблем здравоохранения. Также автор обращает внимание на наличие 

многочисленных кризисных явлений в сфере здравоохранения в Украине и необходимость их преодоления. 

Ключевые слова: здоровье человека; здравоохранение; система здравоохранения; государственное 

управление; права человека в сфере здравоохранения; медико-санитарная помощь. 

 

S. Eremeeva, 

Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine 
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The article explores the theoretical and methodological foundations of public administration in the health sector. 

The content of the main categories that are defining for this sphere is disclosed: «health», «health system», «health 

care», «public health», «health care legislation», «health care», «public health policy», Conclusions are drawn about 

the relationship and correlation of these concepts. The author comes to the conclusion that the theoretical basis for 

building public administration in the healthcare sphere is primarily due to the type of state-social relations and social 

structure that determine the degree of society’s responsibility in solving public health problems. Also, the author 

draws attention to the existence of numerous crisis phenomena in the health sector in Ukraine and the need to 

overcome them. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ  

АСПЕКТІВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ  

УКРАЇНОЮ ТА ЄС ЯК ОСНОВА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

 

В статті детально проаналізовано екологічні аспекти Угоди про асоціацію між Укра-
їною та Європейським Союзом. Важливим елементом співпраці у сфері охорони навко-
лишнього середовища, як і в багатьох інших сферах співпраці, що визначаються Уго-
дою, є поступове наближення законодавства України до політики та законодавства 
ЄС. Автор наголошує на тому, що питання охорони довкілля не є пріоритетними в 
державній політиці України. Їх ігнорують при прийнятті важливих рішень на користь 
економічним, фінансовим та іншим інтересам. Такий підхід в державному управлінні мо-
же спричинити фатальні наслідки для громадян та України в цілому, адже більшість 
нагальних екологічних проблем не вирішуються взагалі. Конституцією України, Законом 
України «Про основи національної безпеки України» визначено, що пріоритетним інте-
ресом держави є забезпечення життя і здоров’я громадян, суспільства. Тому необхідно 
терміново провести імплементацію екологічних аспектів Угоди, що стануть запору-
кою створення нового підґрунтя державної екологічної політики, що базуватиметься 
на цінностях сталого розвитку. 

Ключові слова: національна безпека; екологічна безпека; Угода про співпрацю між 
Україною та Європейським Союзом; екологічні проблеми; сталий розвиток. 

 

 

Постановка проблеми. В статті 6 Закону України 

«Про основи національної безпеки України» (далі – 

Закон) [1] перелічено пріоритетні національні інте-

реси України, до яких включено забезпечення еколо-

гічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності 

громадян і суспільства, збереження навколишнього 

природного середовища та раціональне використання 

природних ресурсів.  

В статті 8 Закону [1] визначені основні напрями 

державної політики з питань національної безпеки 

України. В екологічній сфері це:  

 здійснення комплексу заходів, які гарантують 

екологічну безпеку ядерних об’єктів і надійний радіа-

ційний захист населення та довкілля, зведення до 

мінімуму впливу наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС; 

 впровадження у виробництво сучасних, еколо-

гічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих тех-

нологій, підвищення ефективності використання при-

родних ресурсів, розвиток технологій переробки та 

утилізації відходів; 

 поліпшення екологічного стану річок України, 

насамперед басейну р. Дніпро, та якості питної води; 

 запобігання забрудненню Чорного та Азовсь-

кого морів та поліпшення їх екологічного стану; 

 стабілізація та поліпшення екологічного стану 

в містах і промислових центрах Донецько-Придніп-

ровського регіону; 

 недопущення неконтрольованого ввезення в 

Україну екологічно небезпечних технологій, речовин 

і матеріалів, збудників хвороб, небезпечних для лю-

дей, тварин, рослин, організмів; 

  реалізація заходів щодо зменшення негативно-

го впливу глобальних екологічних проблем на стан 

екологічної безпеки України, розширення її участі у 

міжнародному співробітництві з цих питань. 

На найвищому загальнодержавному рівні визнано, 

що національна безпека держави безпосередньо 

пов’язана зі збереженням навколишнього середовища, 

раціональним використанням природних ресурсів.  

В Законі визначено, що серед пріоритетних на-

прямів державної політики є захищеність життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільст-

ва і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 

суспільства та захист довкілля.  

Аналізуючи вищезазначені пункти Закону необ-

хідно наголосити на тому, що поняття національної 

безпеки держави тісно пов’язано із забезпеченням 

стану екологічної безпеки для компонентів навколи-

шнього природного середовища.  

Поняття «довкілля», «навколишнє природне сере-

довище» не може бути обмежене кордонами країни, 

регіону чи навіть континенту. Це поняття глобального 

значення, тому й більшість проблем, особливо еколо-

гічних, з якими стикається сьогодні людина – це про-

блеми глобального характеру, що виникають на осно-

ві чинників діяльності людства в різних галузях. 
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Аналіз останніх публікацій і досліджень свід-

чить, що вирішення глобальних екологічних проблем 

– це завдання, що потребує системного, комплексного 

підходу, що має стати пріоритетним завданням дер-

жавної політики кожної країни. Важливим шляхом до 

подолання проблем та забезпечення стану національ-

ної безпеки кожної країни є міжнародне співробітни-

цтво та обмін управлінським досвідом, технологіями.  

Невпинне погіршення стану середовища прожи-

вання людей, вичерпування природних ресурсів, еко-

номічні негаразди, збільшення різниці в добробуті 

різних соціальних груп населення та інші негативні 

процеси, змусили в кінці ХХ столітті світову спільно-

ту визнати нагальну необхідність зміни шляху розви-

тку людства.  

На першій в історії Конференції ООН з навколиш-

нього середовища і розвитку (Саміті Землі), що про-

ходила у Ріо-де-Жанейро в 1992 році було визнано, 

що загальноприйнятий індустріально-споживацький 

спосіб існування людства є тупиковим [2]. Світова 

спільнота обрала новий шлях розвитку – це сталий 

(збалансований, надійний, гармонійний) розвиток, 

коли економіка, потреби і взаємовідносини людей, 

споживання природних ресурсів відповідають можли-

востям природного самовідновлення, що буде гаран-

тувати майбутнім поколінням можливість задоволь-

няти свої потреби.  

В документах ООН підкреслюється, що поняття 

«сталий розвиток» означає принципову зміну взаємо-

відносин між людьми і природою в процесі економіч-

ної діяльності, яка вимагає корінної перебудови в 

соціальній сфері.  

Виклад основного матеріалу. З метою залучення 

України до європейських інтеграційних процесів у 

різних галузях 30 березня 2012 року було підготовле-

но текст Угоди про асоціацію України з Європейсь-

ким Союзом, політичну частину якої підписано 21 

березня 2014 року, а економічну частину – 27 червня 

2014 року [3]. 

Угода про асоціацію України з ЄС (повна назва – 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським Співтовари-

ством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони) – угода між Україною та Європейсь-

ким Союзом про асоціацію (далі – Угода), зміст якої 

розроблено конкретно для України і яка замінює Уго-

ду про партнерство та співробітництво між Європей-

ськими співтовариствами і Україною. Угода дає змогу 

перейти від партнерства і співробітництва до 

політичної асоціації та економічної інтеграції [3]. 

Угода передбачає широке коло питань, щодо яких 

здійснюється співпраця Сторін. До основних екологі-

чних аспектів включено [4]:  

 питання зміни клімату; 

 якість повітря і води; 

 утилізація відходів; 

  охорону природи, збереження біорізноманіття; 

 забруднення хімічними речовинами, шумове 

забруднення; 

 екологічне оподаткування та ін.  

Така співпраця здійснюватиметься для розробки 

всеохоплюючої стратегії щодо довкілля, розробки 

секторних стратегій, розробки та імплементації полі-

тики зі зміни клімату. Важливим елементом співпраці 

у сфері охорони довкілля, як і в багатьох інших сфе-

рах співпраці, що визначаються Угодою, є поступове 

наближення законодавства України до політики та 

законодавства ЄС.  

В Угоді чітко прослідковується взаємозв’язок між 

поняттями торгівлі, економічної вигоди не за рахунок, 

а з урахуванням поняття сталого розвитку, охороною 

довкілля та збереженням природних ресурсів. Прик-

ладом цьому є Стаття 289. 2. «…Сторони визнають 

важливість якнайповнішого врахування економічних, 

соціальних та екологічних інтересів  не тільки свого 

відповідного населення, а й прийдешніх поколінь і 

гарантують, що економічний розвиток, екологічна та 

соціальна політика підтримується спільно» [4].  

Окремим додатком [5] до Угоди визначаються 

конкретні директиви, що їх потрібно адаптувати, а 

також конкретні часові рамки. Такі зобов’язання 

України є дуже важливими з огляду на необхідність 

наближення до норм та стандартів ЄС. Тим не менше, 

вони викликають багато запитань щодо фактичної 

можливості державних органів виконувати такі зо-

бов’язання, беручи до уваги сумнівний прогрес у 

реалізації існуючих зобов’язань в рамках двосторон-

ньої співпраці між Україною та ЄС у сфері охорони 

довкілля [6].  

Велика увага приділяється питанню дотримання 

існуючого екологічного законодавства та багатосто-

ронніх природоохоронних угод в контексті створення 

зони вільної торгівлі. У Статті 292.5 Угоди наголошу-

ється на важливості прийняття концепції сталого 

розвитку і розробки відповідних місцевих планів дій: 

«Сторони співробітничають з метою сприяння обґру-

нтованому і раціональному використанню природних 

ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку» [4]. 

Перші кроки в напрямку адаптації у сфері охорони 

довкілля в контексті Угоди були зроблені в грудні 

2012 року, наказом № 659Мінприроди затвердило 

план адаптації екологічного законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, т. зв. базовий 

план апроксимації. Базовий план передбачає перелік 

директив ЄС у сфері охорони довкілля, до яких по-

винно адаптуватися українське законодавство. Для 

кожної директиви визначено не лише мінімальний 

перелік конкретних нормативно-правових актів, котрі 

будуть адаптуватися, але й окреслені базові вимоги, у 

напрямку яких і з врахуванням яких змінюватиметься 

законодавство. План дає далекосяжну перспективу 

адаптації, його виконання у часі тісно пов’язано з 

набранням чинності Угоди. Тим не менше, план міг 

би виконувати функцію підготовки екологічного за-

конодавства України до адаптації на етапі, коли доля 

з Угодою про асоціацію ще була не визначена [6]. 

Формування стану національної безпеки відбува-

ється на рівні державної політики, в тому числі еколо-

гічної. Статтею 292.4 Угоди передбачено, що: «Сто-

рони гарантують, що їхня  екологічна політика ґрун-

туватиметься на принципі обережності та принципах, 

які  вимагають  застосування превентивних заходів, 

відшкодування в пріоритетному порядку шкоди, заподі-

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%82_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%B7_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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яної навколишньому середовищу, та сплати штрафу 

забруднювачем навколишнього середовища» [4]. 

Питання охорони довкілля не є пріоритетними в 

державній політиці України. Їх ігнорують 

при прийнятті важливих рішень на користь еконо-

мічним, фінансовим та іншим інтересам. Така ситуа-

ція проектується і на реалізацію двосторонніх зо-

бов’язань Україна-ЄС у сфері охорони довкілля.  

Незважаючи на прийняття Стратегії державної 

екологічної політики та закріплення в ній важливих 

принципів належного екологічного врядування, еко-

логічна політика має другорядне значення. 

У майбутньому така ситуація може бути виправ-

лена шляхом надання належної пріоритетності націо-

нальній екологічній політиці. При реалізації двосто-

ронніх зобов’язань між Україною та ЄС, особливо тих 

питань, що стосуються імплементації Угоди, відпові-

дна увага повинна приділятись підвищенню пріорите-

тності питань охорони довкілля, інтеграції екологіч-

ної політики та стратегічному плануванню [6]. 

Важливість екологічної складової Угоди для за-

безпечення сучасних європейських відносин в галузі 

міжнародного співробітництва та торгівлі чітко зазна-

чено в Статті 293 «Сторони докладають зусиль для 

сприяння і заохочення торгівлі та прямих іноземних 

інвестицій в екологічно чисті товари, послуги й тех-

нології, використання збалансованих джерел віднов-

люваної енергії та енергозберігаючих продуктів і 

послуг, а також екологічне маркування товарів…» та 

Статті 296. 2. де вказано, що «Жодна Сторона не по-

винна послаблювати або знижувати рівень охорони 

навколишнього середовища чи праці, передбачений в 

її законодавстві, з метою покращення торгівлі або 

інвестицій шляхом відмови чи часткового відступу 

або пропонування такої відмови чи часткового відс-

тупу від своїх законів, підзаконних актів або стандар-

тів у такий спосіб, що впливає на торгівлю або інвес-

тиції між Сторонами» [4].  

Відповідно до Закону України «Про екологічну 

експертизу» [7] (в якому зазначається, що екологічна 

експертиза може бути державною, громадською та 

іншою) при місцевій владі необхідно створювати 

Комісію по екологічному експертуванню та аудиту, 

яка дозволить місцевій громаді впливати на процес 

розвитку міст. Такий підхід передбачено Угодою в 

Статті 297 «Під час підготовки, прийняття й імплеме-

нтації заходів, які спрямовані на охорону навколиш-

нього середовища, охорону здоров’я та захист соціа-

льних умов, що впливають на торгівлю між Сторона-

ми, Сторони визнають важливість  врахувати наукову 

та технічну інформацію та відповідні міжнародні 

стандарти, настанови або рекомендації». 

Тобто за наявності незалежної системи експерту-

вання всіх пропозицій, перевага не буде віддаватися 

лише економічним аспектам проектів, соціальні і 

екологічні наслідки також будуть враховані. 

Усі існуючі господарські об’єкти повинні пройти 

екологічний аудит. Це не лише дозволить зменшити 

їх вплив на довкілля при розробці системи природоо-

хоронних заходів, а й стане ще одним джерелом напо-

внення бюджету, оскільки будуть виявлені несанкціо-

новані джерела забруднення навколишнього середо-

вища.  

З іншого боку, комплексний аудит дозволить сти-

мулювати соціальну діяльність підприємств, такий 

підхід впроваджено у Фінляндії, Швеції, де кожне 

підприємство має свою соціальну інфраструктуру 

(житло, дитячі садки тощо).  

Окрім того, попередня оцінка впливу діяльності 

підприємства на довкілля, дозволить передбачити 

негативні наслідки та оцінити екологічні ризики для 

населення, що є одним з пріоритетних інтересів дер-

жави на шляху до встановлення національної безпеки.  

Якщо оцінювати роль громадянського суспільства 

на вирішення екологічних проблем регіонів, держави 

в цілому, то основним механізмом впливу може стати 

створення незалежної системи експертування із залу-

ченням представників громадських організацій. 

У Статті 299.1. Угоди [4] зазначено, що кожна 

Сторона визначає та скликує нову або існуючу Дора-

дчу групу з питань сталого розвитку. Окрім того, у 

Статті 299.2. [4] наголошено на тому, що дорадча 

група складається з незалежних представницьких 

громадських організацій, в яких об’єктивно представ-

лені організації роботодавців та працівників, неурядо-

ві організації та інші зацікавлені сторони. Тобто серед 

визначальних пріоритетів роботи дорадчої групи зі 

сталого розвитку є залучення експертів громадянсько-

го суспільства, адже саме участь незалежних експер-

тів дозволяє забезпечити об’єктивну оцінку.  

Такий підхід залучення громадськості є надзви-

чайно важливим, адже представники неурядових ор-

ганізацій можуть бути не просто незалежними експе-

ртами, а входити до складу офіційних Дорадчих груп, 

що значно посилює рівень їхнього впливу при прийн-

ятті рішень, якщо такі можуть завдати негативних 

наслідків компонентам навколишнього середовища.  

Вирішення питання енергетичної незалежності є 

принциповим для забезпечення національної безпеки 

України. Реалізація енергетичних реформ не можлива 

без залучення до роботи українських науково-

дослідних установ європейського досвіду в галузі 

енергоефективності та енергоощадних технологій.  

В Статті 338 [4] передбачено, що взаємне співро-

бітництво включає, серед іншого, такі сфери:   

«c) модернізацію та посилення наявної енергетич-

ної інфраструктури, …поступову інтеграцію електро-

енергетичної системи України до європейської елект-

роенергетичної мережі, …створення нової енергетич-

ної інфраструктури з метою диверсифікації джерел, 

постачальників енергії та шляхів і методів її транспо-

ртування, що відповідатиме принципам економічної 

доцільності та збереження навколишнього середови-

ща». В результаті відпаде необхідність пікових відк-

лючень електроенергії.  

«i) сприяння енергоефективності та енергозбере-

женню …на основі функціонування ринкових механі-

змів, а також ефективного використання енергії при 

застосуванні обладнання, освітленні та у будівлях»;  

«j) розвиток та підтримка відновлювальної енерге-

тики з урахуванням принципів економічної доцільно-

сті та охорони навколишнього середовища, а також 

альтернативних видів палива, зокрема стале виробни-
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цтво біопалива і співробітництво у сфері нормативно-

правових питань, сертифікації та стандартизації, а 

також технологічного і комерційного розвитку». Імп-

лементація положень Угоди дозволить добудувати і 

запустити на повну потужність вітроелектростанції, 

побудувати нові енергетичні потужності на основі 

відновлюваних джерел, впровадити геліоустановки, 

теплові насоси, біогазові установки в комунальний 

сектор, що забезпечить диверсифікацію та сталість 

енергопостачання регіонів. 

«k) просування Механізму спільного запрова-

дження Кіотського протоколу до Рамкової конвенції 

Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997 

року з метою зменшення викидів парникових газів 

шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективно-

сті та відновлювальної енергетики»;  

«l) науково-технічне співробітництво та обмін ін-

формацією з метою розвитку та удосконалення техно-

логій у сфері виробництва енергії, її транспортування, 

постачання та кінцевого споживання, особливу увагу 

приділяючи енергозберігаючим і екологічно безпеч-

ним технологіям, зокрема вловлювання та зберігання 

вуглецю, ефективні та «чисті» технології у вугільній 

галузі, відповідно до встановлених принципів, визна-

чених, зокрема, в Угоді про співробітництво у сфері 

науки та технологій між Україною та Європейським 

Співтовариством».  

Питанням охорони довкілля, раціонального при-

родокористування в Угоді присвячено як окремі стат-

ті, так і Главу 6 «Навколишнє середовище» Розділу V 

«Економічне та галузеве співробітництво». 

Статтею 360 [4] передбачено, що «Сторони розви-

вають і зміцнюють співробітництво з питань охорони 

навколишнього середовища й таким чином, сприяють 

реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і 

зеленої економіки. Передбачається, що посилення 

природоохоронної діяльності матиме позитивні нас-

лідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС, 

зокрема, через покращення системи охорони здоров’я, 

збереження природних ресурсів, підвищення еконо-

мічної та природоохоронної ефективності, інтеграції 

екологічної політики в інші сфери політики держави, 

а також підвищення рівня виробництва завдяки су-

часним технологіям». 

В Статті 361 [4] зазначено, що співробітництво 

сторін серед пріоритетних завдань ставитиме вирі-

шення регіональних і глобальних проблем навко-

лишнього середовища, у таких сферах: 

1) зміна клімату; 

2) екологічне управління та аналогічні питання, 

зокрема освіта й навчальна підготовка, доступ до 

інформації з питань навколишнього середовища та 

процесу прийняття рішень; 

3) якість атмосферного повітря; 

4) якість води та управління водними ресурсами, 

включаючи морське середовище; 

5) управління відходами та ресурсами; 

6) охорона природи, зокрема збереження і захист 

біологічного та ландшафтного різноманіття (екоме-

режі); 

7) промислове забруднення і промислові загрози; 

8) хімічні речовини; 

9) генетично-модифіковані організми, в тому числі 

у сільському господарстві; 

10) шумове забруднення; 

11) цивільний захист, зокрема стихійні лиха і ан-

тропогенні загрози; 

12) міське середовище; 

13) екологічні збори. 

Діяльність Сторін (Стаття 362) передбачатиме об-

мін інформацією та досвідом, здійснення спільної 

дослідної діяльність, обмін інформацією про еко-

логічно чисті технології, плануювання подолання 

наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситу-

ацій, здійснення спільної діяльність на регіональному 

та міжнародному рівнях, в тому числі згідно з багато-

сторонніми угодами у сфері охорони навколишнього 

середовища. 

Висновки та пропозиції.  
Забезпечення стану національної безпеки будь-

якої держави ґрунтується не тільки на потужності її 

військових сил. Важливим аспектом для досягнення 

цього стану є ефективність механізмів державного 

управління та зовнішньої політики. На сучасному 

етапі розвитку людства особливого значення набуває 

поняття глобальної безпеки, яке не можливо досягну-

ти, не об’єднавши зусилля для вирішення спільних 

проблем, в тому числі екологічних. 

Україна тривалий час знаходиться на шляху до 

об’єднання з європейською спільнотою. Ми, як суспі-

льство, держава, прагнемо змін для покращення на-

шого життя та життя наших нащадків. 

З метою залучення України до європейських інте-

граційних процесів у різних галузях 30 березня 2012 

року було підготовлено текст Угоди про асоціацію 

України з ЄС, політичну частину якої підписано 21 

березня 2014 року, а економічну – 27 червня 2014 

року. Угода передбачає широке коло питань, щодо 

яких заплановано співпрацю сторін, в тому числі в 

екологічній сфері. Таке співробітництво здійснюва-

тиметься з метою розробки всеохоплюючої стратегії 

щодо захисту довкілля, розробки секторних стратегій, 

розробки та імплементації політики зі зміни клімату.  

Важливим елементом партнерської діяльності у 

сфері охорони довкілля є поступове наближення за-

конодавства України до політики та законодавства 

ЄС. Проте існує серйозна проблема – питання охоро-

ни навколишнього середовища не є пріоритетними в 

державній політиці України. Часто стикаємося з ситу-

аціями, коли екологічні інтереси ігнорують при при-

йнятті важливих рішень на користь економічних та 

фінансових. 

Імплементація екологічних аспектів Угоди є важ-

ливим фактором забезпечення не тільки екологічної 

безпеки, а й національної в цілому. Питанням охоро-

ни довкілля, раціонального природокористування в 

Угоді присвячено як окремі статті, так і Главу 6 «На-

вколишнє середовище» Розділу V «Економічне та 

галузеве співробітництво». 

В Угоді наголошено на важливості та пріоритет-

ності ролі громадянського суспільства в процесі ви-

рішення екологічних проблем регіонів, держави. 

Представники неурядових організацій можуть бути не 

тільки незалежними експертами, а також входити до 



Наукові праці. Державне управління 

 

68 

складу офіційних Дорадчих груп, передбачених в 

Угоді, що значно посилює рівень їхнього впливу при 

прийнятті рішень, якщо такі можуть завдати негатив-

них наслідків компонентам навколишнього середо-

вища.  

Вирішення питання енергетичної незалежності є 

принциповим для забезпечення національної безпеки 

України. Реалізація енергетичних реформ не можлива 

без залучення до роботи українських науково-

дослідних установ європейського досвіду в галузі 

енергоефективності та енергоощадних технологій. 

Угодою передбачено взаємне співробітництво сторін 

в цій сфері за рахунок модернізації та посилення ная-

вної енергетичної інфраструктури, сприяння енергое-

фективності та енергозбереженню, розвитку та підт-

римці відновлювальної енергетики та ін. 

В Угоді передбачено партнерство в різних сферах, 

але завжди з однією метою, це – досягнення сталого 

розвитку, тобто такого, що враховуватиме потреби 

теперішніх та майбутніх поколінь. Саме такого підхо-

ду в управлінні, господарюванні потребують українці 

та Україна, саме такий підхід може забезпечити не 

тільки благополуччя, а й гарантуватиме національну 

безпеку держави.  
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ВАЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ  

МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

В статье подробно проанализированы экологические аспекты Соглашения об ассоциации между Украи-

ной и Европейским Союзом. Важным элементом сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, как и 

во многих других сферах сотрудничества, определенными Соглашением, является постепенное приближение 

законодательства Украины к политике и законодательству ЕС. Автор отмечает, что вопросы охраны окружа-

ющей среды не являются приоритетными в государственной политике Украины. Их игнорируют при приня-

тии важных решений в пользу экономическим, финансовым и другим интересам. Такой подход в государ-

ственном управлении может стать причиной роковых последствия для граждан и Украины в целом, ведь 

большинство неотложных экологических проблем не решаются вообще. Конституцией Украины, Законом 

Украины «Об основах национальной безопасности Украины» определено, что приоритетным интересом гос-

ударства является сохранение жизни и забота о здоровье граждан, общества. Поэтому необходимо срочно 

провести имплементацию экологических аспектов Соглашения, которые станут залогом создания новой ос-

новы государственной экологической политики, направленной на ценности устойчивого развития. 

Ключевые слова: национальная безопасность; экологическая безопасность; Соглашение о сотрудниче-

стве между Украиной и Европейским Союзом; экологические проблемы; устойчивое развитие. 
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THE IMPORTANCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE  

ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND THE EU AS THE BASIS OF SAFETY 

 

In Ukraine recognized that national security is directly related to the conservation of the environment and rational 

use of natural resources. Constitution of Ukraine and the Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" 

determined that the priority interest of the state is to ensure the life and health of citizens and society. 

The author focuses on the fact that in reality we are faced with not observance these principles, especially in the 

field of environmental protection. 
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The article analyzed in detail the environmental aspects of the Association Agreement between Ukraine and the 

European Union. An important element of cooperation in the field of environmental protection is the gradual approx-

imation of Ukraine to policy and law of EU. 

The author emphasizes the fact that environmental protection are not a priority in the state policy Ukraine. Their 

ignored when making of important decisions in favor of economic, financial and other interests. This approach to 

public government can lead to fatal consequences for citizens and Ukraine as a whole, because most immediate envi-

ronmental problems are not solved at all. 

Is necessary implement of the environmental aspects of the agreement to urgently that will ensure the establish-

ment of a new foundation of state ecological policy, that will be based on values of sustainable development. 

The author defined main directions of the environmental component of the Agreement, which will have social 

and economic benefits. 

Key words: National Safety; Environmental Safety, Association Agreement between the European Union and its 

Member States; of the one part; and Ukraine; of the other part; Ecological Problems; Sustainable Development. 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОЇ  

ГАЛУЗІ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 

 

В статті досліджено процес інвестиційного розвитку будівельної галузі як об’єкту 
державного регулювання, особливу увагу автором приділено визначенню його сутності 
та змісту. Зазначено, що інвестиційний розвиток будівельної галузі може ефективно 
реалізовуватись за умови ефективної організації системи взаємодії суб’єктів такого 
процесу. Показано необхідність використання комплексного підходу на всіх рівнях інве-
стиційного розвитку будівельної галузі шляхом: по-перше, розширення масштабів ком-
плексного використання мінерально сировинних ресурсів, попутної продукції та відходів 
промисловості з метою збереження та покращення екологічної ситуації; по-друге, роз-
ширення комбінування й об’єднання специфічних технологічних процесів виробництва і 
будівництва на основі впровадження інноваційних технологій і модернізації виробничих 
процесів; по-третє, розвиток внутрішній системних зв’язків між локальними і регіона-
льними суб’єктами інвестиційного розвитку будівельної галузі у відповідних сферах те-
риторіальних виробничих поєднань. Доведено, що забезпечення комплексного підходу 
щодо реалізації процесу інвестиційного розвитку будівельної галузі потребує обґрунту-
вання відповідних наукових положень і рекомендацій, розширення технічних можливос-
тей вирішення завдань. Надано пропозиції щодо розвитку будівельної галузі в мінливих 
соціально-економічних умовах. 

Ключові слова: будівельна галузь; виробничий процес; державне регулювання; інве-
стиційний розвиток; фінанси. 

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ро-

звиток сучасної економіки, інтенсивність взаємодії її 

галузей обумовлюють необхідність системного підхо-

ду до дослідження будівельної галузі як об’єкту дер-

жавного регулювання, невідривно від інших підсис-

тем національної економіки, а також з урахуванням 

основних тенденцій в інвестиційній сфері через її 

визначальний вплив на розвиток виробничих процесів 

у досліджуваній галузі. Чітке визначення позиції бу-

дівельної галузі в економічній системі України, її 

структури, а також особливостей територіальної ор-

ганізації виробничих процесів потребує уточнення 

соціально-економічної сутності будівельної галузі як 

об’єкту державного впливу, розуміння її специфіки та 

характерних тенденцій. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури по-

казав, що в управлінській науці проблемам інвесту-

вання та розвитку будівельної галузі присвячені робо-

ти багатьох вчених, серед яких: Ансофф І., Мар-

шал А., Портер М., Шумпетер Й., Бакуменко В., Ва-

сильєва О., Дацій О., Драган І., Іванова Т., Ігнатен-

ко О., Ковалевська О., Мерзляк А., Орлатий М., Ор-

лова Н. та інші. 

Формулювання цілей статті (постановка за-

вдання). Дослідити процес інвестиційного розвитку 

будівельної галузі як об’єкту державного регулюван-

ня, уточнити його сутність та зміст. 

Виклад основного матеріалу дослідження з но-

вим обґрунтуванням отриманих наукових резуль-

татів.  Необхідно наголосити, що в теорії часто ото-

тожнюються такі понятійні категорії, як: «будівельна 

галузь», «будівельна сфера», «будівельний комплекс», 

«інвестиційно-будівельний комплекс».  

Зокрема, найбільш поширеною в теорії є категорія 

«будівельна галузь», яка найбільш повно відображає 

сутнісні характеристики наявних відносин в економі-

чній системі. Безумовно, галузеве регулювання пе-

редбачає достатньо потужні заходи державного впли-

ву, але, разом із тим, суб’єкти державного регулюван-

ня втратили можливість безпосереднього (планового) 

управління суб’єктами господарської діяльності 

суб’єкта, лишивши за собою лише метод правового 

регулювання, який передбачає, переважно, непрямий 

вплив [1]. 

Щодо сутності інвестиційно-будівельний компле-

ксу, то на думку Ковалевської О. П. необхідно розг-

лядати як систему відносин між учасниками інвести-

ційно-будівельного циклу із приводу освоєння ресур-

сів і створення матеріальних і інших благ. В організа-

ційному аспекті інвестиційно-будівельний комплекс 

включає такі складові: проектні організації; підприєм-

ства; підприємства промисловості будівельних мате-

ріалів; інфраструктура. При цьому особливе місце 

посідають елементи, діяльність яких спрямована на 

залучення інвестицій [3, с. 107–113]. 
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Щодо будівельного комплексу, то його в теорії ро-

зглядають переважно як сукупність виробничих і 

невиробничих галузей, включаючи управління, що 

забезпечують здійснення інвестиційної діяльності в 

формі капітальних вкладень, а також реалізацію полі-

тики в житловій сфері [4]. 

Необхідно зауважити, що ґенеза наукової категорії 

«будівельна галузь» зумовлена формуванням та роз-

витком економічних відносин ринкового типу в Укра-

їні. Інвестиційний розвиток будівельної галузі у рин-

кових умовах господарювання пов’язаний зі скоро-

ченням часового лагу між початком інвестування і 

отриманням фінансового результату. Така ситуація 

ускладнюється обмеженою еластичністю пропозиції 

об’єктів нерухомості на ринку, обумовленої особливі-

стю результату функціонування будівельної галузі 

через тривалість виробничого процесу. 

Ускладнення і трансформація поняття «будівельна 

галузь» в на сучасному етапі розвитку ринкових від-

носин здійснюється за рахунок включення до її скла-

ду організацій-посередників у сфері будівельного 

виробництва. Це стосується підприємств-постачаль-

ників технічних і матеріальних ресурсів, логістичних 

компаній, а також інших пов’язаних компаній. Також 

в теорії до складу будівельної галузі включають ком-

панії, що надають інформаційні, консалтингові послу-

ги. Проте, на нашу думку, для цілей аналізу держав-

ного регулювання інвестиційного розвитку будівель-

ної галузі такий підхід є дискусійним. 

Серед дослідників [2] популярною також є пози-

ція, відповідно до якої будівельна галузь представле-

на як сукупність видів виробництва продукції для 

будівництва, для забезпечення діючих підприємств 

основними і оборотними засобами.  

Розвиток будівельної галузі на сьогодні залежить 

від комбінування інвестиційного процесу із безпосе-

реднім процесом будівництва. Натомість, в умовах 

планової економіки вони поєднувались шляхом три-

валого ланцюгу директивних документів. Таким чи-

ном, результат функціонування будівельної галузі 

відображає сформовану систему потреб у створенні 

кінцевого продукту. Обсяги капітальних інвестицій на 

ринку обумовлюються лише доходами інвесторів, 

можливостями та умовами отримання кредитних ре-

сурсів банків, економічною доцільністю можливості 

консолідації капіталів, інвестиційними можливостями 

державного і місцевих бюджетів тощо. 

Необхідно зазначити, що на сьогодні в структурі 

будівельної галузі, на відміну від умов планової еко-

номіки, основою є діяльність конкретного суб’єкта 

господарської діяльності, спроможного враховувати 

мінливі показники ринку нерухомості, будівельних 

матеріалів і конструкцій тощо, реагувати на їх коли-

вання в межах правового поля, а не державний вплив, 

спрямований на вирішення стратегічних завдань. 

Розглянемо різні підходи щодо сутності будівель-

ної галузі [1; 4]. Перш за все, з технологічної точки 

зору будівельна галузь існує об’єктивно при будь-якій 

формі управління господарською системою. По-

друге, з позиції державного регулювання розвитку 

економіки категорія «будівельна галузь» на сьогодні 

не лише не віддзеркалює зміст відносин організацій-

но-економічного характеру, але перетворюється на 

абстрактну категорію. Пояснити це можна ліквідаці-

єю системи, що складалась з будівельних трестів, їх 

об’єднань, головних управлінь, на чолі з міністерст-

вом. Це спричинило прогалину середнього рівня сис-

теми управління.  

Необхідно враховувати, що діяльність суб’єктів 

господарювання будівельної галузі має самостійний 

характер. Тому вплив держави на їх функціонально-

економічну поведінку можливий лише опосередкова-

ний на основі прийняття відповідних законодавчих 

актів. 

По-третє, з позиції особливостей управління буді-

вельною галуззю на регіональному рівні: організація 

регуляторних процесів щодо інвестиційного розвитку 

будівельної галузі здійснюється з урахуванням націо-

нальних інтересів, специфіки регіонів. 

В теорії державного регулювання економіки інвес-

тиційний розвиток будівельної галузі розглядається 

як сукупність взаємовідносин економічного характеру 

суб’єктів господарювання щодо накопичення або 

запозичення інвестиційних ресурсів з їх наступним 

ефективним використанням для створення, реконст-

рукції і технічного переозброєння основних засобів 

національної економіки [5]. Взаємовідносини таких 

суб’єктів господарювання щодо реалізації їх інтересів 

здійснюються на основі інвестиційно-будівельної 

діяльності. 

Також інвестиційний розвиток будівельної галузі 

розглядається як діяльність, що реалізується через 

певну системою інституційних, виробничих, функці-

ональних структур, що утворюють відповідний сектор 

національної економіки. 

Інвестиційний розвиток будівельної галузі означає 

певну частину сектора «нефінансових» і сектора «фі-

нансових» суб’єктів господарювання. Також, до його 

складу частково включають суб’єктів державного 

управління і домашні господарства. Таким чином, до 

процесу інвестиційного розвитку будівельної галузі є 

залученими: суб’єкти господарювання будівельної 

галузі, інвестори, інституційні структури. 

На нашу думку, процес інвестиційного розвитку 

будівельної галузі включає сукупність локальних і 

регіональних комплексів. Кожен з будівельних ком-

плексів відзначається відповідною специфікою про-

цесів формування, функціонування та розвитку. 

Найбільш поширеним в теорії є визначення понят-

тя інвестиційного розвитку будівельної галузі, що 

представляє собою організовану сукупність будівель-

них виробництв, що утворює відповідну соціально-

економічну систему, та результатів їх господарської 

діяльності з галузевим управлінням. У такій системі 

учасники процесу інвестиційного розвитку будівель-

ної галузі реалізують свої інтереси шляхом консолі-

дації інвестиційних ресурсів для подальшої участі 

щодо виробництва та реалізації будівних об’єктів. В 

рамках такого процесу здійснюється трансформація 

інвестицій в основний капітал в основні засоби через 

будівництво споруд, будівель (нове будівництво, ре-

конструкція, розширення, технічне переозброєння) [2]. 

Серед основних завдань інвестиційного розвитку 

будівельної галузі прийнято виділяти наступні: відт-
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ворення (просте і розширене) виробничих і невироб-

ничих засобів для галузей економіки, підвищення її 

ефективності; забезпечення поліпшення якості та екс-

плуатаційних властивостей будівельної продукції через 

застосування принципово нових матеріалів і технологій; 

формування матеріальних умов для розширеного відт-

ворення трудового ресурсу через розвиток житлового 

фонду, об’єктів соціальної інфраструктури; розвиток 

власної матеріально-технічної бази на основі викорис-

тання новітніх досягнень науки і техніки. 

Таким чином, у наявних умовах господарювання в 

Україні інвестиційний розвиток будівельної галузі 

суттєво впливає на процеси функціонування всіх га-

лузей економіки і сфер суспільного життя, соціально-

економічний розвиток країни та її регіонів. 

Найбільш поширене розуміння структурного зміс-

ту інвестиційного розвитку будівельної галузі, як 

правило, включає чотири ключові блоки: будівельна 

індустрія; група галузей, що забезпечують будівельне 

виробництво матеріальними ресурсами; інфраструк-

турний блок і інвестиційний блок. 

На нашу думку, необхідним є розширення і деталі-

зація сутності та ролі окремих учасників процесу 

інвестиційного розвитку будівельної галузі. Так, фун-

кціональну структуру інвестиційного розвитку буді-

вельної галузі утворюють підсистеми – сукупність 

елементів (ланок), об’єднаних реалізацією загальної 

проміжної функції в системі будівельної галузі. 

По-перше, будівельно-монтажний блок є головною 

ланкою, який ключає сукупність будівельних, монта-

жних, ремонтних та експлуатаційних підприємств і 

організацій, що забезпечують кінцевий результат 

функціонування всієї галузі. Технічний стан цієї під-

системи обумовлює якість будівельної продукції та 

інші техніко-економічні показники будівельного ви-

робництва (терміни, вартість тощо). 

По-друге, управлінська ланка, основним змістом 

функціонування якої є здійснення організації процесу, 

контролю, розвиток інноваційних підходів в будіве-

льному виробництві і управлінні. Основне завдання 

цієї ланки полягає в забезпеченні оптимальності щодо 

інвестиційного розвитку будівельної, а також розмі-

щення її складових. До функції підсистеми входить 

планування освоєння капітальних вкладень, організа-

ція і частково проведення науково-дослідних, експе-

риментальних і проектно-вишукувальних робіт, управ-

ління окремими підсистемами будівельної галузі. 

По-третє, промислово-виробничий блок - включає 

сукупність галузей промисловості будівельних мате-

ріалів, деталей і конструкцій, а також інших галузей 

промисловості, які постачають для будівництва осно-

вні засоби та спеціалізоване обладнання, послуги. 

Необхідно зазначити, що основні виробничі засоби 

будівельного виробництва необхідно збільшувати 

таким чином, щоб забезпечити їх оптимальний рівень. 

По-четверте, інфраструктурний блок спрямований 

на поліпшенням умов праці, підготовки кадрів, розви-

ток інженерно-технічних рішень в будівельному ви-

робництві. До цього блоку належать суб’єкти госпо-

дарювання у сфери матеріально-технічного постачан-

ня, комплектації виробництва. 

По-п’яте, блок науково-дослідних, проектних та 

дослідно-конструкторських робіт – сфера діяльності 

цього блоку пов’язана із розвитком науки і технологій 

у сфері будівництва, а також із завданнями щодо 

освоєння та впровадження інновацій у виробництво, 

будівельну індустрію і проектування.  

По-шосте, неструктурні ланки інвестиційного роз-

витку будівельної галузі, до якої входять металургій-

на, хімічна, деревообробна та інші галузі промислово-

сті. Ці галузі виготовляють спеціальні види продукції 

або сировини, які застосовуються в будівництві. У 

зв’язку з цим важливо враховувати і вивчати вплив 

цих галузей на інвестиційний розвиток будівельної 

галузі. 

По-сьоме, фінансово-інвестиційний блок включає 

різні інвестиційні інститути (фонди, банки тощо), а 

також механізми інвестування будівельного виробни-

цтва. 

Процес інвестиційного розвитку будівельної галузі 

пов’язаний з певними труднощами. Разом із тим, фу-

нкціонування учасників такого процесу має бути зба-

лансованим, з урахуванням раціонального викорис-

тання ресурсів і охорони навколишнього середовища. 

Аналіз зв’язків і функцій учасників процесу інвес-

тиційного розвитку будівельної галузі дає змогу зро-

бити висновок, що він є найважливішим елементом 

структури економіки країни. Рівень ефективності 

такого процесу визначає соціально-економічний роз-

виток країни, забезпечує відтворення (просте і розши-

рене) всіх галузей економіки, розвиток інфраструкту-

ри та невиробничої сфери. 

Будівельна галузь наразі реалізує такі функції [2; 

4]: створення та оновлення основних засобів для галу-

зей економіки, обслуговуючого і допоміжного вироб-

ництва, підвищення на цій основі ефективності еко-

номіки України; створення матеріальних умов для 

розширеного відтворення людського капіталу на ос-

нові формування житлового фонду, що відповідає 

сучасним вимогам, будівництва інших об’єктів соціа-

льної інфраструктури для задоволення потреб насе-

лення; створення і оновлення сільськогосподарських 

основних засобів, реалізація програм розвитку сільсь-

ких територій, АПК; створення матеріальних умов 

для раціонального природокористування, захисту і 

відтворення середовища проживання людини; підви-

щення якості та експлуатаційних властивостей буді-

вельної продукції через широке застосування будіве-

льних систем, на основі інновацій підвищення ефек-

тивності будівництва, інтенсифікація інвестиційного 

процесу, скорочення інвестиційного циклу; розвиток 

на інноваційній основі власної матеріально-технічної 

бази, максимальне залучення до господарського обігу 

місцевих ресурсів, зокрема вторинної сировини. 

Інвестиційний розвиток будівельної галузі перед-

бачає процес формування системи організації і фінан-

сування капітального будівництва, яка складається з 

сукупності структур, що поєднують наукові дослі-

дження і проектування, будівельне виробництво з 

його матеріально-технічною базою, інфраструктуру, 

кадрове забезпечення, взаємодія яких об’єктивно 

стимулює підвищення ефективності реалізації інвес-

тиційних програм на основі врахування галузевих і 
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територіальних аспектів спеціалізації, кооперації і 

концентрації виробництва, а також раціонального 

використання природних ресурсів і охорони навко-

лишнього природного середовища. 

З позиції методології управління інвестиційний 

розвиток будівельної галузі являє собою процес взає-

модії економічних, технічних та соціальних елемен-

тів, які складають єдину систему, що включає на дві 

великі підсистеми – керовану (об’єкт управління) і 

керуючу (суб’єкт управління), які в свою чергу взає-

мопов’язані інформаційними каналами. При цьому 

ефективне управління інвестиційним розвитком буді-

вельної галузі в ринкових умовах ґрунтується на фор-

муванні такого організаційно-економічного механізму 

управління, який би відповідав вимогам ринкових, 

економічних законів і враховував інтереси всіх учас-

ників такого процесу. При цьому необхідно домогти-

ся оптимальної відповідності у взаємодії об’єкта і 

суб’єкта управління. Це буде сприяти збільшенню 

введення в експлуатацію будівельних об’єктів, а та-

кож підвищенню ефективності будівельного процесу, 

поліпшенню соціально-економічної ситуації на відпо-

відній території та країні в цілому. 

Говорячи про управління інвестиційним розвит-

ком будівельної галузі з позиції участі органів держа-

вного управління, необхідно відзначити, що основним 

завданням є створення режиму найбільшого сприяння 

процесу формування, розвитку і функціонування рин-

кових механізмів в реалізації такого процесу. Такі 

механізми мають враховувати економічні, демографі-

чні, соціальні, правові та екологічні особливості роз-

витку відповідної території, а саме: формування і 

реалізація ефективної містобудівної політики; актив-

ний вплив на процес формування виробничої і соціа-

льної інфраструктури території; формування сприят-

ливих умов для інвестиційного розвитку будівельної 

галузі; забезпечення ефективної та раціональної фі-

нансово-інвестиційної політики на відповідній тери-

торії тощо. 

При цьому державне регулювання діяльності уча-

сників процесу інвестиційного розвитку будівельної 

галузі в умовах ринкової економіки має здійснювати-

ся шляхом використання низки заходів правового, 

організаційного та економічного характеру. До таких 

заходів належать: законодавчі та нормативні акти; 

система державного регулювання ринку будівельних 

підрядів шляхом розміщення державних замовлень на 

будівництво; підтримка конкурентного середовища та 

контроль за дотриманням антимонопольного законо-

давства; формування прогнозів і планування розвитку 

окремих напрямків національної економіки; вплив на 

динаміку і структуру сукупного суспільного попиту 

через важелі бюджетної, податкової та фінансово-

кредитної політики, до яких відносяться ставки пода-

тків, ставки по кредитах, облікові ставки цінних папе-

рів; регулювання ціноутворення; створення системи 

страхування і захисту інвестицій; формування і реалі-

зація інноваційної політики, підготовка кадрів для 

ринкових і неринкових структур тощо. 

В цілому інвестиційний розвиток будівельної га-

лузі з точки зору організації економічних процесів 

передбачає необхідність формування інтегральної 

багатострижневу макросистему, суб’єкти якої мають 

складні зовнішні зв’язки і динамічні внутрішні проце-

си, що розвиваються відповідно до характеру функці-

онування всієї економічної системи. На національно-

му рівні, як і економіка в цілому, інвестиційний роз-

виток будівельної галузі диференціюється і глибоко 

спеціалізується в галузевому і територіальному на-

прямках. 

При цьому необхідно зазначити, що планування 

інвестиційного розвитку будівельної галузі, зокрема в 

аспекті територіальної організації будівельного виро-

бництва пов’язане з відповідними складнощами і 

займає багато часу. Воно включає розробку комплек-

сної програми науково-технічного та інноваційного 

розвитку, складання прогнозу розвитку і розміщення 

продуктивних сил, генеральної схеми їх розвитку і 

розміщення, оптимального розміщення регіонального 

будівництва, цільових програм, ТЕО, схем районного 

планування, генеральних планів міст і районів. 

Ефективність процесу інвестиційного розвитку 

будівельної галузі, так само як і зниження витрат на 

спорудження будівельних об’єктів в сучасній еконо-

міці переважно визначаються такими факторами: 

рівнем адміністративних бар’єрів; розвитком інфра-

структури (транспортної, комунальної тощо); рівнем 

компетентності замовників; глибиною опрацювання 

проектів і професіоналізмом проектно-пошукових 

рішень; якістю місцевих будівельних матеріалів; роз-

витком форм організації будівельного виробництва; 

якістю постачання ресурсів і кадрового забезпечення. 

Необхідно зазначити, що при ефективній територі-

альної організації будівельного виробництва утворю-

ються системні зв’язки між різними сферами будіве-

льної діяльності, тим самим досягається найбільший 

внесок всіх зацікавлених суб’єктів у вироблення кін-

цевого будівельного продукту. У такому випадку 

замовник більш чітко формулює вимоги до проекту, 

має більше можливостей більш повно оцінити проек-

тні рішення з урахуванням місцевих умов. Проекту-

вальники більш ретельно вивчають прив’язки проек-

ту, надають рекомендації щодо застосування ефекти-

вних матеріалів, типажу будівель, раціоналізації інве-

стиційного розвитку будівельної галузі. Внесок під-

рядника і постачальника матеріалів полягає в удоско-

наленні організації праці, підвищенні ефективності 

виробництва і застосування будівельних матеріалів. 

Необхідно зазначити, що підхід до територіальної 

організації інвестиційного розвитку будівельної галузі 

забезпечує скорочення витрат на логістику, а також 

сприяє раціональному і ефективному використанню 

будівельних матеріалів місцевих виробників. 

Визначаючи необхідність активізації процесів ін-

вестиційного розвитку будівельної галузі, врахування 

потребують такі умови: по-перше, вдосконалення 

нормативно-правової бази в сфері підтримки суб’єктів 

інвестиційного розвитку будівельної галузі; по-друге, 

створення інвестиційних можливостей через форму-

вання системи пільг для інвесторів, що діють в інте-

ресах розвитку відповідної території; по-третє, орга-

нізація ринкового середовища і створення реальних 

можливостей для реалізації будівельних програм і 

проектів, що дають змогу за наявності інвестиційних 
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можливостей та інвестиційних намірів продуктивно їх 

реалізовувати; по-четверте, організаційне та науково-

методичне забезпечення регулювання; по-п’яте, роз-

виток територіальної інфраструктури інвестиційного 

розвитку будівельної галузі; по-шосте, розвиток ви-

робничої та інноваційної діяльності будівельних ком-

паній, їх фінансова підтримка; по-сьоме, підготовка 

кадрів і інформаційне забезпечення процесу інвести-

ційного розвитку будівельної галузі. 

Висновки. З урахуванням вищенаведеного може-

мо зазначити, що в сучасних соціально-економічних 

умовах розвиток будівельної галузі має підтримува-

тися не лише вільною конкуренцією і конкурентним 

ціноутворенням, але й через застосування інструмен-

тарію державного впливу. При цьому втручання дер-

жави в діяльність суб’єктів господарювання, учасни-

ків процесу інвестиційного розвитку будівельної га-

лузі має здійснюватися лише шляхом непрямого 

впливу. За суб’єктами державного управління мають 

бути збережені наступний набір функцій, а саме: по-

перше, захист ринкового механізму конкурентного 

ціноутворення там, де такий механізм діє нормально; 

по-друге, розробка комплексу заходів щодо підви-

щення ефективності такого механізму там, де його 

ефективність знижується, зокрема через монополіза-

цію конкретного ринку; по-третє, формування елеме-

нтів механізму конкурентного ціноутворення в тих 

сферах, де він не виник самостійно. 

Слід зазначити, що інвестиційний розвиток буді-

вельної галузі може ефективно реалізовуватись за 

умови ефективної організації системи взаємодії 

суб’єктів такого процесу. Така організація передбачає 

комплексний підхід на всіх рівнях інвестиційного 

розвитку будівельної галузі. При цьому, комплекс-

ність інвестиційного розвитку будівельної галузі зна-

ходить свій прояв через: по-перше, розширення мас-

штабів комплексного використання мінерально сиро-

винних ресурсів, попутної продукції та відходів про-

мисловості з метою збереження та покращення еколо-

гічної ситуації; по-друге, розширення комбінування й 

об’єднання специфічних технологічних процесів ви-

робництва і будівництва на основі впровадження 

інноваційних технологій і модернізації виробничих 

процесів; по-третє, розвиток внутрішній системних 

зв’язків між локальними і регіональними суб’єктами 

інвестиційного розвитку будівельної галузі у відпові-

дних сферах територіальних виробничих поєднань. 

Забезпечення комплексного підходу щодо реалізації 

процесу інвестиційного розвитку будівельної галузі 

потребує обґрунтування відповідних наукових поло-

жень і рекомендацій, розширення технічних можли-

востей вирішення завдань.  

Перспективою подальших досліджень, на наш по-

гляд, є дослідження регіональних і локальних рівнів 

інвестиційного розвитку будівельної галузі в рамках 

територіальної організації, їх спеціалізованої галузе-

вої структури, раціонального використання інфра-

структури, природокористування.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КАК ОБЪЕКТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

В статье исследован процесс инвестиционного развития строительной отрасли как объекта государствен-

ного регулирования, особое внимание автором уделено определению его сути и содержания. Отмечено, что 

инвестиционное развитие строительной отрасли может эффективно реализовываться при условии эффектив-

ной организации системы взаимодействия субъектов такого процесса. Показана необходимость использова-

ния комплексного подхода на всех уровнях инвестиционного развития строительной отрасли путем: во-

первых, расширения масштабов комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов, сопутствую-

щей продукции и отходов промышленности с целью сохранения и улучшения экологической ситуации; во-

вторых, расширения комбинирования и объединения специфических технологических процессов производ-

ства и строительства на основе внедрения инновационных технологий и модернизации производственных 

процессов; в-третьих, развитие внутренней системных связей между локальными и региональными субъек-

тами инвестиционного развития строительной отрасли в соответствующих сферах территориальных произ-

водственных объединений. Доказано, что обеспечение комплексного подхода к реализации процесса инве-

стиционного развития строительной отрасли требует обоснования соответствующих научных положений и 
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рекомендаций, расширение технических возможностей решения задач. Даны предложения по развитию стро-

ительной отрасли в меняющихся социально-экономических условиях. 

Ключевые слова: строительная отрасль; производственный процесс; государственное регулирование; 

инвестиционное развитие; финансы. 

 

Y. Kuchma, 

PhD applicant, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine 

 

CONSTRUCTION INDUSTRY INVESTMENT  

DEVELOPMENT AS OBJECT STATE REGULATION 

 

In the article the process of investment development of the construction industry as an object of state regulation, 

the special attention given to the author of its nature and content. The proposals for the development of the construc-

tion industry in the changing socio-economic conditions. It is noted that in the present socio-economic conditions of 

the construction industry must be supported not only free competition and competitive pricing, but also through the 

use of instruments of state influence. This government intervention in economic activities of participants of the in-

vestment of the construction industry should be carried out only through indirect effects. For subjects of public ad-

ministration must be maintained following set of functions, namely: first, protection of competitive pricing market 

mechanism where this mechanism operates properly; Second, the development of measures to improve the efficiency 

of such a mechanism, where its effectiveness is reduced, including through specific market monopolization; Thirdly, 

the formation mechanism of competitive pricing elements in areas where it did not arise independently. 

It should be noted that the investment the construction industry can be effectively implemented provided the ef-

fective organization of people engaged in this process. This organization provides a comprehensive approach at all 

levels of the investment of the construction industry. However, the complexity of the investment of the construction 

industry finds its expression through: first, the expansion of the integrated use of mineral raw materials, associated 

products and waste products in order to maintain and improve the environmental situation; Second, a combination of 

expansion and consolidation of specific manufacturing processes and construction through the introduction of innova-

tive technologies and modernization of production processes; thirdly, the development of internal communications 

system between local and regional actors the investment of the construction industry in the relevant areas of territorial 

industrial combinations. 

Key words: construction industry; manufacturing process; state regulation; investment development; finance. 

 

Рецензенти: Драган І. О., д-р наук з держ. упр., доцент; 

(Академія муніципального управління) 

Андріяш В. І., канд. політ. наук, доцент. 

(Чорноморський національний університет імені Петра Могили) 

 

© Кучма Ю. В., 2017  

Дата надходження статті до редколегії 24.02.17 



Наукові праці. Державне управління 

 

76 

УДК 351 

Лабан Л. Г., 
магістрант, Інститут державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, 
е-mail: labanlora1995@mail.ru 

 
 

СХОЖІ ТА ВІДМІННІ РИСИ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ДЕРЖАВНИХ,  

ПРИВАТНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 

 

Стаття присвячена дослідженню та систематизації діючих нормативно-правових 
актів в частині, що стосується прийняття рішень в організаціях різних форм власнос-
ті, виявленню спільних та відмінних рис в процесі безпосереднього прийняття управ-
лінських рішень в державних, приватних та громадських організаціях. Розкрито зміст 
понять «приватне підприємництво», «громадська організація», «управлінські рішення», 
розглянуто основні вимоги до управлінських рішень в державному управлінні. Про-
аналізовано основні засади, функції та принципи організацій різних форм власності, 
права та обов’язки громадських організацій. Наведено характеристику основних етапів 
розробки й прийняття управлінських рішень в державних та приватних організаціях. На 
основі дослідження діючих нормативно-правових актів автором визначено та систе-
матизовано схожі та відмінні риси в процесі безпосереднього прийняття управлінських 
рішень в організаціях різних форм власності.  

Ключові слова: управлінське рішення; процес прийняття управлінського рішення; 
державне управління; приватне підприємництво; громадська організація. 

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Управління довільною соціально-економічною систе-

мою включає в себе цілеспрямований вплив суб’єкта 

управління на господарсько-виробничу діяльність 

об’єкта управління для створення базису дієвого фун-

кціонування та розвитку останнього, забезпечення 

нормальних умов праці та задоволення соціально-

необхідних потреб членів колективу. Цей вплив мож-

ливо здійснити завдяки розробці планової програми 

діяльності відповідної соціально-економічної систе-

ми. Ситуації у виробничо-господарському процесі 

можуть виникати випадково, як наслідок непередба-

чуваних обставин, що склались в процесі діяльності, 

або ж, навпаки, бути наперед передбаченими. Всі ці 

ситуації викликають зміни, що супроводжуються 

порушенням зв’язків, які склались в господарстві, 

зміною певних елементів об’єкта управління. В таких 

випадках виникає потреба втручання в хід виробничо-

господарського процесу, іншими словами, виникає 

необхідність прийняття та реалізації управлінського 

рішення відповідно до певної ситуації, що характери-

зується певними якісними та кількісними параметрами. 

Вихід з будь-якої ситуації може бути здійснений із 

залученням різноманітних засобів, довільними шля-

хами та у різні терміни. Усі ці аспекти повинні врахо-

вуватись при розробці управлінського рішення. 

Процес прийняття управлінських рішень в приват-

них, державних та громадських організаціях має бага-

то спільних рис, але має і відмінності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блемам прийняття і реалізації управлінських рішень 

як компонентів процесу управління присвячено бага-

то праць як закордонних, так й українських науковців 

і дослідників. Так, найбільшу зацікавленість пред-

ставляють праці таких фахівців, як М. Мескон, 

Р. Фатхутдінов, Ф. Хміль, Н. Мала, О. Євтушенко, 

А. Мельник, Н. Нижник, О. Оболенський та ін.  

Дослідженню процесу підготовки та прийняття 

управлінських рішень в органах державної влади 

присвячені публікації провідних науковців В. Авер’я-

нова, Г. Атаманчука, В. Бакуменко, Н. Нижник, О. Ка-

радогіна та ін. 

Аспекти прийняття управлінських рішень в при-

ватних організаціях висвітленні в наукових статтях 

О. Ковальчука, А. Дробязко, Н. Малої та інш. 

Метою даної статті є дослідження діючих норма-

тивно-правових актів в частині, що стосується прий-

няття рішень в організаціях різних форм власності, 

виявленні спільних та відмінних рис в процесі безпо-

середнього прийняття управлінських рішень в дер-

жавних, приватних та громадських організаціях. 

Виклад основного матеріалу. 

Вироблення управлінського рішення – творча, во-

льова дія суб’єкта управління на основі знання 

об’єктивних законів функціонування керованої сис-

теми й аналізу інформації, яка полягає у виборі цілі, 

програми і способів діяльності з її досягнення або у 

зміні цілі. Управлінські рішення є основою процесу 

управління. Управлінське рішення – результат вибо-

ру суб’єктом управління способу дій, спрямованих на 

вирішення поставленого завдання в існуючій чи спро-

ектованій ситуації [10]. 
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Основними вимогами до управлінських рішень в 

державному управлінні є [11]: 

 законність (відповідність чинному законодав-

ству України, визнаним нормам міжнародного права); 

 врахування рішень державних органів вищо-

го рівня і попередньо прийнятих власних рішень 

(узгодженість з раніше прийнятими рішеннями 

означає перш за все послідовність, несуперечли-

вість розвитку); 

 наукова обґрунтованість, своєчасність і ре-

алістичність. Базування на повній, точній та 

об’єктивній і вірогідній інформації, врахування до-

свіду; 

 відповідність кінцевій меті, чітке визначення 

головної ланки, пріоритетних цілей і завдань; 

 компетентність: рішення приймає лише орган 

чи керівник, який має на це право, і адресує його ор-

ганізаціям чи керівникам, наділеним відповідними 

повноваженнями для виконання; 

 конкретність: чітке визначення заходів, термінів 

виконання і відповідальних виконавців. 

 повнота і зрозумілість змісту, послідовність і 

логічність викладу. 

Обов’язкова умова юридичної сили управлінсько-

го рішення – неухильне додержання вимог норматив-

но-правових актів, державних стандартів щодо змісту 

та форми, реквізитів кожного виду управлінського 

рішення. Важливою вимогою, яка висувається до 

управлінського рішення є повноважність (владність) 

рішення — строге дотримання суб’єктом управління 

наданих йому прав і повноважень, збалансованість 

прав і відповідальності кожного органу, кожної ланки, 

кожного рівня управління. 

Основними етапами прийняття (ухвалення) рішен-

ня є [11]: 

1. Оцінка проекту рішення членами колегії, за-

ступниками керівника, іншими працівниками та 

фахівцями, врахування їхніх зауважень. 

2. Обговорення проекту рішення на засіданні ко-

легії чи нараді, розгляд його керівником відповідного 

органу, установи чи структурного підрозділу. 

3. Прийняття (ухвалення)  рішення, яке скла-

дається з аналітичної та розпорядчої частин. 

4. Остаточне доопрацювання проекту рішення, 

його оформлення як документа. 

5. Затвердження рішення, його підписання керів-

ником, а в разі необхідності затвердження керівником 

вищого рівня – проставлення грифу затвердження. 

Затвердження рішення – це акт його офіційного 

прийняття. З цього часу проект стає юридично зна-

чущим документом. 

Організація виконання і контроль передбачають 

наступні послідовні дії [11]: 

1. Своєчасне доведення рішення до виконавців та 

організацій і керівників, яких воно стосується, 

роз’яснення його змісту, важливості та необхідності. 

2. Конкретизація завдань по кожному виконавцю 

(підрозділ, підвідомча організація, підприємство, 

керівник, працівник тощо). Розроблення  у разі необ-

хідності планів виконання рішення на місцях. 

3. Організація роботи виконавців: добір виконав-

ців на місцях; навчання (інструктування) їх з питань, 

пов’язаних із виконанням управлінського рішення; 

оперативна робота з виконання рішення на місцях. 

4. Контроль виконання рішення (поетапна й за-

гальна перевірки на місцях, співбесіди з виконавцями, 

заслуховування їх звітів і повідомлень, аналіз стати-

стичних даних, інформаційних матеріалів тощо). 

5. Підбиття підсумків виконання управлінського 

рішення, оцінка його результатів. При цьому важливо 

звернути увагу на наступне. 

Важливо визначити  відповідальність як тих, хто 

приймав рішення, так і виконавців кожного визначе-

ного заходу чи завдання. Саме в єдності підготовки 

якісних проектів управлінських рішень, виваженого їх 

прийняття, організації виконання і контролю за ре-

алізацією – важлива умова ефективного управління 

взагалі і державного зокрема. 

Зупинимось на специфіці прийняття управлінсь-

ких рішень в приватних організаціях. 

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу 

України: «Підприємництво – це самостійна, ініціати-

вна, систематична, на власний ризик господарська 

діяльність, що здійснюється суб’єктами господарю-

вання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку» [2]. 

Приватне підприємство є власністю однієї особи 

або родини [2]. Воно відповідає за свої зобов’язання 

усім своїм майном чи капіталом. Таке підприємство 

може бути зареєстрованим як самостійне або як філія 

іншого. Форму одноосібних мають здебільшого 

підприємства з невеликою кількістю працівників. 

Тобто, приватне підприємство створюється виключно 

на основі приватної власності однієї або кількох 

фізичних осіб чи юридичної особи. Приватні 

підприємства діють на загальних підставах відповідно 

до Цивільного та Господарського кодексів України. 

Для того, щоб організація могла досягти поставле-

них цілей, необхідно скоординувати роботу залучених 

до процесу реалізації цілей працівників. Тому управ-

ління є надзвичайно важливим видом діяльності для 

будь-якої організації. Призначення управління – вне-

сти в управлінську роботу якомога більше систем-

ності, порядку, передбачуваності, логіки, постійності 

в тому мінливому середовищі, в якому працює керів-

ник [7, с. 11–12]. 

Розробка найбільш дієвих управлінських рішень – 

необхідна умова забезпечення конкурентоспромож-

ності продукції та організації на ринку, проведення 

правильної кадрової політики, формування раціо-

нальних організаційних структур, створення позитив-

ного іміджу, регулювання соціально-психологічних 

відносин в організації. 

В управлінні організації процес вироблення 

рішень здійснюється менеджерами різних рівнів і 

носить досить формалізований характер. Для цього 

менеджерів відповідного рівня необхідно наділити 

повноваженнями і покласти на них відповідальність 

за стан справ на керованому об’єкті. Дуже важливою 

умовою позитивного впливу рішення на роботу ор-

ганізації є його узгодженість з раніше прийнятими 

рішеннями як по горизонталі, так і по вертикалі 

управління. Прийняття управлінських рішень в ба-

гатьох відносинах є мистецтвом знаходження ефек-

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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тивного компромісу. Виграш в одному майже завжди 

досягається в збиток іншому. 

Проблема процесу прийняття рішень складається в 

зіставленні мінусів з плюсами з метою отримання 

найбільшого загального виграшу. Часто керівнику 

доводиться винести суб’єктивну думку про те, які 

негативні побічні ефекти допустимі при умові досяг-

нення бажаного кінцевого результату. Однак, деякі 

негативні наслідки ніяким чином не можуть бути 

прийнятними для керівників організації. Приклад: 

порушення закону або етичних норм. 

Розглянемо етапи розробки та прийняття управ-

лінського рішення в приватній організації, для більш 

детального уявлення про особливості кожного з них, 

систематизовану автором інформацію представлено у 

вигляді Схеми 1. 

 

Схема 1 
 

 
Джерело: систематизовано автором на основі [13, с. 124]; [8, c. 458] . 

 

Виходячи з вищевикладеного можна зробити вис-

новок, що основною метою діяльності приватної ор-

ганізації є отримання прибутку від діяльності ор-

ганізації, розширення меж своєї діяльності, ринку 

збуту виробленої продукції та т. ін. Тому процес 

прийняття та реалізація управлінських рішень 

направлений на досягнення вищезазначеної мети. 

Розглянемо специфіку прийняття управлінських 

рішень у громадських організаціях. Розпочнемо з 

визначення «громадська організація». Отже, гро-

мадська організація – це добровільне та ор-

ганізаційно оформлене об’єднання громадян, ство-

рене для вираження й задоволення їхніх інтересів і 

потреб на засадах самоврядування [9]. 

Однією з основних ознак громадської організації у 

багатьох країнах вважається її неприбутковий харак-

тер – вона не повинна здійснювати господарську 

діяльність із метою отримання прибутку, інакше має 

зареєструватися в уповноваженому органі публічної 

влади як підприємницька структура. 

Закон України «Про громадські об’єднання» ви-

значає громадську організацію як «громадське об’єд-

нання, засновниками та членами (учасниками) якого є 

Етап розробки  

альтернатив 

Етап реалізації 

необхідний для формування вихідної безлічі варіантів, 

пропонованих для вибору. Зазвичай сформульована 

мета прийняття рішення може бути досягнута різними 

способами, з яких потрібно вибрати найкращий або 

хоча б достатньо хороший. Можливі способи досягнен-

ня поставленої мети називаються альтернативами. Про-

цес ухвалення рішення не закінчується після вибору 

альтернативи. Рішення - це результат творчого мислен-

ня людини, модель його майбутніх дій. Однак для до-

сягнення поставленої мети будь-яке рішення повинно 

бути реалізовано, оскільки «реальна цінність рішення 

стає очевидною тільки після його здійснення» 

 з інтелектуальної концепції, представленої на папері 

або в свідомості керівника, рішення перетворюється на 

конкретну дію. Іншими словами, реалізація рішення - це 

деяка операція, спрямована на досягнення мети ор-

ганізації. Причому проведення цієї операції може вима-

гати прийняття безлічі інших рішень, які забезпечують 

виконання «головного» рішення. Першим кроком на 

шляху реалізації будь-якого управлінського рішення є 

його узгодження та затвердження. 

Етап контролю 

контроль – це одна з основних функцій управління, що представляє собою процес забез-

печення досягнення цілей, поставлених організацією, забезпечення реалізації прийнятих 

управлінських рішень. За допомогою контролю керівництво організації визначає правиль-

ність своїх рішень і встановлює потребу в їх коригуванні 

 Етапи розробки та прийняття управлінського рішення в приватній організації 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB
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фізичні особи», тобто це одна з організаційно-пра-

вових форм громадських об’єднань в Україні [6]. 

Громадські об’єднання утворюються і діють на 

принципах [6]: 

 добровільності – передбачає право особи на 

вільну участь або неучасть у громадському 

об’єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в 

таке об’єднання або припиненні членства (участі) в 

ньому; 

 самоврядності – передбачає право членів 

(учасників) громадського об’єднання самостійно 

здійснювати управління діяльністю громадського 

об’єднання відповідно до його мети (цілей), визнача-

ти напрями діяльності, а також невтручання органів 

державної влади, інших державних органів, органів 

місцевого самоврядування в діяльність громадського 

об'єднання, крім випадків, визначених законом; 

 вільного вибору території діяльності – перед-

бачає право громадських об’єднань самостійно визна-

чати територію своєї діяльності, крім випадків, визна-

чених законом; 

 рівності перед законом – передбачає, що гро-

мадські об’єднання є рівними у своїх правах та 

обов’язках відповідно до закону з урахуванням ор-

ганізаційно-правової форми, виду та/або статусу тако-

го об’єднання; 

 відсутності майнового інтересу їх членів 

(учасників) – передбачає, що члени (учасники) гро-

мадського об’єднання не мають права на частку май-

на громадського об’єднання та не відповідають за 

його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) 

громадського об’єднання не підлягають розподілу 

між його членами (учасниками) і не можуть викори-

стовуватися для вигоди будь-якого окремого члена 

(учасника) громадського об'єднання, його посадових 

осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні 

заходи); 

 прозорості, відкритості та публічності - пе-

редбачає право всіх членів (учасників) громадського 

об’єднання мати вільний доступ до інформації про 

його діяльність, у тому числі про прийняті громадсь-

ким об’єднанням рішення та здійснені заходи, а також 

обов’язок громадського об’єднання забезпечувати 

такий доступ. Публічність означає, що громадські 

об’єднання інформують громадськість про свої мету 

(цілі) та діяльність. 

Громадські об’єднання виконують низку функцій 

[9]: 

1.Опозиційна функція. Її роль полягає в запобіганні 

надмірній централізації влади, сприянні прогресив-

ному розвитку громадянського суспільства. Для дося-

гнення цього громадські організації вдаються до різ-

них заходів: висування альтернативних програм, апе-

ляції до громадської думки, контролю тощо. 

2.Захисна функція. Вона спрямована на захист ін-

тересів, потреб членів організації через вимоги, заяви 

до державних органів, уряду, а також законодавчу 

ініціативу. Радикальними методами тиску на адмініс-

тративні органи і захист інтересів людей є страйки, 

маніфестації, мітинги, ультиматуми, пікетування. 

3.Виховна функція. Направлена на формування в 

громадян моральної, політичної, управлінської, пра-

вової культури, творчого підходу, професіоналізму. 

4.Кадрова функція. Полягає в підготовці кваліфі-

кованих кадрів для державних і громадських органів, 

установ, організацій. 

5.Політична функція суспільних організацій і ру-

хів полягає не в боротьбі за владу, а у здійсненні тис-

ку на неї з метою реалізації інтересів своїх учасників. 

Для здійснення своєї мети (цілей) громадські 

об’єднання мають право [6]:  

 звертатися у порядку, визначеному законом, до 

органів державної влади, органів місцевого самовря-

дування, їх посадових і службових осіб з пропо-

зиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 

скаргами; 

 одержувати у порядку, визначеному законом, 

публічну інформацію, що знаходиться у володінні 

суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації; 

 брати участь у порядку, визначеному законо-

давством, у розробленні проектів нормативно-

правових актів, що видаються органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування і стосу-

ються сфери діяльності громадського об’єднання та 

важливих питань державного і суспільного життя; 

 проводити мирні зібрання; 

 здійснювати інші права, не заборонені законом. 

З метою виконання статутних завдань і цілей заре-

єстровані громадські організації можуть здійснювати 

необхідну господарську діяльність без мети отриман-

ня прибутку, засновувати підприємства, установи та 

організації. 

Громадські організації здійснюють некомерційне 

господарювання. Відповідно до ст. 52 ГКУ: «Некоме-

рційне господарювання – це самостійна систематична 

господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 

господарювання, спрямована на досягнення економі-

чних, соціальних та інших результатів без мети одер-

жання прибутку» [2]. 

Громадські об’єднання зобов’язані [6]: 

 зберігати правоустановчі документи, докумен-

ти, в яких міститься інформація про діяльність, яка 

здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань;  

 готувати річні фінансові звіти із зазначенням 

детального аналізу доходів і витрат; 

 здійснювати заходи контролю, щоб забезпечи-

ти зарахування і витрачання повністю всіх коштів у 

спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заяв-

леної діяльності громадського об’єднання; 

 забезпечити ведення обліку та зберігання не 

менше п’яти років усіх необхідних облікових доку-

ментів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій. 

Отже, громадські організації повинні вести бухга-

лтерський облік та збирати статистичну інформацію 

щодо результатів своєї діяльності, та, відповідно до 

вимог чинного законодавства, подавати податкову, 

фінансову та статистичну звітність. 

Державою створюються рівні умови для діяльності 

всіх громадських організацій. Громадські організації 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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мають право самостійно та вільно обирати напрям 

своєї діяльності. 

Перебування чи не перебування в складі будь-якої 

громадської організації не є приводом для обмеження 

прав і свобод громадянина або для надання чи позба-

влення державою довільних переваг та пільг. У демо-

кратичному суспільстві, регулюючи діяльність гро-

мадських об’єднань відповідно до чинного законодав-

ства, держава не втручається в їх діяльність. 

Основою діяльності громадських об’єднань – є по-

єднання спільних та особистих інтересів, рівність всіх 

членів, гласність та законність. Для діяльності будь-

яких громадських організацій держава створює рівні 

можливості. 

Не можуть бути легалізованими лише ті з них, які 

мають своєю метою зміну конституційного ладу, 

жорстокості чи насильства, створення незаконних 

воєнізованих формувань, пропаганда війни. 

Таким чином, прийняття рішень в громадських ор-

ганізаціях направлено не на отримання прибутку від 

своєї діяльності, а на здійснення контролю за діяльні-

стю певних державних організацій, який зорієнтова-

ний на певну соціальну потребу, та можливістю здій-

снення впливу на відповідні організації в межах зако-

нодавства. 

Підсумовуючи результати дослідження, основні 

схожі та відмінні риси в роботі та процесі прийняття 

управлінських рішень в організаціях різних форм 

власності, наводимо у вигляді таблиці 1.  

 

Таблиця 1 

Основні схожі та відмінні риси в роботі та процесі прийняття управлінських рішень  

в організаціях різних форм власності 
  

Відмінності у роботі організацій різних форм власності 

Державна установа Приватна організація Громадська організація 

Метою діяльності є досягнення вста-

новлених державно-суспільних цілей 

Метою діяльності є отримання  

прибутку 

Метою діяльності є виконання  

принципів організації 

Діяльність орієнтована на потреби 

суспільства 

Діяльність орієнтована на  

прибутковість 

Діяльність орієнтована на  

певну соціальну потребу 

Діяльність узгоджується з політикою 

(бюджетний план, територія, політич-

ні особистості) 

Вільна діяльність на ринку Діяльність узгоджується з принципами 

організації 

Предмет діяльності визначає політика Діяльність визначають попит  

і пропозиція 

Предмет діяльності визначає суспільна 

проблема 

Монопольна діяльність Вільна діяльність у межах законо-

давства із наявною конкуренцією 

Вільна діяльність у межах  

законодавства 

Відмінності в управлінні у межах організацій різних форм власності 

Споживач/ 

ринок визначені 

Споживач/ 

ринок обираються довільно 

Споживач/ринок обираються відповід-

но до принципів організації 

Діяльність 

передбачає урахування збалансовано-

го інтересу всіх зацікавлених груп для 

загального добробуту 

Діяльність 

направлена на отримання  

найбільшої користі для обраної 

групи клієнтів 

Діяльність передбачає отримання  

користі певною групою 

Процес прийняття управлінських рі-

шень передбачає компроміс із  

багатьма зацікавленими групами 

Процес прийняття управлінських 

рішень передбачає менший рівень 

компромісності 

Практично немає необхідності в  

компромісах 

Фінансові ресурси повністю визначені 

бюджетом 

Фінансові ресурси  

використовуються вільно 

Фінансові ресурси використовуються  

в межах бюджету організації 

Результати важко визначити (цільові 

групи задовольняють за допомогою 

наступних політичних виборів або 

через представників цих груп у вибор-

них структурах) 

Результати чіткі, оскільки оціню-

ються розміром прибутку 

Результати визначаються легше ніж для 

державних установ, однак важче, аніж 

для приватних організацій 

Джерело: систематизовано автором на основі джерел [1; 2; 4; 6; 10; 13] 

 
Як бачимо, головна відмінність у роботі та прий-

нятті рішень організацій різних форм власності, поля-
гають головним чином у меті, орієнтації та предмету 
діяльності, спрямованості на ринку/споживача,  наяв-
ності чи відсутності компромісності та результатах. 

Процес ухвалення рішень у відкритих демокра-
тичних системах вимагає більшої компромісності, 
поступливості та навичок у веденні переговорів, аніж 
це потрібно приватному керівникові. Зовнішні впливи 
на рішення державного керівника численніші й часто 
суперечливіші. Проблеми протиставлення громадсь-
кої служби і прибутку, визначення результатів діяль-
ності та правових обмежень становлять головні сут-

тєві відмінності між державним, приватним управлін-
ням та управлінням громадською організацією. 

Висновки. У ході дослідження ми прийшли до 
висновку, що підготовка та прийняття управлінського 
рішення є не тільки органічною частиною процесу 
управління, а й головним етапом циклу управління. 
Управлінське рішення – це, власне, відповіді на запи-
тання, в які строки, з витратою яких сил і коштів, в 
якому порядку, за якого розподілу обов'язків, прав і 
відповідальності, за якої організації контролю, з яки-
ми результатами має здійснюватися управлінський 
вплив. Управлінське рішення – це інструмент впливу 
на об’єкт управління та окремі його підсистеми, важ-
ливою ланкою формування та реалізації відношень 
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управління в організації; складає основу реалізації 
кожної функції менеджменту.  

Функції управління: організація, комплектація 
кадрами, мотивація, контроль — це види діяльності, 
спільні для всіх аспектів управління, вони репрезенту-
ють суттєві елементи управління безвідносно до будь-
якого культурного чи якогось іншого середовища.  

«Управління бізнесом і урядом подібні в усіх 
неістотних моментах» (Кернаган і Сігел), — цей 
вислів є визнаним у сфері визначення державного і 
приватного управління. Зміст цього вислову в тому, 
що подібності чи спільні сфери державного і приват-
ного управління менш важливі, ніж різниця між при-
ватним і державним управлінням [3]. 

Причини цих відмінностей ґрунтуються на таких 
двох аспектах державного управління: 

 Різнобічність та масштабність сфер діяльності 
та програм уряду (приватне управління, навіть вели-
кими корпораціями, не змогло б виконувати свої 
функції в таких різних сферах діяльності). 

 Державне управління діє у видимому політич-
ному середовищі. 

У відкритих демократичних системах процес 
прийняття рішення потребує більшої поступливості, 
толерантності, компромісності та навичок у веденні 
переговорів аніж це потрібно керівнику приватної 

організації. Крім того, на рішення державного керів-
ника діють часто суперечливіші та численніші 
зовнішні впливи. На відміну від державного та при-
ватного управління процес ухвалення рішення в гро-
мадській організації практично не вимагає ком-
промісів. 

Проблеми, пов’язані з протиставленням прибутку, 
державної та громадської служби, правові обмеження 
та визначення результатів діяльності становлять сут-
тєві відмінності в процесі прийняття управлінських 
рішень в державних, приватних та громадських ор-
ганізаціях. 

Методичні відмінності полягають в таких питан-
нях, як: система персоналу, можливість планувати 
свою діяльність, часові перспективи для прийняття 
управлінського рішення керівником, критерії для 
ухвалення рішення, методи оцінювання отриманих 
результатів. 

Перспективи подальших досліджень. Положен-
ня і висновки статті можуть бути використані для 
подальших досліджень з питань прийняття управлін-
ських рішень в державних, приватних й громадських 
організаціях. Подальшого вивчення в сучасних умо-
вах потребує процес прийняття управлінських рішень 
в громадських організаціях.  
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Статья посвящена исследованию и систематизации действующих нормативно-правовых актов в части, ка-
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ная организация», «управленческие решения», рассмотрены основные требования к управленческим решени-

ям в государственном управлении. Проанализированы основные функции и принципы организаций различ-

ных форм собственности, права и обязанности общественных организаций. Приведена характеристика ос-

новных этапов разработки и принятия управленческих решений в государственных и частных организациях. 

На основе изучения действующих нормативно-правовых актов автором определены и систематизированы 

схожие и отличительные черты в процессе непосредственного принятия управленческих решений в органи-

зациях различных форм собственности.  

Ключевые слова: управленческое решение; процесс принятия управленческого решения; государствен-

ное управление; частное предпринимательство; общественная организация.  
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The article is devoted to the study and systematization of existing legal acts in part concerning decision-making 

in organizations of various forms of ownership, identification of common and distinctive features in the process of 

managerial decision-making in public, private, and non-governmental organizations. Disclosed the concepts of «pri-
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the basic requirements for managerial decisions in public administration. Analyzed main functions and principles of 
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characteristics of the main stages of the development and managerial decision-making in public and private organiza-
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  

ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

 

У статті розкриваються методологічні особливості політичного аналізу як теоре-
тико-прикладної, політико-управлінської, системної наукової дисципліни, покликаної за-
безпечити прийняття політичних рішень. Увага зосереджена на проблемі методології 
та методики політичного аналізу, що має тісний зв’язок з розробкою методологічного 
інструментарію та використанням аналітичних методик. Автором проаналізовано рі-
зні підходи до класифікації методів політичного аналізу. 

Ключові слова: політичний аналіз; методологія політичного аналізу; методика по-
літичного аналізу; метод. 

 

 

Постановка проблеми. Функціонування та роз-

виток сучасної політичної системи вимагає від 

суб’єктів політичного процесу виважених політич-

них рішень, які повинні прийматися на підставі 

дослідження конкретних політичних подій, аналізу 

політичної ситуації та прогнозування щодо її подаль-

шого розвитку. Це можливо завдяки політичному 

аналізу, професійне застосування якого спроможне 

здійснити якісний переворот в процесі прийняття 

політичних рішень, що сприятиме досягненню соціа-

льно-політичної стабільності у суспільстві, високому 

рівню довіри до органів державної влади з боку насе-

лення. Політичні аналітики та експерти повинні у 

своїй діяльності вміло застосовувати різноманітні 

методи і підходи, а також вдало їх поєднувати. Відтак, 

детальне вивчення методологічних аспектів політич-

ного аналізу є особливо актуальною та важливою 

темою. 

Аналіз досліджень публікацій. Вивченню мето-

дологічних аспектів політичного аналізу присвячені 

праці як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. 

Так, питанням методології політичного аналізу приді-

ляв увагу західний вчений В. Данн [4]. Білоруська 

дослідниця Н.Антонович [1] досліджувала методоло-

гію і методи політичного аналізу. Особливості мето-

дології і методики політичного аналізу досліджували 

такі російські вчені, як А. Ахременко [2], К. Бориш-

полець [3], А. Дегтярьов [5; 6]  та Ю. Ірхін [7]. Серед 

наукових праць варті уваги, зокрема, роботи вітчиз-

няних вчених. Так, Ю.Кальниш [8] приділив увагу 

питанням методології політичного аналізу в держав-

ному управлінні, В. Рубанов [9] дослідив методологі-

чну сутність політичної аналітики. Разом з тим, ре-

зультати аналізу наукових здобутків даного напряму 

досліджень дозволяють зробити висновок про брак 

публікацій, де висвітлюються методологічні аспекти 

саме політичного аналізу, особливо у вітчизняній 

науці.  

Метою статті є розкриття методологічних особ-

ливостей політичного аналізу як теоретико-приклад-

ної, політико-управлінської, системної наукової дис-

ципліни, покликаної забезпечити прийняття політич-

них рішень; з’ясування основних підходів до класи-

фікації методів, які використовуються в політичному 

аналізі. 

Виклад основного матеріалу. Політичний аналіз, 

як багаторівнева, теоретико-прикладна, системна 

наукова дисципліна, спрямована на рішення пізнава-

льних і практичних завдань у політико-управлінській 

сфері та отримання відповідного результату. Російсь-

кий дослідник К. Сімонов визначає політичний аналіз 

як сукупність різних методик, за допомогою яких 

можливе дослідження конкретних політичних подій і 

політичної ситуації, створення припущень з приводу 

її можливого розвитку й прийняття компетентних 

політичних рішень [10]. Політичний аналіз також 

прирівнюють до політико-управлінської науки, що 

припускає інтегративно-синтетичне використання 

мультидисциплінарної системи знань і орієнтована на 

розробку загальних принципів і спеціальних методів 

моделювання, діагностики, прогнозування проблем-

но-політичних ситуацій і формулювання практичних 

рекомендацій при підготовці, прийнятті та реалізації 

публічних рішень [5]. 

Таким чином, політичний аналіз включає в себе 

три основних компоненти, заради яких він і здійсню-

ється:  

 аналіз політичної ситуації;  

 прогноз щодо її розвитку; 

 прийняття компетентних політичних рішень.  

Російський дослідник А. Дегтярьов акцентує ува-

гу, що у сучасній політологічній літературі поняття 

«політичний аналіз» використовують як мінімум у 

трьох значеннях: теоретико-фундаментальному, ін-

струментально-емпіричному та практично-приклад-

ному. Перший вимір охоплює базові концептуальні 
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дослідження політичної сфери, її структури й динамі-

ки; до другого – відносяться збір й опис, систематиза-

ція й опрацювання первинних даних; в рамках третьо-

го виміру політичного аналізу на перший план вихо-

дить не побудова стрункої й обґрунтованої теорії і не 

збирання масиву інформації, а способи оцінки й ви-

рішення суспільної проблеми для конкретного замов-

ника – зазвичай, одного з політичних акторів. На про-

тивагу теоретико-фундаментальному напряму, де 

основною аналітичною одиницею є «концепт», що 

відображає каузальні, функціональні й інші зв’язки 

«усередині» політичних процесів, вихідною одини-

цею інструментально-емпіричного є «дане», тобто 

первинна інформація про ту чи іншу подію політич-

ного життя. Якщо в першому варіанті головним век-

тором аналізу є дедуктивний висновок, то в другому – 

індуктивне узагальнення [5].  

Всі ці виміри, з одного боку, є відносно самостій-

ними рівнями політичного аналізу, а з іншого – сис-

темно взаємозалежними і взаємообумовленими, які у 

сукупності становлять не просто цілісну систему про-

дукування політологічного знання, але й одночасно є 

системоутворюючим елементом політичного  аналізу 

в цілому. В цьому також проявляється сутнісна ви-

значеність політичного аналізу.  

У змістовному сенсі політичний аналіз являє со-

бою єдине аналітичне та методологічне вивчення 

політико-управлінської діяльності на основі логічної 

сукупності відповідних політологічних та інших тео-

рій, концепцій та підходів. Йдеться про те, що полі-

тичний аналіз інтегрує в дослідну сукупність як уні-

версальні методи, так і різноманітні спеціальні прик-

ладні методики. Знання, вміння і володіння методоло-

гією, навичками і процедурами політичного аналізу 

дозволяють заглиблюватися у зміст політичних явищ і 

процесів, аналізувати політичні ситуації, прогнозува-

ти їх, готувати рекомендації для подальшого прийн-

яття відповідних політико-управлінських рішень.  

Методологія як теорія пізнання, система принци-

пів, методів, визначених логічних прийомів пізнання і 

дослідження, дозволяє проникнути в глибинну сут-

ність явищ і процесів, зрозуміти їх закономірності 

розвитку.  

Методологія політичної науки являє собою особ-

ливу наукову область, вчення про застосування різних 

методів та їх комбінацій у політичному пізнанні, що 

пов’язане з правильною постановкою проблем і вибо-

ром адекватних підходів, трансформацією методоло-

гічних принципів та вимог у сукупність конкретних 

операцій і процедур, а також з використанням самих 

різних інструментів і різноманітної техніки [6].  

Розвиток методології політичної науки пов’язаний 

з історичним розвитком політичної думки, в ході 

якого склалися й основні типи методів. В науковій та 

навчальній літературі запропонована наступна періо-

дизація розвитку методології політичної науки, як 

застосування тієї чи іншої комбінації і набору пріори-

тетних засобів політичного пізнання: 

 класичний період (до XIX ст.): застосовуються 

в основному дедуктивний, логіко-філософський і 

морально-аксіологічний підходи; 

 інституціональний період (XIX – початок XX 

ст.): на передній план виходить історично-

порівняльний та нормативно-інституціональний ме-

тоди; 

 біхевіористський період (20–70 рр. XX ст.): ак-

тивно стали застосовуватися кількісні методи; 

 постбіхевіористський період (остання чверть 

XX ст.): характеризується поєднанням традиційних і 

нових методів, а також  проникненням системного 

підходу в політичну науку [6].  

На першому етапі переважали якісні, логіко-

філософські підходи та інструменти. Значне місце 

відводилося аксіологічними критеріям, що спирають-

ся на панівні цінності. У той же час вже використову-

валися індуктивні принципи порівняльного підходу, 

навіть деякі найпростіші елементи логічного моделю-

вання. Наприклад, порівняння політичних режимів 

Англії і Франції в XV ст. Дж. Фортескю, а в XVII ст. 

Ш. Л. Монтеск'є, модель держави Н. Макіавеллі.  

На другому етапі переважав якісний порівняльний 

аналіз (як правило, це був порівняльно-історичний і 

правовий аналіз). Мова йде про роботи А. Токвіля, 

Д.С. Мілля, К. Маркса і Ф. Енгельса. Класики політо-

логії М. Вебер, Г. Моска та В. Парето спираються на 

аналіз політичних даних за допомогою в основному 

історично-порівняльних методів.  

Третій етап характеризувався застосуванням нових 

емпіричних і кількісних методів, запозичених з арсе-

налів психології (тести та лабораторні експерименти), 

соціології (анкетні опитування, інтерв'ю, спостере-

ження), математики (регресійний, кореляційний, фак-

торний аналіз) та інших наук. 

В кінці 60-х – на початку 70-х рр. XX ст. в західній 

політології почалася криза біхевіористської методо-

логії та окремі політологи (Д. Істон та ін.) виступили 

за повернення до традиційних підходів, якісних мето-

дів і моральних норм, тобто до постбіхевіористської 

методології.  

На сучасному етапі в рамках методології політич-

ної науки продовжують зберігатися дві основні течії: 

традиційна (якісні методи класичної та інституціона-

льної політології) та біхевіористська (точні, емпіричні 

і кількісні методи). 

Як наголошує Ю. Ірхін, методологічне оснащення 

сучасного політичного аналізу включає наступні ас-

пекти:  

1) розробку загальних принципів формування дос-

лідницької стратегії, її актуальності, правил визна-

чення проблеми, об’єкта і предмета дослідження; 

постановку цілей і завдань дослідження;  

2) визначення парадигмального підходу і вибір те-

орії (групи теорій, концепцій); облік аналітичних 

стратегій, що формуються різними парадигматичними 

підходами до розуміння політики і політичної науки;  

3) визначення змінних (змінна як вимірювана 

ознака: випадок – змінна – значення); операціоналіза-

ція понять; валідність вимірювання; висування і пере-

вірка гіпотез [7, с. 74]. 

Методологічні аспекти політичного аналізу розк-

риваються через розуміння сутності таких ключових 

понять, як методологія (методологічний рівень), ме-

тодика (методичний рівень) і метод (методологічний 
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інструментарій, методичний арсенал) політичного 

аналізу. В науковій літературі існує чимало різних 

трактувань як цих понять, так і співвідношень між 

ними.  

Так, А. Дегтярьов розглядає ці поняття у ланцюж-

ку з трьох «М»: методологія – методи – методика. 

Вчений вказує, що поняття «методологія політичного 

аналізу» означає метатеоретичний рівень прикладного 

дослідження, який включає в себе, з одного боку, 

сукупність підходів і принципів, методів і інструмен-

тів, процедур та операцій, а з іншого, - шляхи і спосо-

би застосування цих когнітивних елементів для раці-

онального та ефективного досягнення тієї чи іншої 

дослідницької задачі [5]. Західний вчений В. Данн 

визначає методологію політичного аналізу як систему 

критеріїв, принципів і процедур для створення, кри-

тичного оцінювання й комунікації політико-

релевантного знання [4, с. 24]. Отже, методологічний 

рівень політичного аналізу відображає те, як загальні 

принципи та підходи відбираються для вирішення 

типових дослідницьких завдань.  

Поняття «методика політичного аналізу» передба-

чає конструювання власне комбінації методів і проце-

дур для вирішення конкретного завдання, а також 

визначення послідовності і зв’язаності їх застосуван-

ня, що передбачає формулювання системи дослідних 

етапів і операцій. Мова йде про «матеріалізацію» 

загальної методологічної канви (принципів, підходів, 

критеріїв, отриманих на методологічному рівні, під 

які відібрані відповідні методи і інструменти) в конк-

ретну схему прикладного дослідження, де на різних 

етапах та при різних комбінаціях методів проводяться 

операції зі збору, переробки і виробництва політико-

релевантної інформації [5].  

Відмінною рисою політичного аналізу, яка безпо-

середньо впливає на його методологічну та методичну 

базу (методологію і методику політичного аналізу), є 

необхідність працювати з різноплановою, різноякіс-

ною інформацією. Це пов’язано з тим, що всі ми жи-

вемо в інформаційно-надмірному світі і політичний 

аналітик відчуває цю надмірність, як ніхто інший. 

Отже, аналітик повинен вміти збирати, організовува-

ти, впорядковувати та аналізувати великі обсяги різ-

номанітної інформації в умовах жорстких часових 

обмежень. А це, в свою чергу, передбачає володіння 

різноманітним методологічним інструментарієм. 

Під поняттям «метод політичного аналізу» розумі-

ється окремий інструмент або прийом аналітичної 

роботи, в результаті використання якого отримується 

політико-релевантна інформація. На різних етапах 

політико-управлінського процесу, в різних сферах 

державного управління і відносно різних об’єктів 

аналізу використовуються самі різноманітні методи, 

які нерідко перекривають і взаємодоповнюють один 

одного [5]. Вибір методів залежить від характеру 

політичної події, процесу, явища, цілей і завдань по-

літичного аналізу, наявних ресурсів (час, фінанси, 

інформація), особливостей аналітичного продукту, на 

який розраховує замовник. 

Важливе місце у розкритті методологічних аспек-

тів політичного аналізу займає типологізація методів 

політичного аналізу. Так, К. Боришполець пропонує 

наступну класифікацію методів політичного аналізу:  

 базові аналітичні методи (контент-аналіз, івент-

аналіз, когнітивне картування);  

 комплексне аналітичне моделювання (емпірич-

не, нормативне, динамічне) політичних ситуацій і 

процесів [3]. 

Але на думку автора, ця класифікація є не досить 

вдалою, оскільки не відображає напрямки розвитку 

методичного арсеналу політичного аналізу, а саме: 

адаптацію методів інших дисциплін стосовно пробле-

много поля політичної науки і практики та розробку 

власних специфічних методів аналізу даних.  

Найбільш вдалою, на думку автора, є класифікація 

методів політичного аналізу, які представлені трьома 

групами: загальнонаукові, соціально-гуманітарні та 

спеціально-наукові методи [2; 6]. 

Загальнонаукові методи застосовуються в гумані-

тарних і в природничих науках. Це перш за все стати-

стичні методи аналізу даних – кореляційний, регре-

сійний, факторний, дискримінантний, кластер-аналіз, 

а також математичне моделювання. До цієї групи 

відносять: логіко-евристичні прийоми (аналіз і синтез, 

індукція і дедукція, порівняння і аналогія, спостере-

ження і експеримент тощо) та філософсько-аксіоло-

гічні принципи (принципи діалектики, нормативно-

ціннісний, системний та структурно-функціональний 

підходи тощо). 

Соціально-гуманітарні методи застосовуються ви-

ключно в соціально-гуманітарних науках, передусім в 

соціології, психології та лінгвістиці. Це методи аналі-

зу текстів (традиційний аналіз документів, контент-

аналіз тощо), інституціональний підхід, порівняльні, 

історичні та соціологічні методи. В сучасній політо-

логії використовуються соціологічні опитування, 

анкетування і шкалювання, психологічні тести, з ку-

льтурології запозичені методи вивчення стереотипів і 

традицій, з лінгвістики та семантики – прийоми аналі-

зу знаків і символів та ін. 

Спеціально-наукові методи – це методи власне по-

літологічного аналізу. До цієї групи методів належать 

методи, напрацьовані в самій політології, а також 

комбінування, модифікація методів інших соціальних 

наук в особливий інструментарій, який використову-

ється лише при аналізі політичних об’єктів. Приклади 

власне політологічних методів: ситуаційний аналіз, 

івент-аналіз, метод сценаріїв, позиційний і ресурсний 

методи, методи експертних оцінок, спеціальні мето-

дики зображення розстановки політичних сил, SWOT-

аналіз, метод ПАТЕРН, case studies та ін. Як прикла-

ди, також можна навести імітаційне моделювання 

політичних ситуацій з використанням елементів теорії 

ігор, рейтингові експертні оцінки популярності полі-

тичних лідерів – зі шкалюванням, багатомірно-

статистичний, порівняльний аналіз держав і партій – з 

використанням комп’ютерної техніки.  

Отже, здійснення політичного аналізу передбачає 

залучення як конкретних аналітичних методик, так і 

загальних теоретико-методологічних підходів із са-

мих різних областей знання. Як зазначає А. Дегтя-

рьов, відмітною рисою політичного аналізу є гетеро-

генність його концептуально-методичної бази. На 
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його думку, політичний аналіз досить «космополітич-

ний» щодо концептуальних підходів і принципів, 

оскільки запозичує їх з найрізноманітніших соціаль-

них, гуманітарних і навіть природничих наук. Багато 

в чому це пов’язано з самим об’єктом дослідження, 

який необхідно препарувати відразу в декількох пре-

дметних площинах [5]. 

Важливе місце у типологізації методів політичного 

аналізу займає класифікація методів за їх функціона-

льним призначенням. На підставі цього критерію 

виділяють інструменти (з переважанням індукції) для 

опису і збору політичних даних та дедуктивні способи 

аналізу та інтерпретація зібраних фактів [6]. Ці мето-

ди пов’язані з двома рівнями і аспектами дослідниць-

кої діяльності: емпіричним і теоретичним.  

До емпіричних методів відносять спостереження, 

експеримент, опитування (анкетування та інтерв’ю), 

шкалювання та інші прийоми, а також такі методи 

збору первинної соціально-політичної інформації, як 

контент-аналіз та івент-аналіз.  

До загальнотеоретичних відносять методи, які ви-

користовуються в усіх соціально-гуманітарних нау-

ках: нормативно-ціннісний, інституційний, систем-

ний, структурно-функціональний, історичні, економі-

чні, соціологічні, психологічні методи і ін. Дані мето-

ди є досить широкими, тому їх часто називають нау-

ковими підходами. 

Слід зазначити, що ці дві групи методів найтісні-

шим чином переплітаються у фундаментальних і при-

кладних дослідженнях політичного життя. 

Як слушно зауважує В. Рубанов, при характерис-

тиці методів політичного аналізу методологічно ви-

правдано говорити про них  як про реальне функціо-

нування цілісної експертно-аналітичної системи спо-

собів і процедур, за допомогою яких стає можливим 

дослідження конкретних політичних подій і політич-

ної ситуації, висловлення припущень щодо її можли-

вого розвитку, прийняття та реалізації компетентних 

політичних рішень [9, с. 33-34]. Тому при здійсненні 

політичного аналізу слід враховувати також методо-

логічні аспекти політичного прогнозування та прийн-

яття політичних рішень. 

Висновки. Сучасний політичний аналіз являє со-

бою єдине аналітичне та методологічне вивчення 

політико-управлінської діяльності на основі логічної 

сукупності відповідних політологічних та інших тео-

рій, концепцій та підходів, які прагнуть пояснити або 

проникнути в суть політичних явищ на основі аналізу 

емпіричного матеріалу або встановлення норматив-

них орієнтирів для характеристики політичної дійсно-

сті. Слід враховувати , що прикладні дослідження 

політики спираються на надзвичайно різноманітний 

інструментарій наукового пошуку, вони не повинні 

втрачати статус наукових розробок.  

Методологічні аспекти політичного аналізу розк-

риваються через розуміння сутності таких ключових 

понять, як методологія, методика і метод політичного 

аналізу. Слід зазначити, що ці поняття доцільно роз-

межовувати. Так, методологія політичного аналізу 

відповідальна за загальні принципи побудови алгори-

тму прикладного дослідження політичного процесу. 

Якщо метод характеризує спосіб, підхід до вивчення 

дійсності, що відбиває загальну логіку уявлень про 

політичні процеси, то методика передбачає констру-

ювання власне комбінації методів і процедур для 

вирішення конкретного завдання. 

Розвиток методичного арсеналу політичного ана-

лізу передбачає адаптацію методів інших дисциплін 

стосовно проблемного поля політичної науки і прак-

тики та розробку власних специфічних методів аналі-

зу даних. При відборі методів дослідження аналітик 

виходить з їх адекватності поставленим завданням, 

методологічним підходом та наявним ресурсам (час, 

фінанси, інформація та ін.). 
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ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА  

ЗАСАДАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ: 

ДОСВІД ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН 

 

У статті проаналізовано процес формування і функціонування системи публічного 
управління на засадах децентралізації влади у постсоціалістичних країнах, метою яко-
го стало забезпечення відкритості та доступності управління для громадян. Виявле-
но, що досвід постсоціалістичних країн у цій сфері засвідчує необхідність забезпечення 
справжнього суверенітету народу на усіх рівнях управлінської системи і, у першу чергу, 
на найнижчому – локальному рівні управління, що є базовим. 

Показано окремі елементи механізму використання зарубіжного досвіду здійснення 
публічного управління та окреслено основні напрямки і методи проведення у цьому 
контексті децентралізації, виходячи з сучасних українських умов. Доведено, що реальна 
та виважена децентралізація виступає не як самоціль, а як необхідний та найбільш від-
повідний завданням формування і функціонування публічного управління механізм. 

Ключові слова: публічне управління; механізми управління; децентралізація; зарубі-
жний досвід; субсидіарність; постсоціалістичні країни. 

 

 

Здійснення публічного управління, як показує 

прогресивний зарубіжний досвід розвитку постсоціа-

лістичних країн, передбачає проведення децентралі-

зації влади, тому що лише на такій основі можна за-

безпечити належну відкритість та розширити доступ-

ність управління для громадян. Саме це завдання є 

особливо актуальними на сучасному етапі розвитку 

публічного управління в Україні. 

Завдання оновлення системи управління в Україні, 

що нагально постали в останні роки, потребують гли-

бокого та усебічного аналізу досвіду передових за-

рубіжних країни, у першу чергу постсоціалістичних, 

які добилися в управлінській сфері вагомих резуль-

татів через зниження бюрократичності апарату управ-

ління, запровадження механізмів гнучкості у прий-

нятті рішень та забезпечення зворотного зв’язку, пе-

редання повноважень на нижчі, наближеніші до спо-

живача управлінських послуг рівні управління, широ-

ке залучення громадськості тощо. 

Наукове осмислення публічного управління, особ-

ливо на етапі його становлення, було предметом нау-

кових пошуків багатьох зарубіжних вчених. Цю про-

блематику, зокрема, досліджували Пітер Ф. Друкер, 

Десмонд Кілінг, Крістофер Полліт, Анрі Файоль, 

Мері Паркер Фоллет, Джей М. Шавріц. Використання 

зарубіжного досвіду, у тому числі близького до 

українських умов досвіду постсоціалістичних країн 

для формування ефективної системи публічного 

управління в Україні вивчали, зокрема В. Аверянов, 

В. Бакуменко, Р. Войтович, І. Грицяк, В. Гройсман, 

В. Дзюндзюк, В. Куйбіда, О. Крюков, Р. Мельник, 

М. Міненко, О. Оболенський, М. Стадник, В. Шарий, 

Ю. Шаров. Однак сучасна інтенсифікація процесу 

децентралізації влади в Україні потребує активізації 

наукових пошуків у цій сфері, виходячи саме з 

нинішніх обставин, які багато у чому подібні до умов 

здійснення відповідних процесів у постсоціалістичних 

країнах. 

Мета статті полягає у тому, щоб розкрити викори-

стання зарубіжного досвіду здійснення публічного 

управління на засадах децентралізації влади у пост-

соціалістичних країнах, а завданням статті є окрес-

лення основних напрямів та методів проведення у 

цьому контексті децентралізації, виходячи з сучасних 

українських умов. 

Вихідним положенням позитивного зарубіжного 

досвіду публічного управління на основі децен-

тралізації влади є розуміння того, що сувереном у 

державі має бути народ, а регіональна та місцева вла-

ди, які найбільш наближені до громадян, повинні 

володіти найбільшими повноваженнями та правами 

щодо вирішення питань відповідних громад на основі 

принципу субсидіарності. Однак реалізація цих ідей у 

повному обсязі стала можливою лише в ХХ ст. власне 

з виникненням ідеї субсидіарності, сутність якої поля-

гає в тому, що правові, адміністративні функції дер-

жави та органів місцевого самоврядування мають 

бути розмежовані. Держава може втручатися у справи 

громади тільки в тому випадку, якщо вона неспро-

можна виконати функції місцевого самоврядування. 

Крім того держава повинна гарантувати право тери-

торіальної громади самостійно вирішувати питання 

місцевого значення та захищати громадянські свобо-

ди. Загалом же у сучасних умовах виділяють п’ять 
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основних ознак, що притаманні децентралізації у 

європейських країнах: 1) демократизація шляхом 

розвитку місцевої та регіональної автономії; 2) мак-

симально ефективне вирішення місцевих проблем; 

3) свобода через місцеву та регіональну автономію; 

4) забезпечення культурної, мовної та етнічної різно-

манітності; 5) економічна конкуренція між місцевим 

та регіональним рівнями [10, с. 685]. 

Наприкінці 1970-х рр. ХХ ст. виник новий 

публічний менеджмент (New PublicManagement – 

NPM), який відіграв ключову роль під час рефор-

мування у дусі «відновлення врядування» 

(Reinventing Government – RG) та, як результат, забез-

печив «наближення державної влади до громадян» у 

багатьох промислово розвинених країнах, таких як 

США, Великобританія, Франція, Італія, Іспанія [8, 

с. 175]. Для відновлення врядування, що по суті озна-

чало оптимізацію систем державного управління у 

нових умовах, в рамках модерної NPM було визначе-

но десять загальних принципів, одним із яких є прин-

цип децентралізації управління [14, р. 19–20]. Поряд з 

принципами субсидіарності, концентрації, ком-

пліментарності, партнерства, програмного підходу 

тощо децентралізацію визначають як один з ключових 

принципів розвитку демократії в державах Європей-

ського Союзу. Децентралізація закріплена у Європей-

ській хартії місцевого самоврядування, Проекті Євро-

пейської хартії регіональної демократії, де йдеться 

про перерозподіл повноважень регіонам з метою 

ефективного використання внутрішнього потенціалу, 

заохочення регіональних ініціатив та розмежування 

функцій і повноважень між різними рівнями влади [1]. 

Процес децентралізації влади в розвинутих за-

рубіжних країнах не слід розглядати як данину часові 

чи якусь самоціль. В країнах з дієвою ринковою еко-

номікою часто нові ідеї щодо покращення управління 

зароджувались у бізнесовому, тобто конкурентному 

середовищі. Американський дослідник Ч. Тієбут ще у 

1956 р. обґрунтовував думку про те, що децентралізо-

ване виробництво товарів, робіт і послуг краще 

відповідає потребам громадян, ніж централізоване 

планування [17, p. 424]. Багато сучасних дослідників 

дотримуються подібної думки, суть якої полягає у 

тому, що децентралізація сприяє стабільності на мак-

роекономічному рівні держави. У 1999 р. С. Іфмаз 

навіть висунув гіпотезу про те, що децентралізація 

справляє позитивний вплив на підвищення темпів 

економічного росту будь-якої держави. Однак, це 

стосується лише тих держав, у яких належним чином 

функціонує ринкова економіка. Для перехідних країн, 

до яких належить й Україна, вплив децентралізації є 

досить несуттєвим. Пояснити таку тенденцію спробу-

вали Я. Брюкнер та Х. Зоу, які працюючи незалежно 

один від одного, висунули припущення, що усі пози-

тивні наслідки процесів децентралізації нівелюються 

такими характерними для країн перехідного типу 

явищами як корупція та ухилення від податків [5, 

с. 152]. 

Західні дослідники, зокрема Д. Рондінеллі, 

виділяють конкретні форми децентралізації у порядку 

їх пріоритетності: політична, просторова, ринкова та 

адміністративна [див.: 15]. Політична децентралізація 

є найважливішою, тому що вона має відправний ха-

рактер і відображає політичну волю до реформ. За 

своїм змістом політична децентралізація означає пе-

редачу вироблення і прийняття рішень урядовим 

структурам нижчого рівня, громадам чи їх обраним 

представникам разом з наданням контрольних 

функцій. Просторова децентралізація належить до 

регіонального і місцевого планування з урахуванням 

географічних показників і застосовується у визна-

ченні цільових програм деконцентрації промислових і 

житлових комплексів. Ринкову децентралізацію за-

стосовують з метою аналізу і запровадження у прак-

тику планів, стратегій і дій з оптимізації умов вироб-

ництва на засадах ринкових механізмів. Адміністра-

тивна децентралізація включає зниження рівня кон-

центрації влади, розподіл функцій між центральними, 

регіональними і місцевими органами влади на чіткій 

політико-правовій основі. У європейській правовій 

доктрині вона розглядається як делегування органами 

державної влади різних адміністративних повнова-

жень на місцевий рівень в інтересах громадських 

представників, обраних відповідними спільнотами на 

місцях. Ідеться про передачу повноважень одного 

державного органу владним структурам, відповідаль-

ним за різні сфери життєдіяльності місцевої спільноти 

[2, с. 83]. 

Досвід трансформації суспільних відносин пост-

соціалістичних країн дозволяє виокремити фінансову 

чи бюджетну децентралізацію, яка спрямована на 

забезпечення ефективності асигнувань та на справед-

ливість у розподілі податків, а також децентралізацію 

надання громадських послуг. Якщо у Європі і 

Північній Америці під впливом світових ринків ви-

никла потреба у тому, щоб місцеві й регіональні уря-

ди могли забезпечувати багатонаціональний бізнес 

необхідними структурами і кваліфікованою робочою 

силою, то, наприклад, у Польщі потреба в децен-

тралізації виникла через масштабні процеси лібе-

ралізації, приватизації і реалізації ринкових реформ, 

зміну політичного режиму [6, с. 36]. 

При здійсненні децентралізації зазвичай виділяють 

три рівні – центральний, регіональний і місцевий, які 

відрізняються характером і механізмами здійснення 

публічної влади. Кожен із цих рівнів має свою, 

виключну сферу повноважень, для реалізації яких за 

ним закріплюються відповідні компетенції. Також 

запроваджені і діють ефективні механізми гарантій 

від несанкціонованого втручання з інших рівнів у 

закріплену нормативно-правовими актами сферу 

управління. 

З-поміж суб’єктів децентралізації влади виділяють 

народ, державні органи, органи влади місцевого і 

регіонального рівня, територіальні громади міст, се-

лищ, сіл та інші. Практика зарубіжних країн свідчить, 

що модель їх взаємовідносин повинна базуватись на 

засадах децентралізації, партнерства та узгоджених 

дій незалежно від форми державного устрою. Розгляд 

суб’єктів децентралізації пов’язаний з її об’єктами – 

встановленими законом обсягами владних повнова-

жень та компетенції відповідних органів державної 

влади. Складовими цього процесу є також відпо-

відальність органів публічної влади, гармонізація дій 
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суб’єктів владних відносин, наявність відповідних 

гарантій їх діяльності [6, с. 36]. 

Суть організаційного механізму децентралізації у 

контексті забезпечення публічного управління (поси-

лення місцевого самоврядування та участі громадян у 

плануванні, здійсненні оцінці результатів управління) 

у постсоціалістичних країнах втілювалась у характері 

створюваних інституційних структур регіонального 

розвитку. Відповідальними у цій сфері структурами 

стали Міністерство регіонального розвитку у Чеській 

Республіці, Рада з Реформ у Раді Міністрів Румунії, 

Міністерство внутрішніх справ Естонії, Міністерство 

економіки Польщі. Також у більшості європейських 

держав існують національні агенції з питань регіо-

нального розвитку як виконавчі органи, що допома-

гають відповідному міністерству в його діяльності 

(Угорщина, Чехія), або відносно незалежні інституції 

(Польща) для реалізації програм розвитку регіонів та 

управління фондами. У Румунії вони мають законо-

давчо визначені функції, є громадськими неприбутко-

вими організаціями. У Польщі (фонди) та у Чехії 

(асоціації) – це неурядові організації, що функціону-

ють як прибуткові чи неприбуткові, взаємодіють з 

державними інституціями [3, с. 242]. 

Подібними до українських умов були обставини 

початкового етапу формування публічного управлін-

ня на основі децентралізації влади у країнах Прибал-

тики. Їх досвід, очевидно, найбільш повчальний на 

пострадянському просторі, тому що дає можливість 

уникнути допущених помилок. У Латвії, зокрема, 

основна увага була приділена удосконаленню ор-

ганізаційно-правового механізму забезпечення 

публічного управління у контексті децентралізації 

влади. На початку реформування латвійські експерти 

з державного управління вважали, що країна повинна 

пройти через істотні зміни у законодавстві про дер-

жавну службу, реструктуризацію інституцій держав-

ного управління, удосконалення політичного управ-

ління, запровадження процедур участі громадськості 

у прийнятті урядових рішень. 

Початком юридичної реформи в Латвії стало 

прийняття у 1994 р. закону «Про місцеве самовряду-

вання», який визначав сутність, основні права та 

обов’язки, а також фінансову базу місцевого самовря-

дування. Основною ж метою проведення адміністра-

тивно-територіальної реформи стало створення 

адміністративних територій із місцевим та регіональ-

ним самоврядуванням, які могли економічно розвива-

тися і забезпечити надання якісних послуг населенню. 

Однак упровадження адміністративно-територіальної 

реформи відбувалось зі значними труднощами. 

Насамперед вони стосувалися небажання дрібних 

громад об’єднуватися. Помилкою з боку держави 

стало те, що не було затверджено чітких правил щодо 

критеріїв та формату об’єднання. Це призвело до 

того, що нові громади хоч і виникали, але були 

неспроможні виконувати необхідні функції. У кон-

тексті проведення фінансової реформи протягом 

1995–1998 р. були прийняті закони «Про бюджети 

самоуправлінь» та «Про фінансове вирівнювання 

ресурсів самоуправлінь». Завершилась же децен-

тралізаційна реформа у Латвії в 2009 р. розв’язанням 

завдань у трьох основних сферах: юридичній, 

адміністративно-територіальній та фіскальній [12]. 

Доволі успішно було вирішено фінансові аспекти 

децентралізації. На сьогоднішній день основними 

джерелами доходів місцевих бюджетів у Латвії є по-

даткові надходження, трансферти з державного бюд-

жету, місцеві мита, взаєморозрахунки місцевих спіль-

нот, плата за послуги. Основну питому вагу у струк-

турі надходжень займає податок із доходів фізичних 

осіб, який розподіляється між державним та місцевим 

бюджетами. Значну частину займає також податок на 

нерухомість, який розраховується виходячи з кадаст-

рової вартості [11, с. 24]. 

Наближеними до нинішніх українських реалій, од-

нак такими, що відбувалися у кращих суспільно-

політичних обставинах, були процеси формування 

системи публічного управління та здійснення децен-

тралізації у Польщі. Після перших вільних вибрів у 

1990 р. Польща рішуче стала на шлях повного рефор-

мування органів місцевого самоврядування, децен-

тралізації та створення умов і можливостей прямого 

демократичного впливу громадян [13, р. 360]. Через 

механізм публічного діалогу за участі посадових осіб 

державної влади, провідних вчених, представників 

бізнесу та громадян були вирішені питання реор-

ганізації найнижчого рівня в системі місцевого са-

моврядування (ґміни), утворено робочі групи для 

розробки нових актів, що повинні були урегулювати 

відносини в сфері місцевого самоврядування, та була 

розпочата підготовка до перших демократичних ви-

борів до місцевих рад [9, с. 48]. 

В контексті європейських тенденцій формування 

ефективного організаційно-правового механізму 

публічного управління у 1999 р. у Польщі було зако-

нодавчо закріплено триступеневий територіальний 

поділ: воєводство (województwo), повіт (powiat), ґміна 

(gmina) [19]. Правовий статус і управлінські повнова-

ження кожного із цих рівнів закріплювалися 

спеціальними законами про територіальне самовряду-

вання [21], про повітове самоврядування [20], та про 

воєводу і управлінську адміністрацію у воєводстві 

[18]. Організаційно ж законодавче закріплення місце-

вого самоврядування відбувалося поетапно: від 

нижчого до вищого рівнів (на основі принципів по-

всюдності місцевого самоврядування та субсидіар-

ності). Власні органи створюються на кожному з 

рівнів. Так, ґміною управляє рада ґміни, повітом – 

рада повіту, а воєводством – сеймик. Найнижчим 

рівнем управління Польщі є ґміна, яка відповідає за 

вирішення всіх повсякденних справ її мешканців. 

Максимальний рівень задоволення потреб населення 

досягається через механізми тісної взаємодії повітів і 

ґмін [16]. Особливістю місцевого самоврядування 

Польщі є те, що в середині цієї системи не існує 

відносин підпорядкованості та залежності. До того ж, 

органи повітового та воєводського самоврядування не 

мають права контролювати діяльність ґмін [18]. 

Практика децентралізації у країнах, які мають 

історичний досвід функціонування соціалістичних 

систем показує, що при розумінні її сутності та безпо-

середньому здійсненні обов’язковим є врахування 

специфіки кожної окремої країни. Особливо показо-
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вим тут є досвід Китаю, який успішно розвивається 

сьогодні, використовуючи принцип «одна країна – дві 

системи». Відмовившись від проведення кардиналь-

них політичних змін і залишаючись країною з одно-

партійною системою та жорсткими формами управ-

ління, КНР, тим не менше, здійснила децентралізацію 

влади, при якій загалом було враховано як суспільно-

політичні, так і культурно-ментальні особливості 

великої і багатоманітної у внутрішніх проявах країни. 

Децентралізація у Китаї сприймалася як роздержав-

лення власності та усунення надмірного втручання 

влади у поточні справи підприємств. Організаційно-

правовий механізм самоврядування було запровадже-

но лише у селах, тобто на найнижчому рівні 

адміністративно-територіального поділу [7, с. 82]. 

Таким чином, децентралізація і запровадження 

публічності у системі управління в Китаї розпочалось 

з первинного управлінського рівня – сіл. Через отри-

мання таких повноважень саме у сільській місцевості 

й почались засновуватись нові населені пукти з 

публічними структурами та механізмами управління. 

Основними рисами європейської децентралізації 

влади, що формують передумови для розвитку 

публічного управління є: демократизація шляхом 

розвитку місцевої та регіональної автономії – місцеве 

і регіональне самоврядування здійснюють демократію 

знизу, забезпечуючи самовизначення громадян у важ-

ливих для них сферах; кваліфіковане вирішення пи-

тань – місцева та регіональна автономії здійснюють 

розподіл політичної влади між різними політичними 

інституціями, а запровадження численних урядових 

рівнів, коли кожен з них наділений певною мірою 

незалежності та самостійності, сприяє гарантуванню 

громадянських свобод; забезпечення культурної, мов-

ної та етнічної різноманітності – вільні культурні та 

мовні форми вираження сприяють самоутвердженню 

особистості, а комуни та регіони стають у такий 

спосіб опорними пунктами соціальної ідентифікації, а 

відтак, й легітимації держави у цілому; економічна 

конкуренція між місцевими та регіональними рівнями 

– в економічній сфері місцева та регіональна авто-

номії приводять до економічного змагання між місце-

вим та регіональним рівнями, а це є важливим стиму-

лом економічного розвитку для країни в цілому [8, 

с. 179–181]. 

Децентралізація спрямовувалась на досягнення 

цілком прагматичної мети, якою виступало формуван-

ня громадянського суспільства. В першооснові такого 

суспільства покладені інтереси окремого громадянина. 

Залучення ж його до суспільного життя через систему 

публічного управління могло бути здійснене лише 

шляхом наближення громадянина до цієї системи 

управління. А для виконання цього завдання необхідно 

було кардинально підняти статус муніципального 

управління (місцевого самоврядування) через прове-

дення децентралізації влади.  

Практика реформування систем управління у єв-

ропейських державах засвідчує, що децентралізація і 

централізація не розглядалися як діаметрально проти-

лежні концепції організації влади на місцях. Тому й 

суть реформ, не зводилася до того, щоб зробити вибір 

між децентралізацією і централізацією, а в тому, щоб 

встановити необхідний і доцільний баланс між ними, 

який відповідав би реальним соціально-економічним 

та політичним умовам конкретної країни [4, с. 306]. 

Отже, зарубіжний досвід децентралізації влади по-

казує необхідність запровадження такого ор-

ганізаційного механізму публічного управління, при 

якому внутрішні відносини управління ґрунтуються 

на алгоритмі «центр – регіон – орган місцевого са-

моврядування (комуна)». Цей алгоритм передбачає 

наявність взаємних прав і обов’язків, перелік 

виключних компетенцій рівнів управління, чіткий 

перелік об’єктів власності, що передаються у во-

лодіння і користування відповідного регіону чи орга-

ну місцевого самоврядування, а також ефективні га-

рантії від втручання у сферу виключної компетенції. 

Організаційний механізм публічного управління у 

контексті децентралізації влади повинен забезпечити 

формування системи державної підтримки та належ-

ного фінансування надання управлінських послуг в 

усіх секторах, запровадження конкурентних ринкових 

засад при наданні і оцінці цих послуг. Головною ж 

метою є створення високоефективних і дієвих органів 

влади на усіх рівнях, збалансованої системи публіч-

ного управління, здатної узгоджувати інтереси держа-

ви, регіонів і місцевих громад та забезпечити надання 

якісних управлінських послуг населенню згідно з 

його потребами. 

Теоретичні розробки процесу формування і науко-

вого супроводу становлення публічного управління 

виходять з того, що у цьому процесі закономірно 

будуть мати місце недоліки і прорахунки. Запобігти 

їм чи повністю усунути їх негативні наслідки немож-

ливо через те, що у принципі не може існувати іде-

альна система публічного управління. Через недоско-

налість механізмів та інструментів публічного управ-

ління потреби суспільства та окремих громадян задо-

вольнити повністю неможливо. Тому мова може йти 

про ефективність публічного управління, точніше – 

про його рівень. Найбільш загальними критеріями 

такої ефективності є зменшення затрат на утримання 

органів влади, наявність фактору зростання ефектив-

ності та підвищення якості управлінських послуг. 

Отже, досвід постсоціалістичних країн у здійснен-

ні публічного управління на засадах децентралізації 

влади показує, що досягти успіху у цьому прогресив-

ному реформуванні можна лише забезпечивши 

справжній суверенітет народу на усіх рівнях управ-

лінської системи і, у першу чергу, на найнижчому – 

локальному рівні управління, що є базовим. Саме цей 

рівень найефективніше забезпечує вирішення най-

більш нагальних питань для громадян і найповніше 

відображає реальну публічність управління. У цьому 

контексті належна та виважена децентралізація ви-

ступає не як самоціль, а як необхідний та найбільш 

відповідний завданням формування і функціонування 

публічного управління механізм. 
Перспективою подальшого дослідження може бу-

ти аналіз зарубіжного досвіду виявлення та механізмів 
подолання ризиків при формуванні системи та забезпе-
ченні функціонування публічного управління. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ: ОПЫТ  

ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 

 

Задача обновления системы управления в Украине, что срочно появились в последние годы, требуют глу-

бокого и всестороннего анализа опыта передовых зарубежных страны, в первую очередь постсоциалистиче-

ских, которые добились в управленческой сфере весомых результатов из-за снижения бюрократичности ап-

парата управления, внедрение механизмов гибкости в принятии решений и обеспечения обратной связи, пе-

редачи полномочий на более низкие, приближенные к потребителю управленческих услуг уровне управле-

ния, широкое привлечение общественности. 

Цель статьи заключается в том, чтобы раскрыть использования зарубежного опыта осуществления пуб-

личного управления на основе децентрализации власти в постсоциалистических странах, а задачей статьи яв-

ляется определение основных направлений и методов проведения в этом контексте децентрализации, исходя 

из современных украинских условиях. 

Исходным положением положительного зарубежного опыта публичного управления на основе децентра-

лизации власти есть понимание того, что сувереном в государстве должен быть народ, а региональная и 

местная власти, которые наиболее приближены к гражданам, должны обладать самыми полномочиями и пра-

вами по решению вопросов соответствующих общин на основе принципа субсидиарности. Однако реализа-

ция этих идей в полном объеме стала возможной лишь в ХХ в. собственно с возникновением идеи субси-

диарности, суть которой заключается в том, что правовые, административные функции государства и органов 

местного самоуправления должны быть разграничены. Государство может вмешиваться в дела общины толь-
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ко в том случае, если она не может выполнить функции местного самоуправления. Кроме того государство 

должно гарантировать право территориальной общины самостоятельно решать вопросы местного значения и 

защищать гражданские свободы. 

Процесс децентрализации власти в развитых зарубежных странах не следует рассматривать как дань вре-

мени или некую самоцель. В странах с действенной рыночной экономикой часто новые идеи по улучшению 

управления зарождались в бизнес, то есть конкурентной среде. 

При осуществлении децентрализации обычно выделяют три уровня – центральный, региональный и 

местный, которые отличаются характером и механизмами осуществления публичной власти. Каждый из этих 

уровней имеет свою исключительную сферу полномочий, для реализации которых за ним закрепляются соот-

ветствующие компетенции. Также введены и действуют эффективные механизмы гарантий от несанкциони-

рованного вмешательства из других уровней в закрепленную правовыми актами сферу управления. 

Ключевые слова: публичное управление; механизмы управления; децентрализация; зарубежный опыт; 

субсидиарность; постсоциалистические страны. 
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IMPLEMENTATION OF PUBLIC MANAGEMENT ON THE BASIS  

OF DECENTRALIZATION OF POWER: EXPERIENCE  

OF POST-SOCIALIST COUNTRIES 

 

The task of updating management system in Ukraine, which has urgently emerged in recent years, requires deep 

and comprehensive analysis of the experience of advanced foreign countries, especially post-Socialist, which have 

achieved significant results in the governmental sphere by reducing the bureaucratization of management personnel, 

introducing flexibility in decision-making process and ensuring feedback and transference of authorities to lower, 

which are closer to the consumer, levels of management to provide services, and extensive public involvement. 

The paper objective is to reveal the use of foreign experience in the implementation of public management on the 

basis of decentralization of power in post-Socialist countries, and the task is to outline main directions and methods 

of conducting decentralization in this context, taking into account modern Ukrainian conditions. 

The starting position of positive foreign experience of public management on the basis of decentralization of 

power is the understanding that the sovereign in the State should be people, and regional and local authorities, which 

are the closest to the citizens, must have the greatest responsibilities and rights regarding the issues of the communi-

ties on the basis of the principle of subsidiarity. However, the implementation of these ideas in full has been made 

possible only in the XXth century with the emergence of the idea of subsidiarity, the essence of which is that legal and 

administrative functions of the State and local governments should be demarcated. The State can intervene into the 

affairs of the community only if it is unable to perform the functions of local government. In addition, the State must 

guarantee the right of territorial communities to solve local issues and protect civil liberties. 
The process of decentralization of power in developed foreign countries should not be seen as a tribute to a cer-

tain time or an end in itself. In countries with market economies there have often new effective ideas for improving 
management been emerged in the business, i.e. competitive environment.  

In implementing decentralization, there are usually distinguished three levels – central, regional and local, which 
differ according to its nature and mechanism of public authorities. Each of these levels has its own, exclusive sphere 
of competences, to implement of which it is fixed by the relevant authorities. There are also introduced some effec-
tive mechanisms and safeguards against unauthorized interference from other levels fixed by legal-regulatory acts of 
management sphere. 

Key words: public administration; management mechanisms; decentralization; foreign experience; subsidiarity; 
post-socialist countries. 
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ 
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Обґрунтовується доцільність і необхідність використання відомих принципів Елінор 
Остром для управління ресурсами інноваційних адміністративних утворень, які вини-
кають в результаті децентралізації системи публічного управління та адмініструван-
ня, а саме – об’єднаних територіальних громад. Ідентифікуються умови забезпечення 
необхідного територіальній громаді раціонального управління використанням її ресурс-
ного потенціалу, необхідного для сталого розвитку і економічного добробуту громади і 
більшості її членів, які ґрунтуються на нових правилах організації використання спіль-
них ресурсів за загальної участі в процесах прийняття необхідних рішень інтелекту 
всього населення. Продемонстровано, що саме інтелект людей є тим природним ресу-
рсом, який має домінуючий вплив на всі інші складові живої і неживої природи територіа-
льної громади та спричиняє позитивні/негативні, зворотні/незворотні, соціаль-
ні/асоціальні зміни, в зв’язку з чим першопричиною всіх дій і впливів людських ресурсів на 
оточуюче середовище виступає інтелектуальна активність останніх, а отримані в 
результаті цієї активності інтелектуальні продукти є наслідком їх спільної розумової 
діяльності. Доведена необхідність формування, впровадження і розвитку інноваційних 
технологій організації партнерської співпраці між всіма суб’єктами – індивідуумами, які 
належать до місцевої влади, до бізнесу, до громадських, політичних і релігійних органі-
зацій, до місцевої інтелігенції і пересічних громадян, формування нової управлінської ку-
льтури як тих хто управляє, так і тих ким управляють, формування відкритих парт-
нерських стосунків між представниками різноманітних груп впливу із своїми соціальни-
ми, економічними і екологічними цілями та інтересами шляхом обов’язкового і на пос-
тійній основі їх залучення до соціальних комунікацій та формування інтегрального ін-
телекту громад, освоєння новообраними лідерами і представниками ключових груп 
впливу територіальних громад сучасних інтелектоінтегруючих та інтелектомотиву-
ючих технологій та інструментів інтелектокористування. 

Ключові слова: громада; територія; ресурси; управління; інтелект; технологія; ре-
зультативність; ефективність; розвиток; принципи; модифікація.  

 

 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливи-

ми науковими чи практичними завданнями. Про-

цеси децентралізації влади в Україні через передачу 

владних повноважень і ресурсів об’єднаним територі-

альним громадам (ОТГ), створених в її регіонах, де-

монструють наявність різноманітних проблем, від 

раціонального і якісного вирішення яких залежатиме 

успіх чи не найголовнішої реформи країни – адмініст-

ративної.  

Набутий світовою спільнотою досвід місцевого 

самоврядування є достатньо багатим і різноманітним 

для того, щоб використати його найкращі зразки і 

рекомендації для країни, в якій тривалий час панували 

закони «демократичного централізму». 

Звертаючись до національного досвіду попередніх 

поколінь, слід зауважити, що Іван Франко у праці 

«Що таке громада і чим вона повинна бути» наголо-

шував, що «… кожна держава складається з громад – 

сільських чи міських, то все одно перше і найголов-

ніше завдання тих, хто управляє державою, краями, 

повітами має бути таке, щоб добре упорядкувати і 

мудрими правами як найбільше забезпечити най-

меншу, але основну одиницю. Бо коли громада зле 

впорядкована, бідна, темна і сама в собі розлазиться, 

то, очевидно, що й увесь побудований на ній порядок 

повітовий, крайовий і державний не може бути трива-

лим» [1, с. 175]. 

Такою «основною одиницею» сьогодні в Україні 

покликана стати ОТГ та її право на місцеве самовря-
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дування, яке, згідно Ст. 140 Конституції України, є 

правом жителів села чи добровільно об’єднаних у 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України, а утворених 

ними органів місцевого самоврядування управляти 

майном комунальної власності, встановлювати місце-

ві податки і збори, проводити референдуми і реалізо-

вувати їх результати, утворювати і контролювати 

діяльність комунальних підприємств, організацій та 

установ, вирішувати інші питання [2].  

Проте, тривале управління життєдіяльністю тери-

торіальних громад України на основі «радянської» 

моделі і традиційних методів організації їх життєдія-

льності, є настільки вкоріненим у менталітет як пере-

січних членів громад, так і обраних ними керівників 

та членів територіальних представницьких органів, 

що або не дають останнім можливості ефективно і 

результативно управляти використанням ресурсів, 

власником або розпорядником яких вона є, або це 

управління здійснюється неефективно  Тому ключо-

вою проблемою сьогодення є відсутність досвіду 

належного використання владних повноважень для 

ефективного використання всіх наявних у розпоря-

дженні ОТГ видів ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, 

виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячується означена стаття. 
Підтвердженням цього можуть служити результати 

контент-аналізу багатьох дефініцій і трактувань по-

няття ТГ (ОТГ) у вітчизняних і зарубіжних джерелах 

[для прикладу, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9], які дозволяють звер-

нути увагу на один значущий, на нашу думку, факт. 

Практично ні в одному визначенні ТГ (ОТГ) не фігу-

рує такий важливий з точки зору соціально-

економічно-екологічного критерію її сталого розвитку 

елемент територіальної громади, як ресурси тієї тери-

торії, в межах якої громада є локалізованою і може їх 

використовувати для забезпечення економічного со-

ціального і екологічного добробуту громадян,  

З більшості визначень не стає очевидним факт то-

го, що органи управління життєдіяльністю ТГ (ОТГ), 

виступаючи суб’єктом використання всього належно-

го громаді ресурсного забезпечення (людських, фі-

нансових, інфраструктурних і природних ресурсів), 

зобов’язані забезпечувати використання всіх, без 

виключення, видів ресурсів ефективно і результатив-

но. Хоча в дослідженні [10] проф. Т. Безверхнюк аб-

солютно слушно відстоює факт, що поняття ресурс-

ного забезпечення полягає не тільки у наявності і 

доступності використанні ресурсів, а й у необхідності 

існування відповідного управлінського механізму, 

який має забезпечити їх ефективне використання. 

Однак, за різноманітними політичними, юридичними, 

соціологічними і др. визначеннями ознак, особливос-

тей, повноважень, функцій, прав і обов’язків ТГ 

(ОТГ) губиться основна мета об’єднання людей в 

територіальну спільноту – досягнення всіма ними 

спільного добробуту на основі раціонального викори-

стання всіх її ресурсів на благо громади, а не її окре-

мим членам, групам, угрупованням і т. п. 

Формулювання цілей статті. Ідентифікація умов 

раціонального управління використанням ресурсного 

потенціалу територіальної громади, необхідного для її 

сталого розвитку і забезпечення економічного добро-

буту більшості її членів, а також формулювання но-

вих правилах організації використання спільних ресу-

рсів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ціл-

ком очевидно, що в основі будь-яких процесів самоо-

рганізації і самоврядування ОТГ повинно лежати 

усвідомлення більшістю їх членів потреба і відчуття 

спільної відповідальності за вирішення питань і про-

блем своєї позитивної життєдіяльності з використан-

ням локалізованого на її території відповідного набо-

ру природних ресурсів, щодо доцільності викорис-

тання яких у багатьох членів громади і її керівних 

органів можуть виникати різні цілі та інтереси.  

В монографії [11, с. 124–125], присвяченій теоре-

тичному обґрунтуванню можливостей гармонізації 

цілей та інтересів індивідуумів – суб’єктів господа-

рювання окремої соціально-економічної системи, 

якою, без сумніву, є ТГ(ОТГ), такий хаотичний стан 

інтерпретовано множиною N векторів, векторна сума 

яких  

Σ(С1, С2…С(і-1), Сі, С(і+1), … СN) < < Rezmax (1) 

в просторі соціально-економічно-екологічних ці-

лей з цілком очевидних причин своєї різноспрямова-

ності не досягатиме загальносистемної цілі (☼), де Сі 

– елементарний вектор соціальних, економічних і 

екологічних цілей та поведінки і-го члена спільноти, а 

Rezmax – потенційно досяжний результат її діяльності 

(Рис. 1). 
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Якщо згадати, що автор іншої монографії інтерп-

ретує місцеве самоврядування як форму «…суто гро-

мадської активності, що випливає з природного права 

громадян держави вирішувати на власний розсуд (тут 

і далі підкреслено мною, П. Р.) (але відповідно до 

закону), питання, які виникають в процесі повсякден-

ного управління територіальними справами без пря-

мого втручання органів державної влади» [12, c. 306], 

то стає очевидним факт, що саме «власний розсуд» 

членів громади повинен стати об’єктом комунікацій-

ного впливу її керівного органу. При цьому, останній, 

шляхом об’єднання інтелектуальних ресурсів N чле-

нів громади, повинен привести більшість учасників до 

прийняття спільно сформульованих і схвалених біль-

шістю із N учасників цілей її розвитку і використання 

ресурсів, які принесуть громаді позитивні результати. 

Адже «Не існує іншого шляху комунікації, окрім 

досягнення територіальною громадою позитивних 

результатів у процесі життєдіяльності. Лише спільна 

робота, яка дає результати, здатна пробудити та пож-

вавити громадянську ініціативу» [3]. 

При цьому, автором монографії [11] доведено, що  

Σ(С1, С2…С(і-1), Сі, С(і+1), … СN) → Rezmax (2) 

тільки за умови, коли всі, або принаймні більшість 

із N індивідуумів – суб’єктів ТГ (ОТГ) під впливом 

органу управління спільно сформували цілі розвитку 

громади і свідомо переорієнтувались на загальносис-

темний комплекс цілей (☼) (Рис. 2).  

Тобто, головною рушійною силою ТГ(ОТГ) ви-

ступають її внутрішні інтелектуальні ресурси, «влас-

ний розсуд», усвідомлення жителями громади єдності 

та належності до спільноти 

Екологічні цілі стало-

го розвитку ОТГ 

Економічні цілі сталого 

розвитку ОТГ 

Рис. 1. Просторова модель цілей ОТГ з загальною кількістю N учасників і дисгар-

монізованими інтересами і цілями (реінтерпретовано автором за дж. [8]) 
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Звернемо увагу на той факт, що у наведених авто-

ром публікації [13] словах урядовця «Якщо громада 

розумітиме, що вона має повноваження і фінансову 

базу на виконання цих повноважень, вона буде розви-

ватись» присутня і головна умова досягнення успіху 

підсвідомо сформульована словами «Якщо громада 

розумітиме …».  

Таким чином, ми в черговий раз повертаємось до 

«розуміння громади», її «власного розсуду», а іншими 

словами – до її інтегрального інтелекту її людських 

ресурсів, належне використання якого обраним гро-

мадянами органом управління та його лідером повинно 

бути запорукою її успішного розвитку і процвітання. 

Таким чином, інтегральний інтелект громади пок-

ликаний попередити ситуацію з можливістю утворен-

ня громад, «… в яких владу захоплять якісь корупціо-

нери і відверті злочинці. І вони будуть пробувати 

використовувати свою владу для подальшого збага-

чення» [14] за рахунок нещадної або злочинно непра-

вильної експлуатації всіх видів її ресурсів. 

Тому, мета статті полягає в ідентифікації умов за-

безпечення необхідного територіальній громаді раці-

онального управління використанням її ресурсного 

потенціалу, необхідного для сталого розвитку і еко-

номічного добробуту громади і більшості її членів.   

Розв’язок такого складного соціально-економічно-

екологічного завдання, як управління використанням 

людськими спільнотами спільних ресурсів, було свого 

часу запропоновано лауреатом Нобелівської премії 

проф. Елінор Остром (Elinor Ostrom). В результаті 

дослідження еволюції інститутів колективної діяльно-

сті в роботі [15], нею було доведено, що обов’язковою 

умовою успіху будь-якої організованої людської спі-

льноти в процесі творення, прийняття і підтримання 

нових правил організації використання спільних ре-

сурсів з одночасним уникненням і їх надмірного спо-

живання, і мінімізації адміністративних витрат є зага-

льна участь в цьому процесі всього населення. Тобто, 

в процеси управління використанням будь-яких спі-

льних ресурсів в першу чергу повинні залучатися 

людські ресурси та їх інтелект. 

Усвідомлюючи, що людські ресурси є, без сумні-

ву, тим природним ресурсом, домінуючий вплив яко-

го на всі інші складові живої і неживої природи пла-

нети Земля у будь-якому її куточку (в т. ч. зайнятому 

тією чи іншою територіальною громадою) спричиняє 

позитивні/негативні, зворотні/незворотні, соціаль-

ні/асоціальні і т. п. зміни, неважко прийти до виснов-

ку, що першопричиною всіх дій і впливів людських 

ресурсів на оточуюче середовище виступає інтелекту-

Економічні цілі сталого 

розвитку ОТГ 

Рис. 2. Просторова модель ОТГ, в якій більшість із N учасників під впливом органу управлін-

ня орієнтовані на спільні цілі та інтереси (реінтерпретовано автором за дж. [8]) 
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альна активність останніх та отримані в результаті 

цієї активності інтелектуальні продукти (ідеї та ідео-

логії, відкриття і винаходи, техніка і технології, біз-

нес-ідеї і бізнес-плани, твори мистецтва і рукотворні 

зміни оточення тощо). Тобто, первинним джерелом 

більшості змін в середовищі існування людства, люд-

ських спільнот і кожної людини є їх розумова діяль-

ність, названа в [16] процесом «інтелектокористуван-

ня», який повинен передувати будь-яким іншим про-

цесам природокористування. 

Оскільки будь-яка спільнота людей, яка проживає 

і діє на певній території, окрім переліку уже названих 

вище ресурсів володіє певним інтелектуальним ресу-

рсом і відповідним потенціалом, то саме від організа-

ції належного використання останнього для добре 

обґрунтованих, прийнятих і реалізованих управлінсь-

ких рішень органом управління життєдіяльністю гро-

мади залежить коефіцієнт трансформації ресурсів 

ОТГ у позитивні результати Rezmax і у рівень її соціа-

льно-економічного добробуту.  

В зв’язку з цим, для удосконалення процесів і 

процедур використання спільних інтелектуальних 

ресурсів ТГ (ОТГ) як основи раціоналізації викорис-

тання всіх інших видів ресурсів на її загальне благо і 

розвиток, а не на шкоду і занепад, вважаємо за доці-

льне адаптувати для специфічних умов управління 

використанням інтелектуальних ресурсів територіа-

льних громад п’ять основоположних принципів Е. 

Остром проектування правил управління іншими 

спільними ресурсами (Таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

Адаптація принципів Е. Остром проектування правил управління  

спільними ресурсами ОТГ для управління використанням її інтелектуальних ресурсів  

(розроблено авторами на основі дж. [12, с. 347]) 
 

Принципи 

Е. Остром 

Авторська адаптація для спільних 

інтелектуальних ресурсів 

Очікувані результати 

- коло користувачів, яким 

дозволено використовува-

ти спільні ресурси, чітко 

визначено (1-й принцип 

проектування); 

- користувачами спільних інтелектуальних 

ресурсів ОТГ (кваліфікованими, грамотними і 

вмілими) повинні бути обрані громадою лідери 

– офіційна влада, лідери ключових груп впли-

вів; 

Обрані громадою  пред-

ставницький орган і його 

лідер будуть обізнані із 

станом її ресурсного за-

безпечення. 

- правила враховують спе-

цифічні властивості спіль-

них ресурсів і спільноти ко-

ристувачів, які експлуа-

тують цей спільний ресурс 

(2-й принцип проектуван-

ня); 

- специфікою людських ресурсів ОТГ є муль-

тивекторність і дезінтегрованність їх цілей та 

інтересів, що вимагає від користувачів вмінь 

використання інтелектоінтегруючих техноло-

гій управління людськими ресурсами з метою 

гармонізації інтересів і цілей більшості членів 

громади; 

Забезпечення гармонізації 

інтересів і цілей діяльнос-

ті більшості членів ОТГ 

- правила спроектовані, 

хоча б частково, місцевими 

користуваччами (3-й прин-

цип проектування); 

- правила інтелектокористування в громаді 

встановлюються керівним органом як 

обов’язок всіх лідерів звертатись до інтелекту 

людей через організацію референдумів, слу-

хань, сходів, фокусних груп, опитувань і т. п.  

Формування па-

тисипативної, синархічної 

моделі управління всіма 

ресурсами ОТГ 

- нагляд за виконан-ням 

правил здійснюється інди-

відами, призначеними  

користувачами (4-й прин-

цип проектування); 

- контроль за виконанням лідером і органами 

влади ОТГ правил інтелектокористування в 

процесах прийняття спільних рішень щодо 

раціонального використання всіх інших ресур-

сів здійснюється всіма її членами, відповідаль-

ними особами органу управління, громадськи-

ми організаці-ями і т. п. 

Підконтрольність, відкри-

тість і прозорість дій 

лідера і органу управління 

ОТГ з проблем вико-

ристання всіх видів її 

ресурсів 

- за їх невиконанням слі-

дують санкції, що є шка-

лою відкаліброваних пока-

рань (5-й принцип проекту-

ван-ня. 

- покарання користувачів в разі невиконання 

ними правил інтелектокористування включає 

наступні дії громади: висловлення недовіри, 

дострокове припинення повноважень, необ-

рання на наступний термін, звернення до пра-

воохоронних органів і т. п. 

Відповідальність  лідера і 

органу управління ОТГ за 

дії, які не відповідають 

інтересам більшості чле-

нів громади 

 

Таким чином, для виконання адаптованих правил 

проектування процесів результативного і ефективного 

управління використанням спільних ресурсів ОТГ 

слід визнати, що використання всіх (включаючи інте-

лектуальні) ресурсів соціально-економічно-екологіч-

ного розвитку громади є неможливим без формуван-

ня, впровадження і розвитку інноваційних традицій і 

технологій партнерської співпраці між всіма її 

суб’єктами – індивідуумами, які належать до місцевої 

влади, до бізнесу, до громадських, політичних і релі-

гійних організацій, до місцевої інтелігенції і пересіч-

них громадян. 

Це вимагає формування нової управлінської куль-

тури і є проблемою свідомості як тих хто управляє, 

так і тих ким управляють, тобто спільною проблемою 

всіх категорій населення територіальних громад, ви-

рішення якої є можливим тільки на основі і в процесі 

формування відкритих партнерських стосунків між 

представниками різноманітних груп впливу із своїми 

соціальними, економічними і екологічними цілями та 

інтересами шляхом обов’язкового і на постійній осно-



Випуск 278. Том 290 

 

99 

ві їх залучення до соціальних комунікацій та форму-

вання інтегрального інтелекту громад і, що саме важ-

ливе, освоєння новообраними лідерами і представни-

ками ключових груп впливу територіальних громад 

сучасних інтелектоінтегруючих та інтелектомотивую-

чих технологій та інструментів управління [11, 17, 18, 

19] і лідерства  [20, 21].   

Однак, не дивлячись на потужні зусилля і ресурси 

різноманітних організацій міжнародної технічної 

допомоги, спрямованих на навчання і розвиток ліде-

рів місцевого самоврядування в Україні, слід конста-

тувати, що на сьогоднішній день ці технології і, тим 

більше, традиції в практичному управлінні територіа-

льними громадами відсутні.   

Адже, недаремно автором ще зовсім свіжого дос-

лідження 2016 року з проблем ефективного управлін-

ня територіальними громадами було підкреслено, що 

«Лідерам та виконавцям реформи децентралізації в 

Україні було б корисно ознайомитися із сучасними 

науковими концепціями та обґрунтувати свої полі-

тичні рішення на фундаменті світової науки» [6].  

Висновки з дослідження і перспективи подаль-

ших розвідок у даному напрямку. В зв’язку з цим 

слід констатувати, що процес децентралізації влади і 

розбудови місцевої демократії вимагає радикальних 

змін в структурах, технологіях та інструментах місце-

вого самоврядування-управління і сьогодні стає спі-

льним завданням як центральних і регіональних орга-

нів державної влади та місцевого самоврядування, так 

і територіальних громад – місцевих спільнот людей. 

Успіх цього складного і тривалого процесу лежить в 

площині інтелектуального пошуку належних змін і 

рішень з їх реалізації шляхом співпраці і досягнення 

компромісів в гармонізації цілей та інтересів більшос-

ті суб’єктів кожної територіальної громади, об’єдна-

них їх лідерами і органами управління в єдиний інте-

лект територіальної громади. 

Таким чином, вирішення складної проблеми опти-

мізації використання спільних ресурсів територіаль-

ними громадами України з використанням п’яти мо-

дифікованих авторами з метою удосконалення діяль-

ності новостворених ОТГ відомих принципів Е. Ост-

ром, є тільки одним із можливих варіантів, який звер-

тається до інноваційного залучення до процесів і про-

цедур управління діяльністю локальних громад інте-

лектуальних ресурсів їх населення. 

Тому, архіважливою умовою успіху процесу деце-

нтралізації слід вважати  запровадження в практику 

управління новоствореними ОТГ процедур і стандар-

тів нової публічної політики, нових зразків, моделей, 

технологій та інструментів публічного управління і 

адміністрування, притаманних розвинутим демокра-

тичним суспільствам на основі активних соціальних 

комунікацій і залучення громадян до співуправління. 

Модифіковані принципи Е. Остром щодо викорис-

тання спільних інтелектуальних ресурсів територіаль-

них громад України доцільно в пріоритетному поряд-

ку спрямувати на удосконалення процесів і процедур 

використання інтелектуальних ресурсів людських 

спільнот їх лідерами і органами управління. 

Відсутність у діючих і новобраних лідерів членів 

представницьких органів ОТГ необхідного досвіду у 

належному використанні місцевих інтелектуальних 

ресурсів слід ліквідувати за рахунок масштабного 

запровадження навчання і науково-консультаційного 

супроводу їх діяльності. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ЭЛИНОР ОСТРОМ ДЛЯ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ ОБЪЕДИНЕННЫХ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД УКРАИНЫ 

 

Обосновывается целесообразность и необходимость использования известных принципов Элинор Остром 

для управления ресурсами инновационных административных образований, возникающих в результате де-

централизации системы публичного управления и администрирования, а именно - объединенных территори-

альных общин. Идентифицируются условии обеспечения необходимого территориальной общине рацио-

нального управления использованием ее ресурсного потенциала, необходимого для устойчивого развития и 

экономического благосостояния общества и большинства его членов, основанные на новых правилах органи-

зации использования общих ресурсов при общем участии в процессах принятия необходимых решений ин-

теллекта всего населения. Продемонстрировано, что именно интеллект людей является тем природным ре-

сурсом, который имеет доминирующее влияние на все другие составляющие живой и неживой природы тер-

риториальной общины и вызывает положительные/отрицательные, обратимые/необратимые, социаль-

ные/асоциальные изменения, в связи с чем первопричиной всех действий и влияния человеческих ресурсов на 

окружающую среду выступает интеллектуальная активность последних, а полученные в результате этой ак-

тивности интеллектуальные продукты являются следствием их совместной умственной деятельности. Дока-

зана необходимость формирования, внедрения и развития инновационных технологий организиции партнер-

ского сотрудничества между всеми субъектами - индивидуумами, которые относятся к местной власти, к 

бизнесу, к общественным, политическим и религиозным организациям, к местной интеллигенции и рядовых 

граждан, формирование новой управленческой культуры как тех кто управляет, так и тех кем управляют, 

формирования открытых партнерских отношений между представителями различных групп влияния со сво-

ими социальными, экономическими и экологическими целями и интересами путем их обязательного и на по-

стоянной основе привлечения к социальным коммуникаций и формирования интегрального интеллекта об-

щин, освоения новоизбранными лидерами и представителями ключевых групп влияния территориальных 

общин современных интелектоинтегрирующих и интелектомотививирующих технологий и инструментов ин-

телектопользования. 

Ключевые слова: община; территория; ресурсы; управление; интеллект; технология; результативность; 

эффективность; развитие; принципы; модификация. 
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ON THE ADVISABILITY OF USING PRINCIPLESELINOR OSTROM FOR IMPROVING THE MANAGEMENT  

OF RESOURCES OF INTERFERRITORIAL SOCIETIES OF UKRAINE 

 

The article substantiates the expediency and the necessity of using the well-known principles of Elinor Ostrom 

for managing resources of innovative administrative formations that are created as a result of decentralization of the 

system of public management and administration, United Territorial Communities in particular. The article identifies 

the conditions for providing the territorial communities with the needed good governance for the use of its resource 

potential which is needed for the sustainability, growth and economic prosperity of the community and the majority 

of its members, which are based on the new rules of management of the use of joint resources under the conditions of 

general participation of the intellect of the whole community in the process of taking the necessary decisions. It is 

demonstrated that the intelligence of the residents of the united territorial community is the natural resource that has a 

dominant influence on the use of all the other components of wildlife and inanimate nature within the territory of the 

territorial community and causes positive, negative, reversible and irreversible, social and asocial changes. That is 
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why intellectual activity of the members of the united territorial community the  primary source and cause of all the 

actions and influences of human resources on the environment and the resources of the territorial community. The re-

sults of the intellectual activity of the members of the united territorial community, management bodies of the com-

munity and the key groups of interest in the community, the intellectual products are a consequence of the communi-

tie’s joint rational activity. It has been established that one of the conditions of successful decentralization is imple-

menting procedures and standards of modern public policy, new models, techniques and technologies and instruments 

of public administration into the work of United Territorial Communities. The new practices, instruments and tech-

niques should be adopted from developed democratic countries on the basis of active social communications and in-

volvement of communities in co-management. 

The necessity of formation and implementation and constant development of innovative technologies of organis-

ing  the partnership and cooperation between all the subjects that represent the interests of a local government, busi-

ness, public, political and religious organizations has been proven in the article. A new management culture has to be 

created between the management and its subjects, establishment of transparent and harmonized relationships has to 

be carried out between different groups of influence with social, economic and ecological goals and interest through 

obligatory and constant involvement of the groups and members of the local communities in social communications. 

There is a need of formation of an integral intellect of the community, development of intellect-integrating and moti-

vating technologies and instruments within the management of territorial communities by the chosen leaders and rep-

resentatives of key influence groups of communities. 

The well-known principles of Elinor Ostrom have been modified for the use of joint intellectual resources of ter-

ritorial communities of Ukraine with the orientation of those modified principles towards the improvement of pro-

cesses and procedures of the use of intellect of local human resources of United Territorial Communities by their 

leaders and management bodies with the emphasis on the fact that the lack of experience of current leaders and man-

agement bodies of the United Territorial Communities in good management of resources of intellect of intellectual 

human resources should be eliminated by developing of special training programs and mass implementation of train-

ing of executives of management of United Territorial Communities and the provision of scientific and consulting 

conduct of their activity. 

Key words: community; territory; resources; management; intellect; technology; effectiveness; development; 

principles; modification. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ  

ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 

 

У статті висвітлюється особливості функціонування нотаріальної діяльності в си-
стемі взаємодії держави й громадянського суспільства крізь призму нормативно-
правового забезпечення. Важливим аспектом у статті є визначення місця та правово-
го регулювання нотаріату як інституту громадянського суспільства, у процесі сучас-
них трансформацій в Україні, що викликані як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками.  

Ключові слова: нотаріус; нотаріальна діяльність; громадянське суспільство; дер-
жава; державне управління; нормативно-правовий акт; правове регулювання.   

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та 

її зв’язок із важливими науковими чи практични-

ми завданнями. Трансформаційні процеси, що відбу-

ваються сьогодні в Україні, викликанні низкою чин-

ників, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

Така ситуація погіршується ще й тим, що сучасні 

реалії в нашій країні не завжди співпадають з потре-

бами та інтересами громадян країни. Тому, однією з 

важливих умов подальшого розвитку та виходу країни 

з кризового стану є налагодження чіткої співпраці в 

системі взаємодії держави й громадянського суспільс-

тва крізь призму їх законодавчого регулювання.  

На сьогодні актуальним питанням є становлення 

України як правової держави, зокрема, у сфері рефо-

рмування нормативно-правових документів щодо 

забезпечення функціонування нотаріальної діяльності 

та приведення її до міжнародних стандартів нотаріа-

ту. Відповідно, такий процес не є швидким і вимагає 

від державних органів чітко виважених кроків у дода-

тковому науковому аналізі як з теоретичної точки 

зору та впровадження його з практичної.  

Особливістю законодавчих документів щодо регу-

лювання нотаріальної діяльності в Україні є дублю-

вання окремих норм у змісті різних нормативно-

правових документів. Тому актуальним, у проведенні 

даного дослідження, є розкриття особливостей розви-

тку нотаріальної діяльності в більш багатовимірному 

ракурсі - у системі забезпечення рівноваги між реалі-

зацією інтересів громадянського суспільства та дер-

жави, з точки зору його нормативно-правового регу-

лювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виді-

лення невирішених раніше частин загальної про-

блеми, котрим присвячується означена стаття. На 

сьогоднішній час питання відносно забезпечення 

нормативно-правового функціонування нотаріальної 

діяльності є актуальним та затребуваним, з точки зору 

зміни свідомості громадян, особливо в період кризо-

вих трансформаційних процесів у всіх сферах суспі-

льного життя. В основному, вищезазначеною пробле-

матикою займаються дослідники в галузі юридичних 

наук, а саме: І. Аршава, В. Комаров, С. Комаров,  

А. Малько, О. Полуньєв, Ю. Римаренко Г. Черниш,  

С. Фурса, В. Сердюк, та ін., в роботах яких значна 

увага приділяється саме визначенню правової приро-

ди здійснення нотаріальної діяльності як об’єкта дер-

жавного регулювання в Україні.  

 З точки зору інших дисциплінарних аспектів: фі-

лософського, соціологічного, політологічного тощо, 

дане питання знаходиться ще на периферії вивчення 

науковців.  

Формулювання цілей статті (постановка за-

вдання). З огляду на вищезазначене, актуальним є 

аналіз розвитку нотаріальної діяльності через призму 

її нормативно-правового регулювання для забезпе-

чення системи рівноваги між громадянським суспіль-

ством та державою. Окрім того, доцільно також ви-

значення основних напрямів діяльності нотаріусів у 

процесі правового забезпечення захисту законних 

прав та інтересів фізичних і юридичних осіб. 

Виклад основного матеріалу дослідження з по-

вним обґрунтуванням отриманих наукових ре-

зультатів. Один з головних напрямів розвитку украї-

нського суспільства є націленість та інтеграція в жит-

тя ідеалів правової держави,  яка б гарантувала гро-

мадянам України дотримання їх прав та свобод, а 

також підтримка рівноваги в системі громадянське 

суспільство – держава. Реформування законодавчо-

нормативних актів потребує і нотаріальна сфера як 

одна з найважливіших чинників формування правової 

держави. Важливо наголосити на тому, що особливіс-

тю нотаріальної діяльності в Україні є її подвійна 

система, що з одного боку виконує державно-

управлінські функції, а з іншого боку – не є частиною 
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системи державної влади. Відповідно, повноцінне 

функціонування нотаріату як інституту громадянсько-

го суспільства виявляється в її дуалістичній природі 

існування у взаємодії приватної і публічної сфер.  

Перш ніж перейти до викладу основного матеріалу 

щодо нормативно-правового забезпечення функціо-

нування нотаріальної діяльності, варто визначити 

поняття «правове регулювання» «нотаріат» та «нота-

ріус», що є ключовими для проведення даного дослі-

дження. Так на думку більшості науковців поняття 

«правове регулювання» зводиться лише до юридичної 

науки. Науковець А. Малько, під зазначеним понят-

тям розуміє вплив норм права на суспільні відносини 

з метою їх упорядкування за допомогою системи 

юридичних засобів [9, с. 26-27]. У свою чергу, в між-

народній поліцейській академії за редакцією Ю. Ри-

маренко, під поняттям «правове регулювання» розу-

міється форма суспільного регулювання відповідно до 

вимог чинного законодавства, що заснована на усві-

домленні суб’єктами права своїх обов’язків та прав 

[10, с. 752]. С. Комаров під правовим регулюванням 

розуміє вплив норм права, правовідносин та актів 

реалізації на суспільні відносини [8, с. 414]. Автор 

акцентує увагу саме на здійсненні процесу правового 

регулювання за допомогою специфічних юридичних 

засобів.  

Таким чином, можна погодитися з дослідником  

С. Алєксєєвим, що результатом правового регулю-

вання є певний правовий результат, тобто вирішена 

ситуація, яка вимагала втручання нормативно-

правових норм через систему засобів, що знаходяться 

в динаміці та взаємодіють між собою [1, с. 317]. Отже, 

варто зробити висновок, що правове регулювання є 

складним і багатогранним процесом, який включає в 

себе використання відповідної системи засобів, які 

мають юридичний характер задля впорядкування 

суспільних відносин. 

Що стосується наступного ключового слова для 

проведення дослідження «нотаріат», то зазначимо, що 

дане поняття в основному досліджувалося в правовій 

науці та неодноразово піддавалося критиці зі сторони 

науковців. Більшість дослідників ототожнювали зміст 

і сутність понять «нотаріус», «нотаріальна діяльність» 

та «нотаріат». У більшості випадків, термін «нотарі-

ат» визначається як системи органів та посадових 

осіб. Однак, наведене визначення нотаріату зазнавало 

критики як з боку науковців, так і з боку державних 

посадовців з точки зору набуття та доцільності його 

практичного впровадження як правового інституту.  

У науково-практичному коментарі до Закону 

України «Про нотаріат» пропонується розглядати 

«нотаріат» як правовий інститут, основною метою 

якого є забезпечення позасудової охорони та захист 

прав і законних інтересів фізичних й юридичних осіб, 

територіальних громад, а також держави шляхом 

вчинення в межах безспірних правовідносин нотаріа-

льних дій уповноваженими на те органами та посадо-

вими особами [11]. З даного визначення видно, що 

нотаріат набуває певних рис правового інституту 

громадянського суспільства, хоча і має певні неточно-

сті, пов’язані з охороною й захистом прав, інтересів 

громадян, що може відбуватися не тільки шляхом 

вчинення нотаріальних дій.  

В юридичному словнику категорія «нотаріус» ви-

значається як особа, яка здійснює захист цивільних 

прав шляхом вчинення виконавчого напису на борго-

вому документі у випадках і в порядку, встановлених 

законом [16]. 

За Законом України «Про нотаріат» категорія «но-

таріус» визначається як уповноважена державою фі-

зична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у 

державній нотаріальній конторі, державному нотаріа-

льному архіві або незалежну професійну нотаріальну 

діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, 

що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотарі-

альні дії, передбачені законом, з метою надання їм 

юридичної вірогідності [6]. Стаття 3 даного Закону 

визначає умови реєстрації нотаріусів. Так здійснюва-

ти нотаріальну діяльність в Україні може особа – 

громадянин України, який має повну вищу юридичну 

освіту та володіє державною мовою, має стаж роботи 

у сфері права не менш як шість років, з них помічни-

ком нотаріуса або консультантом державної нотаріа-

льної контори – не менш як три роки, склав кваліфі-

каційний іспит і отримав свідоцтво про право на за-

йняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нота-

ріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздат-

ності або визнана недієздатною за рішенням суду [6]. 

Таким чином, термін «нотаріус» у сучасному широ-

кому його розумінні визначається як особа, яка наді-

лена певними службовими обов’язками і правами, яка 

засвідчує та оформляє різні юридичні акти.  

У період трансформаційних змін та ринкових пе-

ретворень активізувалася потреба громадян у поси-

ленні нормативно-правового регулювання соціальних 

відносин, що підвищило місце та роль нотаріату як 

одного з вагомих інститутів громадянського суспільс-

тва. Актуальним є те, що нотаріальна діяльність на 

сьогодні в Україні є досить важливою, потрібною і 

такою, яка має значний вплив на  всі сфери суспільно-

го життя.  

Як відомо, інститут нотаріату в Україні пройшов 

значний шлях свого становлення. З розвитком норма-

тивно-правової бази про нотаріат, написанням та при-

йняттям ряду відповідних нормативно-правових до-

кументів, розвивалася й нотаріальна діяльність, яка 

залежала від впливу багатьох внутрішніх та зовнішніх 

векторів розвитку країни.  

На сьогодні, нормативно-правова база забезпечен-

ня функціонування нотаріальної діяльності налічує 

значну кількість законодавчих документів. Основни-

ми з яких є: Основний Закон України – Конституція, 

Закон України «Про нотаріат», Правила професійної 

етики нотаріусів України, Порядок вчинення нотаріа-

льних дій нотаріусами України, Статут Нотаріальної 

палати України, Правила ведення нотаріального діло-

водства. Окрім вищезазначених нормативних докуме-

нтів, існують низка Законів України у галузі нотаріа-

льної діяльності в Цивільному кодексі України, різні 

Рішення Конституційного суду України, Узагальнен-

ня судової практики, Постанови Кабінету Міністрів 

України, Накази Міністерства Юстиції України, тощо.  
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На шляху розвитку нашої країни чинне законодав-

ство України зазнавало удосконалення та реформу-

вання, зокрема, і в питанні функціонування нотаріа-

льної діяльності в системі взаємодії держави та гро-

мадянського суспільства. Тож, на думку автора дослі-

дження, аналіз впливу нормативно-правової бази на 

функціонування інституту нотаріату варто розпочати 

з розгляду основного законодавчого документу, чин-

ного Закону України «Про нотаріат», який був прийн-

ятий 02 вересня 1993 року (поточна редакція від 

02.11.2016, підстава 1666-19). Саме Закон України 

«Про нотаріат» встановлює порядок правового регу-

лювання діяльності нотаріату в Україні [6].  

Реформування нотаріальної діяльності в Україні на 

пострадянському просторі розпочалося з прийняттям 

вищезазначеного Закону України «Про нотаріат». За 

цим законом запроваджено нову форму нотаріальної 

діяльності – приватну. Незважаючи на сумнівність 

поділу нотаріусів на державних та приватних, за сво-

єю суттю реформа того часу заклала підвалини функ-

ціонування національного нотаріату на певних прин-

ципах латинської моделі нотаріату [5]. Юридична 

спільнота неодноразово зазначала, що ця реформа 

поряд з іншими перетвореннями у правовій сфері того 

періоду досягла певного успіху.  

Так, за Законом України «Про нотаріат» інститут 

нотаріату в Україні являє собою систему органів і 

посадових осіб, які мають обов'язок посвідчувати 

права, а також факти, що мають юридичне значення 

та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законом, 

із метою надання їм юридичної відповідності [11]. 

Стаття 2 Закону України «Про нотаріат» визначає 

правову основу діяльності нотаріату та державне 

регулювання нотаріальної діяльності, яка полягає у 

встановленні відповідних умов допуску громадян до 

здійснення нотаріальної діяльності. Окрім того, в 

Законі прописано проведення контролю та перевірки 

за учиненнями нотаріусами нотаріальних дій в систе-

мі взаємодії держави й громадянського суспільства. 

Також у статтях нормативно-правового документу 

чітко виокремленні пункти про вчинення нотаріаль-

них дій, гарантії та обмеження, порядок роботи нота-

ріуса, про помічника нотаріуса, про процес отримання 

та ліквідації свідоцтва про право на заняття нотаріа-

льною діяльністю й інше.  

У прикінцевих та перехідних положеннях Закону 

приділена увага процесу здійснення нотаріальних 

актів та висвітлення норм міжнародного права, між-

народних договорів й Конвенцій, що в період транс-

формаційних процесів в Україні та розвитком міжна-

родних цивільних відносин є ратифікованими Украї-

ною. 

У 2008 році були внесенні суттєві зміни до Закону 

України «Про нотаріат» щодо наступних положень: 

зрівняння прав та повноважень як державних так і 

приватних нотаріусів; покращення доступу громадян 

до отримання нотаріальних послуг; посилення конт-

ролю за діями нотаріусів під час учинення нотаріаль-

них дій; підвищення вимог до отримання професії та 

відповідно, проведення нотаріальної діяльності в 

Україні. Як зазначає з цього приводу І. Бережна «Я 

впевнена, що реформування нотаріальної діяльності 

має здійснюватися системно із застосуванням ком-

плексу заходів щодо цілісної реформи діючої право-

вої системи. Постійне вдосконалення законодавства, 

внесення змін до Закону України «Про нотаріат» – 

важливі кроки на шляху реформування системи нота-

ріату в Україні. Наразі назріла необхідність переходу 

на наступний етап реформування, для запровадження 

якого вже розроблений окремий законопроект про 

порядок вчинення нотаріальних дій» [2]. 

Також варто проаналізувати Проект Нотаріального 

процесуального кодексу У країни від 19.09.2008 року 

[12], включає в себе 327 статтей, які викладені у 5 

розділах та направлений на врегулювання процедури 

здійснення нотаріальних дій з наданням відповідних 

гарантій функціонування інституту нотаріату [7, с. 21]. 

На думку І. Бережної – голови Наглядової ради 

«Інституту правової політики і соціального захисту», 

Народного депутата України VI-VII скликання, що 

Проект Нотаріально-процесуального кодексу має 

стати основним регулятором порядку здійснення но-

таріальних дій та повинен наблизити нотаріальну 

діяльність в Україні до принципів та стандартів євро-

пейського нотаріату [2]. 

Такої ж думки притримується і державний реєст-

ратор О. Висєканкцев, який визначає Проект Нотаріа-

льно-процесуального кодексу як документ, у якому 

чітко будуть регламентовані загальні засади організа-

ції та порядок учинення й документального оформ-

лення нотаріальних дій в Україні [3, с. 410]. 

У перехідних положеннях Проекту Нотаріально-

процесуального кодексу зазначається, що з прийнят-

тям відповідного Кодексу певні статті Закону України 

«Про нотаріат» утратять свою законодавчу чинність 

[12]. Прийняття Кодексу зменшить кількість прийнят-

ті нових нормативно-законодавчих документів регу-

лювання нотаріальної діяльності та удосконалить вже 

існуючі. Таку ідею підтримує й доктор юридичних 

наук С. Фурса, зазначаючи, що «аналіз нормативно-

правового регулювання організаційної структури 

інституту нотаріату та процедури вчинення нотаріа-

льних дій дає змогу дійти висновку про необхідність 

створення Нотаріального кодексу України, а не ново-

го Закону України «Про нотаріат» [15, с. 13].  

Таким чином, варто зазначити, що наявна норма-

тивно-правова база регулювання нотаріальної діяль-

ності в Україні потребує реформування та удоскона-

лення значної кількості законодавчих актів. Більшість 

документів мають декларативний характер та потре-

бують активних спроб приведення їх у відповідність 

до сучасних європейських вимог нотаріальної діяль-

ності. Можна погодитись з думкою В. Тищенка, що на 

сьогодні існує певні розгалуженість нормативно-

правових актів щодо функціонування нотаріальної 

діяльності в системі взаємодії держави та громадянсь-

кого суспільства в Україні [14, с. 170]. У зв’язку із 

цим варто виробити систему законодавчо закріплених 

способів співробітництва між інститутом нотаріату та 

системою держава – громадянське суспільство, що 

надасть можливість чітко та законно виконувати пок-

ладенні на кожну з інституцій функції.  

Як інститут громадянського суспільства нотаріат 

має виконувати певні функції, пов’язані з наданням 
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правової допомоги громадянам, які звернулися за 

вчиненням нотаріальних дій. Як складова правової 

системи держави інститут нотаріату керується норма-

тивно-правовою базою та забезпечує безспірність 

нотаріально завірених документів, підтверджує діє-

здатність та правоздатність сторін при здійсненні 

правочину.  

Останнім часом серед основних функцій діяльнос-

ті нотаріуса, такі функції як консультування та порад-

ництво набули ще більшого значення. Така ситуація 

пов’язана з орієнтацією українських нотаріусів на 

принципи європейського нотаріату, де нотаріуси, 

перш ніж вчинити правочини та завірити документи, 

виступають в ролі радників. Тобто, нотаріуси безпо-

середньо проводять ґрунтовний аналіз поданих з обох 

сторін документів для кращого розуміння правової 

ситуації. Інколи, нотаріуси надають консультативну 

підтримку громадянам, які звернулися за нотаріаль-

ною послугою, підвищуючи їх правосвідомість та 

правову культуру. Таким чином, нотаріуси - це упов-

новаженні державними органами особи, які мають 

право вчиняти нотаріальні дії в відповідності до чин-

ного законодавства України. Тобто, інститут нотаріа-

ту в Україні виконує важливу місію в громадянському 

суспільстві – роз’яснення зацікавленим громадянам їх 

права і обов’язки для запобігання можливих помилок 

і правопорушень. 

Особливістю інституту нотаріату в Україні в сис-

темі взаємодії громадянського суспільства та держави 

є органічне поєднання захисту приватних і публічних 

інтересів, не протиставляючи ці інтереси один одно-

му.  Нотаріат виконує і попереджувальну функцію, 

що спрямована на захист інтересів зацікавлених гро-

мадян та запобігає здійсненню правопорушень з обох 

сторін. Однак, при цьому варто наголосити на тому, 

що здійснення нотаріусом попереджувальної функції 

не варто порівнювати з функцією судових органів із 

здійснення правосуддя. Тобто, інститут нотаріату не в 

праві здійснювати правосуддя і має чіткі відмінності 

від компетенцій органів судової системи. Нотаріус, як 

державний так і приватний, має право і повинен за-

хищати права людини шляхом надання їм незалежної 

юридичної допомоги на основі принципів справедли-

вості, рівності та законності.  

Інститут нотаріату в Україні пройшов шлях від пе-

рвинних форм фіксації фактів до сучасної форми 

захисту цивільних прав та інтересів як фізичних, так і 

юридичних осіб. Таку думку підтримує Л. Єфіменко - 

заступник Міністра юстиції України, заслужений 

юрист України, наголошуючи на тому, що нотаріат є 

інститутом підсилення прав громадян, що утвердився 

як активний елемент національних і міжнаціональних 

правових систем [5]. 

Попри наявності у законодавчій базі регулювання 

нотаріальної діяльності в системі взаємодії держави 

та громадянського суспільства певних недоопрацю-

вань, інститут нотаріату в Україні має позитивну ди-

наміку зростання кількості як приватних нотаріусів, 

так і державних нотаріальних контор. У порівнянні, 

станом на 1 січня 2003 року в Україні працювали 1332 

державних та 2598 приватних нотаріусів, якими було 

вчинено більше 15,5 млн. нотаріальних дій. У цілому 

правову допомогу нотаріусами надано більше 20 млн. 

громадян [13].  

На сьогодні, за даними Єдиного реєстру нотаріусів 

в Україні, станом на 2017 рік, зареєстровано держав-

них нотаріальних контор – 804, приватних нотаріусів 

– 5 558. Якщо брати регіонально по містах України, 

то в місті Київ: державних нотаріальних контор – 63, 

приватних нотаріусів –1553, на Заході у місті Львів: 

державних нотаріальних контор – 37 і приватних 

нотаріусів – 372, у місті Харків: державних нотаріа-

льних контор – 40, приватних нотаріусів – 428 та на 

півдні України в місті Миколаєві: державних нотаріа-

льних контор – 28, а приватних нотаріусів – 139 [4]. 

Отже, як бачимо, динаміка зростання зареєстрованих 

державних нотаріальних контор та приватних нотарі-

усів щороку зростає та в повній мірі забезпечує юри-

дичне регулювання приватних відносин у системі 

держава та громадянське суспільство.   

На думку заступника директора Департаменту, у 

справах цивільного стану громадян та нотаріату – 

начальника Управління нотаріату та реєстрації адво-

катських об’єднань, що реформування та процес удо-

сконалення нормативно-правової бази регулювання 

нотаріальної діяльності в Україні надасть можливість 

підвищити довіру й авторитет до роботи нотаріусів з 

боку громадянського суспільства. Окрім того, пого-

джуємося з думкою Н. Круковес, перспективи розвит-

ку нотаріату має бути пов’язані з посиленням ролі 

державного регулювання нотаріальної діяльності, що 

є одним із основних принципів функціонування ін-

ституту нотаріату [13].  

Варто погодитися з коментарем Народного депу-

тата України VI-VII скликання І. Бережної в тому, що 

«нотаріат України все ще має багато проблем і не 

можна сказати, що внесення змін в Закон України 

«Про нотаріат» повністю їх вирішило, адже українсь-

кій системі нотаріату для ефективного реформування 

потрібні комплексні законодавчі заходи» [2]. Адже, за 

відсутності належної й юридично сформованої зако-

нодавчої бази регулювання нотаріальної діяльності в 

Україні може підвищити рівень зловживань в особис-

тих цілях та допущення помилок під час учинення 

нотаріальних дій, що може призвести до порушення 

прав юридичних і фізичних осіб.  

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку. Питання 

відносно реформування й удосконалення нормативно-

правового регулювання нотаріальної діяльності є 

актуальним та затребуваним у сучасний період тран-

сформаційних перетворень у нашій країні. Це пояс-

нюється тим, що за Конституцією України кожний 

громадянин має право на отримання правової допомо-

ги, що забезпечується через державні органи та пра-

вові інституції, наділені відповідними повноваження-

ми. На сьогодні, одним із важливих правових інститу-

тів громадянського суспільства є інститут нотаріату, 

завданнями якого є вчинення нотаріальних дій із за-

безпеченням реалізації права в межах, встановлених 

Конституцією України, Законом України «Про нота-

ріат» та низкою інших нормативно-правових актів у 

галузі функціонування нотаріальної діяльності.   
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Проаналізувавши значну кількість наукових дже-

рел, монографій, законодавчих актів, виступів науко-

вців в галузі юридичних наук, автор дійшов до насту-

пних висновків.  

Система нотаріату в Україні займає важливе місце 

серед реформування різних державних інститутів. 

Процес створення нормативної бази триває вже бага-

то років, результатом якого є певні позитивні резуль-

тати та недоліки. Важливо не зупинятись на досягну-

тому зі сторони органів державної влади і зробити 

певні рішучі кроки в напрямку приведення вітчизня-

ного нотаріату до норм та принципів міжнародної 

системи нотаріальної діяльності. 

У процесі трансформаційних змін та наявності пе-

вних прогалин у напрямку вдосконалення нотаріату в 

Україні важливим виявляється існування двоякої 

системи їх вирішення. Перш за все варто внести зміни 

у вже існуючі нормативно-правові акти, привести їх 

зміст й положення до прийнятих стандартів європей-

ського нотаріату, та по-друге, важливим є також зміна 

роботи самих нотаріусів при здійснення нотаріальних 

дій, до своєї професії взагалі, бути відповідальним, 

більш ефективно виконувати покладені на них функ-

ції та брати активну участь у процесі реформування 

нотаріальної галузі в Україні.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ 

 

В статье освещается вопрос становления института нотариата в системе взаимодействия государства и 

гражданского общества, с точки зрения его нормативно-правового регулирования. Особенно актуальным 

данный вопрос выступает в период трансформационных изменений и рыночных преобразований, переживает 

сейчас наша страна. В таких условиях усиливается потребность граждан в нормативно-правовом регулирова-

нии социальных отношений, повышает место и роль нотариата как одного из весомых институтов граждан-

ского общества. Со становлением нормативно-правовой базы о нотариате, принятием ряда соответствующих 

нормативно-правовых документов, развивалась и нотариальная деятельность, зависела от влияния многих 

внутренних и внешних векторов развития страны. На сегодня, нормативно-правовая база обеспечения функ-

ционирования нотариальной деятельности насчитывает значительное количество законодательных докумен-

тов. Основными из которых являются: Основной Закон Украины - Конституция, Закон Украины «О нотариа-

те», Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины, Устав Нотариальной палаты Укра-

ины, Правила ведения нотариального делопроизводства и тому подобное. Как институт гражданского обще-
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ства нотариате, с одной стороны, выполняет функции, связанные с оказанием правовой помощи гражданам, а 

с другой, выступает как составляющая правовой системы государства, руководствуясь нормативно-правовой 

базой обеспечивает бесспорность нотариально заверенных документов, подтверждает дееспособность и пра-

воспособность сторон при осуществлении сделки. Для реформирования существующей нормативно-правовой 

базы регулирования нотариальной деятельности, важным оказывается усовершенствование существующих 

уже законодательных документов в сфере нотариата и изменение поведения самих нотариусов, их отношение 

к своей профессии и выполняемых ими функций. Таким образом, процесс реформирования института нота-

риата должно осуществляться комплексно с применением мер по целостной реформы действующей правовой 

системы Украины.  

Ключевые слова: нотаріус; нотариальная деятельность; гражданское общество; государство; государст-

венное управление; нормативно-правовой акт; правовое регулирование.  
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LEGAL REGULATION OF NOTARIAL ACTIVITIES IN THE INTERACTION BETWEEN STATE  

AND SOCIETY IN UKRAINE 

 

The article highlights the issue of establishing the institute of notaries in the system of interaction between state 

and civil society, in terms of its legal regulation. Especially important this issue speaks during transformational 

change and market transformation that is going through our country. In such circumstances, increases the need for cit-

izens in the legal regulation of social relations, which increases the place and role of notaries as one of the main insti-

tutions of civil society. With the development of the legal framework on notaries, the adoption of a number of related 

legal documents, notary and developed activities that influence depended on many internal and external vectors of 

development. Today, the legal framework to ensure the functioning of notarial activities has a significant amount of 

legal documents. The main ones are: Fundamental Law of Ukraine - the Constitution, the Law of Ukraine "On Nota-

ry" The order of notarial acts notaries of Ukraine, Ukraine Notary Chamber Statutes, Rules of notary office and so on. 

Institute of Civil Society Notary, on the one hand, performs functions related to the provision of legal assistance to 

citizens and on the other, serving as part of the legal system of the state, following the legal framework provides au-

thenticity notarized documents confirming the capability and capacity of the parties in implementation of the transac-

tion. To reform the existing regulatory framework governing notarial activities, important is the improvement of ex-

isting legal instruments already in notary and behavior change themselves notaries and their attitude to their profes-

sion and their functions. That is, the process of reform of the notary must be carried out using a complex of measures 

on integrated reform of the current legal system of Ukraine. 

Key words: notary; notarial system; civil society; government; governance; legal act; legal regulation. 
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕХАНІЗМ  

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

 

В статті розкрито зміст програмно-цільового механізму державного регулювання 
соціальної сфери, принципи його функціонування; наведені структурні елементи 
соціального програмування на державному, регіональному та місцевому рівні; обгрун-
товано необхідність принципової зміни змісту та формату соціальних програм, перехід 
на індивідуально орієнтовані програми людського розвитку. 
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Вступ. Після відновлення незалежності Україна 

мала шанс досить швидко перетворитися в одну з 

найрозвинутіших країн пострадянського простору. 

Але, за результатами ряду об’єктивних і суб’єктивних 

чинників, шанси України швидко наблизитись до 

розвинутих країн були втрачені. Україна мала 10 

років падіння, унаслідок чого ВВП знизився до 40,8 % 

та й після наступних дев’яти років зростання ледь 

досяг 74,1 % від рівня 1990 р [1]. Відбулось розба-

лансування економічних, соціальних і політичних 

чинників суспільних перетворень, оскільки запро-

ваджена модель ринкової трансформації не мала 

необхідної соціальної спрямованості. В результаті, в 

зоні гострого соціального відторгнення опинилося 

більше третини (37,7%) населення України, ще 17 % 

знаходяться в стані критичного відторгнення. Такий 

висновок був зроблений в національній доповіді про 

людський розвиток 2011 «Україна: на шляху до 

соціального залучення»[2]. Війна на сході України та 

економічна криза останніх років суттєво загострили 

ситуацію.  

Нині Україна дуже відстає від більшості європей-

ських країн за рівнем багатьох показників економіч-

ного розвитку. Глобальний досвід, включно з україн-

ським, свідчить, що економічне зростання супровод-

жується зростаючими диспропорціями в регіонально-

му соціальному розвитку та збільшенням нерівності в 

доходах, і обидві ці проблеми потрібно вирішувати за 

допомогою дієвих заходів державної політики. Недо-

оцінка впливу людського розвитку на економічне 

зростання є ключовою, хоча й не єдиною причиною 

розриву в розвитку між Україною та іншими 

країнами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 

розвитку теорії та методології державного управління 

як наукової галузі, оцінки ефективності державної 

соціально-економічної політики розглядаються у пра-

цях В. Авер’янова, О. Амосова, В. Бакуменка, В. Дзю-

ндзюка, В. Князєва, Ю. Куца, С. Майбороди, В. Ма-

монової, П. Надолішнього, Н. Нижник, Г. Одінцової, 

Я. Радиша, В. Тертички, В. Токовенко, В. Троня,  

Ю. Шарова, А. Халецької та ін.  

Економічним та соціальним питанням людського 

розвитку приділяється увага як у доповідях та звітах 

міжнародних організацій (Програма розвитку ООН, 

Організація економічного співробітництва та розвит-

ку, Світовий банк), так і в роботах окремих вітчизня-

них фахівців: Д. Богині, І. Бондар, Н. Борецької,  

О. Власюк, В. Геєця, О. Грішнової, Г. Дмитренко,  

Т. Заяць, А. Колот, І. Кочуми, І.Куценко, Е.Лібанової, 

О. Макарової, В. Мандибури, В. Новікова, В. Оні-

кієнко, О. Палій, М. Папієва, С. Пирожкова,  

О. В. Стефанишин, Н. Томчук, В. Тропіни, С.Тютюн-

никова, В. Мельник, А.Чухно. На думку науковців, 

більшість цільових програм і національних проектів 

державного регулювання соціальної сфери мають 

ознаки «радянської спадковості», а саме, підкріплю-

ють патерналістські очікування населення та не спри-

яють сталому людському розвитку. 

Постановка завдання. Метою дослідження є – 

обґрунтування напрямків реалізації програмно-цільо-

вого механізму державного регулювання соціальної 

сфери, функціонування якого спрямоване на подо-
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лання негативних тенденцій у соціальній сфері та 

досягнення сталого людського розвитку. 

Результати. Головною метою формування про-

грамно-цільового механізму державного регулювання 

у соціальній сфері є комплексне використання всіх 

елементів соціальної та економічної політики (дер-

жавного, регіонального та місцевого рівнів) для подо-

лання негативних тенденцій у соціальній сфері та 

досягнення сталого людського розвитку. 

Зміст програмно-цільового механізму залежно від 

рівня та повноважень суб’єктів державного регулю-

вання у соціальній сфері представлено на рис. 1. Ко-

жен з рівнів: державний, регіональний місцевий має 

свої завдання, функції та повноваження.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зміст програмно-цільового механізму залежно від рівня та повноважень  

суб’єктів державного регулювання соціальної сфери 

 

До принципів функціонування програмно-цільвого 

механізму державного регулювання соціальної сфери 

можна віднести наступні: 

 наукової обґрунтованості та ефективності 

рішень. Врахування тенденцій та закономірностей 

суспільного розвитку та особливостей трансфор-

маційних процесів українського суспільства;  

 єдності державної політики та економіки. Ро-

зробники соціальних програм мають виходити з цілей 

державної політики, розробленої суб’єктами держав-

ного управління; 

 узгодженості інтересів. Передбачає необ-

хідність поєднання загальних та локальних інтересів з 

метою упередження підвищення соціальної напруги 

та погіршення соціального середовища в українсько-

му суспільстві, подальшого розшарування в сус-

пільстві; 

 узгодженості повноважень та відповідальності. 

Розробники програми повинні мати можливість впли-

вати на хід реалізації програми, вносити необхідні 

корективи при зміні зовнішнього та внутрішнього 

середовища та нести відповідальність за її неефек-

тивність.  

Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери 

 

- розробляється Державна соціальна цільова програма – затверджений 

нормативно-правовий акт України, цілісний документ, який визначає 

стратегію розв’язання соцільних проблем для забезпечення сталого 

людського розвитку; 

- вносяться необхідні зміни та доповнення до існуючих стратегій 

(національної безпеки, регіонального розвитку та ін.); 

- визначаються кінцеві цілі людського розвитку, з урахуванням регіо-

нальних проблем та потреб, узгоджуються терміни їх реалізації  

 
Державний 

рівень 

 
Регіональний  

рівень 

 

 
Місцевий рівень 

 

- здійснюється інвентаризація ефективності державних та регіональних 

стратегій, програм, планів, заходів, які спрямовані на подоляння 

соціальних проблем та сприяння людському розвитку;  

- розробляється регіональні соціальні програми; 

- забезпечується проведення моніторингу та комплексної оцінки спе-

цифічних потреб та проблем мешканців регіону та підготовка пропо-

зицій по їх врахуванню 

- розробляються та впроваджуються індивідуально орієнтовані 

соціальні програми; 

-  готуються пропозиції щодо врахування специфічних потреб та 

проблем мешканців території при розроробці регіональних соціальних 

програм  
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Логіка розробки державних, регіональних та 

індивідуально орієнтованих соціальних програмами 

полягає в упорядкованій послідовності, взаємоузгод-

женості і обґрунтованості процедур програмування. 

Структурні елементи логіки соціального програ-

мування представлені на рис. 2. 

Можна виокремити наступні складові соціальних 

програм: 

1) проблема, яку вирішує програма, загальна 

(підвищення рівня соціальної напруги, деформація 

людського потенціалу тощо), або конкретна (підви-

щення ділової активності населення шляхом фор-

мування необхідних компетенцій для відкриття влас-

ного бізнесу); 

2) цільова аудиторія на яку спрямована програма, 

яка залежить від рівня програмування (державний, 

регіональний, місцевий) та проблема/проблеми, яку 

вирішує програма; 

3) критерії, за якими визначається цільова ауди-

торія (статистичні показники або результати 

соціологічних спостережень); 

4) принципи надання допомоги (відповідальність 

за вирішення проблеми покладається на державу/ 

солідарна відповідальність/ відповідальність несе 

об’єкт); 

5) джерела фінансування програми (державний 

або консолідовані бюджет); 

6) управління реалізацією програми (централізо-

ване/ децентралізоване) [3]. 

 

 

 
Рис. 2. Структурні елементи логіки соціального програмування на державному,  

регіональному та місцевому  рівні 

 

Протягом років незалежності України було прий-

нято низку законів, впроваджувалися соціальні про-

грами, які були не узгоджені між собою, не врахо-

вували реалії економіки і можливості фінансування. 

Перехід до ринкової системи господарювання не су-

проводжувався в Україні диверсифікацією фінансу-

вання соціальної сфери: головним джерелом витрат 

був та залишається держбюджет. Між тим, досвід 

висвітлив суттєві проблеми у бюджетному фінансу-

ванні соціальної сфери в Україні, викликані як 

об’єктивними макроекономічними диспропорціями 

(що були успадковані від минулої системи господа-

рювання та нагромаджені за роки непослідовних ре-

форм), так і значними вадами у реалізації самої 

соціальної політики держави. [4]. Виходячи з по-

нятійного апарату програмних документів, що регла-

ментують діяльність у соціальній сфері («робота з 

населенням», «на зустріч людям»), ті заходи, що ре-

алізуються сьогодні є практиками стримування люд-

ського розвитку, оскільки підтримують сформовані 

ще за радянських часів патерналістські очікування. 

Зміна ставлення до людини та людського потенціалу 

протилежна позиції тих, хто розглядає соціальну сфе-

ру лише як сферу перерозподілу державних коштів 

шляхом визначення та забезпечення дотацій та пільг 

більш вразливим верствам населення.  

Визначення та формулювання цілі або системи цілей, які має досягти суб’єкт 

програмування на державному, регіональному та місцевому  рівні 

Визначення необхідних для розробки та впровадження соціальної програми ре-

сурсів, їх обсягу та змісту на державному, регіональному та місцевому рівні 

Аналіз можливих проблем та наслідків впровадження соціальної програми на 

державному, регіональному та місцевому  рівні 

Аналіз вихідного рівня розвитку об’єкту програмування, уточнення його пара-

метрів на державному, регіональному та місцевому рівні 
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На сьогодні, в нашій державі виокремлюють 

близько 600 різновидів соціальних пільг. При цьому, 

кількість осіб, яким необхідний державний соціаль-

ний захист  щомісячно зростає, в зв’язку з тим, що 

відбувається на Сході України, до них відносяться: 

внутрішньо переміщені громадяни, учасники антите-

рористичної операції, члени їхніх сімей тощо. Станом 

на початок 2016 року в Україні зареєстровано більш, 

ніж 19 млн. пільговиків (майже 45% осіб усього насе-

лення), згідно відомостей Єдиного державного 

реєстру пільговиків, який діє з 2003 року [5].  

Такий підхід не сприяє розширенню людських 

можливостей, а продовжує формувати у населення 

екстернальність (впевненість, що власне життя зале-

жить від зовнішніх обставин), низьку амбіційність, 

конформізм патерналізм. Серед науковців такі якості 

отримали назву “психологія бідності”.  

Перехід на індивідуально орієнтовані програми 

людського розвитку означає відмову від радянської 

практики забезпечення стабільності та патерналістсь-

ких очікувань в сторону відповідальності кожного за 

власне життя. Розвиток людського потенціалу у су-

часному суспільстві це підвищення територіальної 

мобільності, інтенсифікація професійних переходів і 

формування продуктивної ментальності. Виходячи з 

цього соціальні програми, з одного боку, мають ство-

рювати об’єктивні можливості та умови для населен-

ня, а з іншої, мають розроблятися індивідуально оріє-

нтовані програми спрямовані на формування сучас-

них компетенцій, перш за все таких як: самоідентифі-

кація (самовизначення), самоорганізація, саморозви-

ток, комунікативність.  

З цієї точки зору, соціальні програми мають бути 

програмами відкритого типу спрямованими на підви-

щення стартових можливостей та життєвих шансів 

людей, які мешкають на різних територіях, на форму-

вання їх готовності до сучасних продуктивних форм 

мобільності, й, перш за все: освітньої (визначення 

майбутнього соціального й освітнього статусу на 

основі якісної професійної орієнтації); соціокультур-

ного (визначення майбутнього образу життя, заснова-

ного на цінностях самореалізації та самоактуалізації); 

територіальної (визначення подальшого місця прожи-

вання, залежно від структури попиту та пропозиції на 

ринку праці та власного професійного покликання) [6].  

Необхідно створення системи умов та механізмів з 

подолання кордонів, що виникають перед людьми у 

зв’язку з географією (містом) проживання; доміную-

чими на території ідеологічними уявленнями та цінні-

сними орієнтаціями; соціальним, ментальним стату-

сом найближчого оточення; обмеженістю доступу до 

інформації, комунікацій  та ін. Мова йде про форму-

вання на середньому та масовому рівні компетенцій 

людського розвитку. 

Під компетенціями людського розвитку ми розу-

міємо людські можливості бути залученими до проце-

сів діяльності, кооперації й комунікації, що відпові-

дають вимогам інформаційного суспільства та еконо-

міки знань. Компетенції є суб’єктом управління по 

відношенню до цілого ряду людських якостей: об’єму 

знань, навиків, звичок, здібностей. Ця рефлексивно-

управляюча надбудова як типова, на наш погляд, 

відсутня в українському суспільстві. Тобто компетен-

ції людського розвитку в українців, здебільшого, не 

сформовані. В результаті склалася ситуація значної 

залежності пересічного українця від зовнішніх обста-

вин. Державна соціальна політика в цих умовах спря-

мована на її компенсацію. 

На відміну від професійних (спеціальних) компе-

тенцій, компетенції людського розвитку, є тими, на 

які можна розраховувати при постановці та вирішенні 

масштабних національних проблем. На сьогоднішній 

день вмінню читати, писати, рахувати навчають у 

початковій школі. В той же час, існує великий розрив 

між формально високим рівнем освіти й застарілим 

виробництвом, низьким рівнем інноваційності еко-

номіки та виробничого потенціалу. Крім того україн-

ське суспільство характеризується високим рівнем 

соціального відторгнення, що характеризується 

виключення окремих осіб або цілих груп населення зі 

звичних для суспільства соціальних зв’язків, практик 

та способу життя. Соціальне відторгнення пов’язують 

не лише з відтворенням соціальної нерівності, а й з 

розривом соціальних зв’язків та кризою ідентичності, 

що охоплює значну частину суспільства. Означене 

вимагає нової культурної революції по формуванню 

компетенцій людського розвитку шляхом розробки та 

впровадження індивідуально орієнтованих програм 

людського розвитку.  

Цільовими групами мають бути вразливі (через 

об’єктивні або суб’єктивні причини) категорії. До 

головних, на наш погляд, відносяться наступні. 

Молодь при переході із загальної системи навчан-

ня до професійної та з системи навчання на виробниц-

тво. Ключовими проблемами для цієї групи є: нерів-

ність «стартових» можливостей (соціально-

економічні, географічні умови), зниження доступності 

освіти; підсилення асоціальних форм адаптації до 

«дорослого» життя: зростання наркоманії, алкоголіз-

му (особливо у депресивних містах та регіонах), за-

хворювань на ВІЛ; криміналізація незайнятої молоді.  

Неповнолітні, що знаходяться у складних життє-

вих умовах: безпритульні, вихованці дитячих будин-

ків, діти з неблагополучних сімей, діти з особливими 

потребами. Ключова проблема – повна відсутність 

продуктивних програм людського розвитку. Ті, що 

реалізуються сьогодні, здебільшого спрямовані на 

забезпечення базових потреб: дітей забезпечують 

їжею, речами, та матеріальною допомогою; на свята 

організують концерти та подарунки; навчають згідно 

загальноосвітніх програм. Все це дуже важливо, але 

не адаптує до самостійного життя. З’являється ілюзія, 

що так буде продовжуватись й надалі. Особливо це 

стосується вихованців дитячих будинків, які при до-

сягненні повноліття стикаються з реальним життям на 

фоні несформованих навиків планування бюджету, 

самоорганізації, самоконтролю та ін. Що стосується 

дітей з особливими потребами, то, наприклад, у США 

існує безліч програм по адаптації їх до життя, оскіль-

ки було підраховано, що держава на адаптацію витра-

чає менше коштів, ніж на піклування та утримання 

протягом життя. В Україні спостерігається протилеж-

на тенденція.  
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Люди третього віку. Ключовою проблемою цієї 

групи є: втрата досягнутого та надій, які пов’язано із 

втратою заощаджень, що накопичувалися на «безтур-

ботну» старість; підсилення нужденності міських 

пенсіонерів через більш високу вартість життя, особ-

ливо в обласних містах; зростання вимушеної зайня-

тості здебільшого на низькооплачуваних та низько 

кваліфікованих роботах; соціальне відторгнення через 

відсутність необхідних навиків користування сучас-

ними інформаційними технологіями.   

Люди у працездатному віці, що незайняті або не-

задоволені власною професійною зайнятістю. Ця 

група досить численна. До неї відносяться: працюючі 

«на межі можливостей», а саме: подвійно зайняті у 

великих містах та інтенсивно працюючі на підсобно-

му господарстві у невеликих містах та сільській міс-

цевості; жінки середнього та предпенсійного віку, що 

не можуть працевлаштуватись; чоловіки трудовий 

потенціал яких не затребуваний через падіння вироб-

ництва та ділової активності й несприятливих умов 

для відкриття власного бізнесу. Ситуація, що склалась 

характеризується такими негативними наслідками як, 

наприклад, зростання смертності чоловіків у працез-

датному віці через: хвороби, пов’язані із стресами 

(інфаркт, інсульт), побутового алкоголізму, підвище-

ної травматичності на застарілих виробництвах. 

Обдаровані діти – це окрема категорія. Вони зде-

більшого знаходяться в ситуації коли їх потенціал не 

виявляється і не розвивається (оскільки освітні про-

грами орієнтовані на середньостатистичного учня), 

або потенціал виявлено, підтверджено грамотами та 

сертифікатами але знайти йому застосування дуже 

складно через відсутність відповідних національних 

програм. 

Ще одна цільова аудиторія, яка потребує окремого 

дослідження – це постраждалі в результаті військо-

вих дій на сході України: воїни АТО; діти війни; ви-

мушено переміщені особи; громадяни України, які є 

заложниками окупації. 

Пропонуємо виокремити три ключові компетенції, 

формування яких, на наш погляд, є необхідним для 

нової культурної революції: можливість самоідентич-

ності (особистісна компетенція й компетенція особис-

тісного взросління); можливість руху за ринками 

праці (професійна компетенція); можливість соціаль-

ної комунікації, можливість включення до різних 

соціальних середовищ (громадянська компетенція). 

На сьогоднішній день в Україні можливі наступні 

програми людського розвитку спрямовані на вироб-

лення необхідних компетенцій людського розвитку: 

масові тренінги переходу для випускників шкіл та 

студентів; масові програми літнього освітнього відпо-

чинку дітей; конкурси соціальних та соціально-

освітніх проектів для конкретних територій;  терито-

ріальні освітні програми; сітові моделі старшої профі-

льної школи; інтенсивні школи “рекордних” зразків 

життя (скаутів, спортсменів, козаків та ін.), соціально-

освітні комплекси; освітні та досугові програми для 

пенсіонерів; кадрові школи; менеджерські та тьютор-

ські центри підтримки індивідуальних освітніх стра-

тегій. 

Висновки. Головною метою формування програ-

мно-цільового механізму державного регулювання у 

соціальній сфері є комплексне використання всіх 

елементів соціальної та економічної політики (держа-

вного, регіонального та місцевого рівнів) для подо-

лання негативних тенденцій у соціальній сфері та 

досягнення сталого людського розвитку. Для вирі-

шення системних проблем в соціальній сфері необ-

хідно розробляти взаємопов’язані державні, регіона-

льні та індивідуально орієнтовані програми людсько-

го розвитку, які б враховували об’єктивні умови люд-

ського розвитку в тих, чи інших регіонах, а також 

специфічні потреби та проблеми їх мешканців, тобто 

використовувати програмно-цільовий механізм. 

Вдосконалення програмно-цільового механізму мож-

ливо шляхом розробки нового покоління соціальних 

індивідуально орієнтованих програм, спрямованих на 

вироблення ключових компетенцій людського ро-

звитку. Таким чином, державі необхідно ставити та 

вирішувати наступні завдання: 

1. Розробка компетентнісної структури (матриці) 

населення як управляючого знання у державній 

політиці людського розвитку.  

2. Розробка пакету індивідуально орієнтованих 

програм людського розвитку та методичних рекомен-

дацій для територій по запуску програм із консолідо-

ваним бюджетом. 

3. Запуск спеціальної програми національного 

(масового) тренінгу компетенцій для цільових груп. 

4. Дослідження досвіду та розробка нових форм 

соціального партнерства під програми нового по-

коління в соціальній політиці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КРАЙОВОГО  

РИБАЛЬСЬКОГО ТОВАРИСТВА У КРАКОВІ  

НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РИБАЛЬСЬКОЇ  

ГАЛУЗІ У ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ  

ХІХ – початку ХХ століття 

 

Проілюстровано діяльність Крайового рибальського товариства у Краковіщодо 
лобіювання законодавчого забезпечення та правозастосування у галузі рибальства. 
Проаналізовано форму та методи впливу товариства на органи державної влади, 
співпрацю з міжнародними рибальськими організаціями. Виявлено особливості їх впливу 
на громадську свідомість через видання часопису, організацію курсів, виставок.  

Ключові слова: рибальство; товариство; Галичина; державне управління. 
 
 
Постановка проблеми. На цей час в Україні не 

врегульовані дієві механізми щодо ефективного парт-

нерства органів публічної влади та громадських ор-

ганізацій у галузі рибальства. Для напрацювання 

дієвого механізму співпраці цінним є історичний 

досвід діяльності Крайового рибальського товариства. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. 

Інформація про діяльність Крайового рибальського 

товариства висвітлена у фаховому часописі това-

риства «Циркуляр» («Ok?lnik»), згодом – «Рибальсь-

кий циркуляр» («Ok?lnikRybacki»); часописі «Рибаль-

ський огляд» («Przeglądrybacki»), газетах «Рибальські 

відомості» («WiadomościRybackie») та «Вудкарські 

відомості» («WiadomościWędkarski»); Часописі «Ми-

сливець» («Łowiec»), яке видавало Галицьке ми-

сливське товариство. Багато інформації міститься 

також у центральному державному історичному ар-

хіві України, державному архіві Івано-Франківської 

області. 
Мета статті полягає у тому, щоб дослідити вплив 

товариств на розвиток державного управління у галузі 

рибальства Галичини.  

Для досягнення поставленої мети потрібно 

вирішити такі завдання:  

 провести аналіз інституційної організації Край-

ового рибальського товариства; 

 дослідити методи та форми впливу товариства 

на реалізацію статутних вимог; 

 дослідити вплив товариства на органи публіч-

ної влади через організацію курсів, виставок, публі-
кацій, кооперацію з міжнародними організаціями. 

Виклад основного матеріалу. Для відстоювання 

власних інтересів люди організовуються у групи, які 

мають спільну мету та важелі тиску. Ці групи все 

частіше називають «лобістськими групами», а їхню 

діяльність лобіюванням.  

Одним з перших товариств, яке лобіювало інтере-

си рибалок у Галичині було Крайове рибальське това-

риство в Кракові, створене 24 серпня 1879 року 

відповідно до затвердженого статуту намісником 

Галичини (рескрипт від 2 серпня 1879 року). 

Відповідно до цього статуту офіс товариства роз-

міщувався у Кракові, а не у центральному місті Гали-

чини – Львові. Але діяльність товариства поширюва-

лась на всю Галичину [1, с. 162]. Через рік після 

реєстрації товариство відповідно до статті 10 його 

статуту було організовано 20 філій по всій Галичині 

[2, с. 5]. Головним чином філії займались наглядом за 

певними річками. Зокрема, Болехівска філія 

відповідала за стан рибальства на річках Свіча та 

Лімниця [3, с. 55], а Станиславівська – на річці Бист-

риці [4, с. 106]. На 1880 рік припадає пік популяр-

ності товариства, яке нараховувало 870 членів, а вже у 

1884 році їх чисельність зменшується до 270 [5, с. 39]. 

У 1902 році у рибальському товаристві було 366 

членів, в тому числі: 11 почесних і 17 довічних [6,  

с. 2–3]. Як свідчать історичні дані, товариство нара-

ховувало в 1904 році 377 звичайних, 12 почесних, 17 

довічних членів [7, с. 2]; а у 1906 році – 470 членів [8, 

с. 43–55]. Головною метою товариства були дії, які б 

підтримували розвиток та охорону рибальства у Га-

личині. У своїй діяльність товариство зобов’язувалось 

співпрацювати з органами влади та власниками риба-

цьких господарств [9, с. 162]. Для кращої комунікації 

з органами державної влади товариство організувало 

видання часопису «Ok?lnik» («Циркуляр»). Перщий 

номер цього журналу вийшов 20.03.1881 року. З 1902 

року цей журнал отримує назву «Ok?lnik rybacki» 
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(Рибальский циркуляр), який виходив досить рідко. 

Так, наприклад: № 2 вийшов 20.02.1882 року, а вже № 

3 – 24.08.1883 року, № 4 – лише у 1889 році. Почина-

ючи з 1894 року, цей журнал почав виходити із 

періодичністю 4–10 номерів на рік. З часу заснування 

і до 1892 року часопис виходив накладом 500 примір-

ників. З 1893 р. його тираж збільшується до 1000 

екзмеплярів [10, с. 15]. Всі члени товариства та влас-

ники великих рибальських господарств отримували 

його безкоштовно [11, с. 6]. Для підтримки видання 

«Ok?lnik» Міністерство рільництва Австрії в 1900 

році виділило 150 кронсубвенції [12, с. 162]. Окремо 

субвенція виділялась також і для фінансування інших 

статутних завдань товариства, що свідчить про тісну 

співпрацю між товариством та органами державної 

влади [13, с. 43–55]. Слід відмітити, що Галицьке 

мисливське товариство, на відміну від рибальського 

товариства, не отримувало жодних субвенцій [14, с. 

71–75]. Крім того, лише рибальські товариства 

підтримувались за Другої Речі Посполитої, на них 

було витрачено 6 мільйонів злотих [15, с. 462].  

Зацікавленість рибальською галуззю проявляли й 

перші особи Австрії. Зокрема, 23 жовтня 1895 року 

під час святкування 50-річчя правління цісаря Франца 

Йозефа І він призначив стипендії для переможців 

конкурсу на краще рибальське господарство [16, с. 1]. 

Для координації роботи рибальських товариств 

Австро-Угорської імперії у Відні організовували ри-

бальські віча, в яких брали участь керівники рибаль-

ських товариств та власники великих рибних госпо-

дарств Галичини [17, с. 2]. Зокрема, на шостому за-

гальнавстрійському вічі рибалок у Відні було ухва-

лене рішення організувати спеціальний комітет з 

представників всіх рибальських товариств Галичини. 

Головною метою цього комітету було проголошено 

охорону річок та ставків від забруднення, що нега-

тивно впливало на рибальське господарство [18,  

с. 8–9]. Через деякий час комітет реорганізувався в 

Австрійське рибальське товариство. У 1905 році чи-

сельність членів становила 375 осіб. Серед головних 

завдань товариства були охорона на законодавчому 

рівні риби під час спорудження та функціонування 

водяних млинів та гребель, забруднення річок, веден-

ня рибальської статистики [19, с. 227–228]. 

Для пропагування рибальської галузі товариства 

організували низку виставок, де презентувалась га-

лузь. Зокрема, з 15 травня по 15 жовтня 1890 року у 

Відні на рільничо-лісовій виставці була представлена 

виставка рибальської продукції з Галичини [20, с. 

168–169]. У 1891 році Крайове рибальське товариство 

взяло участь у виставці у Загребі. Роботу товариства 

було відзначено почесним дипломом, що було най-

вищою нагородою [21, с. 14]. У 1894 році у Львові в 

період з 5 червня до 10 жовтня була організована 

загальнокрайова виставка, що стала імпульсом для 

розвитку торгівлі у Галичині [22, с. 357–362]. На ви-

ставці були представлені серед іншого рибальський 

будинок, акваріум. Для організації виставки товарист-

во отримало 250 золотих [23, с. 19], а найбільше 

експонатів представив Станіслав Ключицькі [24,  

с. 16]. Активну участь товариство взяло й у 

міжнародній рибальській виставці, що проходила 

1902 року у Відні [25, с. 19–20]. На торгівельній ви-

ставці риб 28–30 січня 1906 року у Львові товариство 

організувало реалізацію малька [26, с. 101].  

Позитивний вплив на галузь рибальства мала ор-

ганізація товариством різноманітних короткотерміно-

вих курсів. Слід відмітити, що фінансування курсів 

проходило за кошти товариства. Практично з початку 

свого заснування товариство налагодило просвіт-

ницьку діяльність. Зокрема, у 1882 році були ор-

ганізовані курси для рибалок та власників ставів, 

одноденні лекції у містах Східної Галичини –Львові, 

Бродах, Хирові, Самборі, Старій Солі, Лопушанці [27, 

с. 47]. З метою ефективного розведення коропа на 

території Галичини 15 лютого 1892 році товариство 

організувало для широкого кола зацікавлених осіб 

лекцію «Про розведення карпа», а 18 червня 1892 

року керівник товариства – доктор Зигмунт Фішер, 

прочитав лекцію «Розведення риби і штучне зариб-

лення» [28, с. 12]. Слід відмітити, що товариство не 

лише заохочувало на лекціях до зариблення водойм 

мальком риби, але й вживало заходи. Лише за період з 

1879 по 1888 рік у річку Дністер було випущено 

майже 30 тис. малька риби [29, с. 2]. Крім зариблення, 

товариство ставило перед собою мету акліматизувати 

лосося у річці Дністер, випускаючи щороку по 20–30 

тисячікринок балтійського лосося у річку Сукіль [30, 

с. 127]. 

У листуваннях рибальських товариств, звітах про 

їхню діяльності теж залишилась інформація про про-

ведення різноманітних одноденних та постійних 

курсів для рибалок. На них пропагували раціональні 

методи ведення річкового господарства, розповідали 

про загрозу поширення інфекцій риб тощо [31; 32]. 

Слід відмітити, що товариство не лише брало на себе 

організацію навчань, але й мотивувало учасників 

курсів добре навчатись преміями. Так, на регіональ-

ному конкурсі серед новостворених селянських став-

кових господарств селянин В. Середа зі Східної Гали-

чини (с. Ляшки) зайняв третє місце (з 15 учасників) і 

отримав 1 дукат золотом [33, с. 18].  

Відомо, що з 17 березня по 2 листопада 1890 року 

доходи товариства становили 450 золотих, а на про-

ведення виставок було витрачено 17,84 золотих, а для 

навчання – 10,62 золотих [34, с. 8]. Детальніше про 

діяльність товариства у період 1890–1903 р. подається 

у таблиці № 1  
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Таблиця № 1 

Огляд діяльності Краєвого рибалького товариства  

в Кракові за час з 1890 до 1904 рр. [35 с. 254-255] 
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1890 35 125 900  900 303 545 849 

1891 33 163 487 500 987 24 335 359 

1892 33 251 463 500 963 169 621 790 

1893 33 246 1894 2300 4194 2194 1152 3346 

1894 30 290 915 1600 2515 730 2933 3663 

1895 31 294 1434 2500 3934 2921 1967 4888 

1896 32 311 1589 4823 6412 2806 1758 4564 

1897 32 334 1081 4800 5881 4722 2374 7096 

1898 32 343 1512 4830 6342 4413 2489 6902 

1899 31 355 1257 4830 6087 3105 2167 5273 

1900 26 323 1251 4828 6079 2645 3985 6630 

1901 25 332 1819 5010 6829 2503 5036 7539 

1902 28 366 1794 7480 9274 2118 5083 7202 

1903 29 358 3997 5330 9327 2871 4176 7047 

 

На з’їзді фахівців, присвяченому справам рибаль-

ства, який відбувся у Львові 1895 року, за підтримки 

Крайового рибальського товариства було вирішено, 

що з метою виховання кадрів для рибальської галузі 

(ставничих) було запроваджено п’ять щорічних сти-

пендій розміром по 200 зол. рин. для випускників 

нижчих землеробських шкіл, що виявлять бажання 

працювати в рибальстві [36, с. 10]. Слід відмітити, що 

австрійська адміністрація багато уваги приділяла 

підготовці професійних рибальських кадрів. Так, ста-

ном на початок 1890-х рр. рибальство, як навчальна 

дисципліна, викладалась у Вищій школі землеробства 

в Дублянах Львівського повіту (нині місто у Жов-

квівському районі), в Крайовій середній школі земле-

робства в Черніхові (Польща, Живецький повіт), в 

Крайовій нижчій школі землеробства в Коберницях 

(Польща, Бельський повіт), Крайовій школі лісового 

господарства у Львові та школі лісничих у Болехові 

Долинського повіту [37, с. 7]. 

Крайове рибальське товариство для організації 

навчання співпрацювало з Краківським рільничим 

товариством. У період з 29 червня по 2 липня 1905 

року Зигмунт Фішер провів навчання для 62 осіб. Про 

важливість навчання свідчить той факт, що участь у 

курсах взяли слухачі з інших держав – Царства Поль-

ського та Литви. Для організації курсів товариство 

витратило 360 крон [38, с. 90]. 

З метою налагодження ефективного ведення ри-

бальського господарства на території Галичини това-

риство подавало звернення до органів виконавчої 

влади після проведення низки перевірок організації 

рибальства[39; 40; 41]. Одним із інструментів впливу 

було оприлюднення звернень через тодішні засоби 

масової інформації. Зокрема, свою стурбованість 

щодо забруднення промисловими відходами річок 

Галичини товариство висловило намісництву Галичи-

ни, відзначаючи, що це питання розглядали на ріль-

ничо-лісовому конгресі 3 вересня 1890 року у Відні. У 

зверненні вимагали, щоб влада взяла на себе контроль 

за промисловими підприємствами, щоб не допустити 

забруднення водойм. Серед іншого пропонували 

утворити спеціальний контролюючий орган при 

намісництві Галичини, а до контролю залучити не 

лише товариство, але й спеціалістів – хіміків, бак-

теріологів, зоологів і гідротехніків [42, с. 8–9]. 

Своє обурення бездіяльністю органів державної 

влади в частині дотриманням вимог рибальського 

закону висловив у 1892 році делегат Крайового ри-

бальського товариства Й. Вархол, вказуючи, що ста-

ростати Бережан, Золочева, Підгайців, Стрия, Долини, 

Турки, Дрогобича фактично допускають правовий 

нігілізм у галузі риболовлі. На його думку, на всю 

Галичину лише двоє старост вживають відповідних 

заходів [43, с. 6]. Керівник товариства З. Фішер через 

пресу звертав увагу влади на головні причини зни-
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ження рибостану річок Східної Галичини: бездіяль-

ність влади в частині сплаву дерева; забруднення 

річок відходами з нафтопереробних та текстильних 

підприємств; величезну кількість гатей, на яких від-

сутні рибоходи (конструкції, що давали можливість 

рибам долати греблі на водоймах) [44, с. 36–41]. 

Тогочасні дослідники відзначали, що великих 

збитків рибальському господарству Галичини завдає 

браконьєрський спосіб добування риби з застосуван-

ням динаміту та забруднення водойм побутовими та 

промисловими викидами [45, с. 36–39]. Зокрема, ве-

лике отруєння риби сталось на Дністрі 2 червня 1903 

року після того, як на нафтопромислах Борислава 

через велику раптову зливу, переповнились збірники 

нафти, і вона вилилась у Дністер.  На великій площі 

загинуло дуже багато малька, а рибальські господар-

ства зазнали великих збитків. Лише один із власників 

рибальського ревіру біля Розвадова нарахував збитків 

на 2 тис. крон. Господарі рибальських ревірів зви-

нувачували не лише власників нафтопромислів за 

недбалість, але й інспекцію з нагляду за видобутком 

нафти, тобто, за відсутність контролю за цим питан-

ням і невиконання розпорядження Намісництва Гали-

чини від 29 грудня 1896 р. L. 84167 «Про організацію, 

отримання і виготовлення бензинів та мастил». Для 

відшкодування збитків практично всі орендарі звер-

нулись до своїх старост, щоб ті покарали винних 

відповідно до розпорядження намісництва від 18 

січня 1812 року п. 16 та 64 та відшкодували завдані 

рибному господарству збитки [46, с. 214].  

Товариство намагалось також перебрати на себе 

функції держави з охорони навколишнього природно-

го середовища. Зокрема, у 1895 році воно звернулось 

до керівництва фабрики з виробництва паперу у По-

бочі Золочівського повіту, вимагаючи припинити 

щоденний скид у річку Буг 300 кг гіпохлориту вапна, 

який використовували для відбілювання продукції 

[47, с. 15].   

Товариство відзначало, що через малообізнаність з 

рибальською справою жандарми мало впливали на 

виконання вимог рибальського законодавства [48,  

с. 7.]. Тому з метою ефективного контролю за  вико-

нанням вимог Рибальського закону 1887 р. товариство 

налагодило тісну співпрацю із жандармерією. Зокре-

ма, Львівську школу жандармів товариство забезпе-

чило літературою в галузі рибальства [49, с. 5].Крім 

того, примірники рибальського атласу були розіслані 

на місця відділкам поліції та іншим органам контро-

лю [50, с. 22]. 

Для належної організації контролю за реалізацією 

риби товариство направило у 1903 році Краківському 

магістрату звернення з вимогою встановити посаду 

торгового комісара з повноваженнями контролю за 

якістю риби, яку реалізовувало на краківському ринку 

[51, с. 64]. З метою належної організації за роботою 

ринків Львівский магістрат виступив ініціатором 

організації спілки торгівців рибою на Львівському 

ринку. Для цього продавцям риби було запропонова-

но зібратись у львівському магістраті 9 червня 1900 

року на установчі збори спілки [52, с. 2]. Крім належ-

ного контролю за реалізацією риби на ринках това-

риство звертало увагу торгівців на гуманне відношен-

ня до риби, вказуючи, що на Краківському ринку «ще 

живій рибі розпорюють живіт, так що ікра та кров 

тече по столах, а риба мучиться» [53, с. 6–7].  

Слід відмітити, що задекларовані у статуті важелі 

впливу на органи державної влади грубо порушува-

лись й самим керівництвом товариства. Зокрема, у 

Станиславові (1934 р.) порушено карну справу проти 

орендаря ХІХ округу р. Бистриці Ф. Фрізнера та деле-

гата Товариства любителів вудкового спорту 

Р. Матусова [54], які всупереч законодавству ор-

ганізували вилов риби сітками. Поліція встановила 

нелегальний вилов нерестової марени та підусти ва-

гою 400 кг [55]. Крім відкриття кримінальної справи 

на керівників товариства місцева влада припинила 

існування самого товариства. Але через деякий час 

повітова влада зареєструвала нове рибальське това-

риство «Вудилище», куди й перейшли порушники 

закону [56]. Тодішній секретар товариства – А. Мо-

лицький, звертав увагу, що лише для піднесення 

власної самооцінки до товариства записались «уря-

довці, професори, лікарі та інші міщани, котрі не 

дуже й можуть спричинитись до розвитку рибаль-

ства» [57, с. 17]. Зокрема, серед 64 членів товариства 

у Стрию нараховувалось 11 греко-католицьких свя-

щеників [58, с. 2]. 

Висновок. 

З метою кооперації зусиль щодо ефективного ве-

дення рибальського господарства зацікавлені особи з 

числа власників великих рибальських господарств, 

науковців, рибалок-спортсменів створили Крайове 

рибальське товариство. Для лобіювання своїх інте-

ресів члени товариства чинили вплив на органи дер-

жавного управління у формі звернень, які для більшо-

го резонансу публікувались в спеціалізованій рибаль-

ській літературі. Серед основних проблем, які 

піднімало товариство – забруднення водойм проми-

словими відходами, дотримання вимог законодавства 

при оренді рибальських ревірів, дотримання 

мінімально допустимої величини виловленої риби, 

належна організація торгівлі рибою на ринках. Вста-

новлено, що органи державної влади та місцевого 

самоврядування реагували на такі апеляції розпоряд-

чими рішеннями, прийнятими під тиском товариства. 

З метою популяризації галузі рибальства і отримання 

бюджетних коштів на розвиток галузі товариство 

організовувало курси, виставки, проводило наукові 

дослідження, видавало періодичні фахові друковані 

видання. Виявлено низку випадків порушень вимог 

рибальського законодавства членами товариства, та 

відповідну реакцію на них. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КРАЕВОГО РЫБОЛОВНОГО ОБЩЕСТВА В КРАКОВЕ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЫБОЛОВНОЙ ОТРАСЛИ В ГАЛИЧИНЕ  

конца XIX – начала ХХ века 
 

Статья посвящена, исследованию которое обусловлено обстоятельством, что сегодня проблема государ-

ственного регулирования отрасли рыболовного хозяйства остается недостаточно исследованной в отече-

ственной научной литературе по проблемам государственного управления и является дискуссионной в обще-

стве. С утверждением демократических режимов управления коренным образом меняются взаимоотношения 

в функционировании общественных организаций. С этой целью исследовано влияние краевого рыболовного 

общества в Краковина развитие государственного управления в области рыболовства Галичины. Для дости-

жения поставленной метипроведено анализ институциональной организации Краевого рыболовного обще-

ства, исследованы методы и формы воздействия общества на реализацию уставных требований, а также вли-

яние общества на органы публичной власти через организацию курсов, выставок, публикаций, кооперацию с 

международными организациями. 

Ключевые слова: рыболовство; общество; Галичина; государственное управление. 
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PECULIARITIES OF THE INFLUENCE OF THE REGIONAL FISHING COMMUNITY IN KRAKOW ON THE 

STATE MANAGEMENT OF THE FISHING INDUSTRY IN GALICIA  

AT THE END OF THE 19TH – early 20TH century 

 

The article is devoted to the study, which is due to the fact that today the problem of state regulation of the fish-

ing industry remains insufficiently studied in the domestic scientific literature on public administration issues and is 

debatable in the society. With the approval of democratic governance regimes, relations in the functioning of public 

organizations change radically. For this purpose, the influence of the regional fishing community in Cracow on the 

development of public administration in the field of fishing in Galicia has been investigated. To achieve the above 

analysis of the institutional organization of the Krai Fishing Society, the methods and forms of the impact of society 

on the implementation of statutory requirements, as well as the influence of society on public authorities through the 

organization of courses, exhibitions, publications, cooperation with international organizations. 

Key words: fishing; society; Galicia; public administration. 

 

Рецензенти:  Євтушенко А. Н., д-р політ. наук, професор;  

(Чорноморський національний університет імені Петра Могили) 

Мазак А. В., канд. наук з держ. упр., доцент. 

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) 

 

© Проців О. Р., 2017  

Дата надходження статті до редколегії 12.04.17 



Наукові праці. Державне управління 

 

120 

УДК 352.071.3(1-2/-4)(4ЄС) 

Штирьов О. М., 
канд. наук з держ. упр., доцент, 

Інститут державного управління, 
е-mail:bratislava@ukr.net 

Тимченко О., 
Інститут державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, 
е-mail:bratislava@ukr.net 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СТАТУТІВ ЛОКАЛЬНИХ ГРОМАД КРАЇН  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

 

У статті досліджено особливості функціонування статутів локальних громад країн 
Європейського Союзу (на прикладі Польщі, Німеччини, Італії). Також автор аналізує міс-
це і роль статуту територіальної громади в системі джерел права і їх особливості се-
ред нормативно-правових актів. Визначено можливості адаптації зарубіжної практики 
статутного регулювання у вітчизняних умовах. 

Ключові слова: місцеве самоврядування; територіальна (локальна) громада; ста-
тут територіальної (локальної) громади; Європейський Союз. 

 

 

Актуальність теми дослідження. Курс України 

на євроінтеграцію зумовлює застосовувати нові під-

ходи до розвитку регіонів, визначення цілей, пріори-

тетів та механізмів реалізації регіональної політики. 

Важливе місце в системі джерел муніципального пра-

ва належить статутам територіальних громад. Статути 

територіальних громад є актами, що регулюють ста-

тус окремих сіл, міст, містечок. В Європі статут є 

важливим документом, який дозволяє чітко встанови-

ти рівень, зміст, форми розвитку самоврядування 

територіальних громад в тих чи інших історичних 

умовах. Досвід країн Європейського Союзу у сфері 

розвитку місцевого самоврядування в цілому, та осо-

бливості функціонування статутів локальних громад 

країн ЄС, зокрема, на нашу думку, є досить корисним 

для України на сучасному етапі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блема функціонування статутів локальних громад 

країн Європейського Союзу знайшла своє місце в 

роботах українських науковців таких, як С. Алфьоров 

[2], О. Лазор та Д. Заяць  [4], І. Шелепницька [7] та 

інші. 

Метою статті є аналіз особливостей функціону-

вання статутів локальних громад країн Європейського 

Союзу, а також визначення можливості використання 

зарубіжної практики статутного регулювання у вітчи-

зняних умовах.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дже-

рела муніципального права в кожній із зарубіжних 

країн мають свою специфіку, що обумовлено їх фор-

мою держави, політичним режимом, правовими тра-

диціями і т.д. Із урахуванням особливої ролі правових 

традицій можна виділити три основні групи зарубіж-

них країн, в яких джерела муніципального права чітко 

диференціюються: це країни англосаксонської, кон-

тинентальної-європейської та євразійської муніципа-

льної традиції. Саме до групи континентальної-

європейської відносяться статути локальних громад 

більшості країн ЄС. 

Загалом, більшу частину підзаконних джерел му-

ніципального права в країнах ЄС складають акти 

місцевого самоврядування: статути громад, регламен-

ти органів місцевого самоврядування, типові правила 

забудови територій, плани соціально-економічного 

розвитку, рішення про прийняття бюджетів відповід-

них адміністративно-територіальних одиниць. 

Одні з цих актів мають невизначений час дії (на-

приклад, статути громад), а інші – чітко встановлений 

(наприклад, рішення про місцевий бюджет, яке прий-

мається на один рік). Класичним, найбільш пошире-

ним і значущим в системі локальних нормативно-

правових актів джерелом муніципального права в 

зарубіжних країнах виникають статути громад, або 

так звані муніципальні хартії. Таким документам, з 

огляду на великий інтерес до закордонної практики 

муніципального статутного права в сучасній Україні, 

доцільно приділити більше уваги [3].  

У більшості країн Європи поява статутного права 

передувала появі права конституційного. Перші до-

кументи, аналогічні статутам територіальних громад 

(міські хартії), у країнах Заходу почали з’являтися в 

епоху Середньовіччя, приблизно в ХІ-ХІІ ст., у період 

так званих «комунальних революцій». Пізніше утвер-

дження таких документів відбувалося в межах поши-

рення Магдебурзького права. Відповідно, традицій-

ним для статутів територіальних громад у Європі є 
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віднесення до їх предмету широкого кола питань 

(включаючи спосіб обрання керівників, процедурні 

моменти внесення місцевих ініціатив та організації 

інших засобів прямої участі громадян тощо). У 

зв’язку з цим, у більшості європейських країн ухва-

лення статутів територіальних громад відповідно до 

законодавства є обов’язковим.  

В Україні ж статутне право діяло в основному на 

тих територіях, які перебували у складі Речі Посполи-

тої та Угорщини, з кінця ХVІІІ ст. – у складі Австро-

Угорщини. Після інкорпорації більшої частини украї-

нських земель до складу Російської Імперії самовря-

дування у формі Магдебурзького права було ліквідо-

ване, а разом із ним – і статути міст. За радянських 

часів однопартійна система перетворила місцеві ради 

на вертикаль представницьких органів, причому без 

чіткого розподілу сфер компетенції органів місцевого 

самоврядування різного рівня [5].  

Отже, вітчизняна традиція статутного права є не 

такою тривалою, як у більшості країн ЄС. Відповідно 

зі ст. 19 Закону «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні» від 1997 року вперше в сучасній історії місцевого 

самоврядування в Україні територіальним громадам 

надано право приймати свої статути. 

Значний досвід у впровадженні статутів має одна 

із найбільших країн ЄС – Республіка Польща. В цій 

країні 8 березня 1990 р. було прийнято Закон «Про 

самоврядування громад (ґмін)». У ньому проголошу-

валося, що «устрій громади визначається її статутом» 

(art. 1, ust. 1). Проект статуту громади, що має понад 

300 тис. мешканців, підлягає узгодженню з Головою 

Ради Міністрів за поданням міністра справ публічної 

адміністрації (ust. 2). Статут ґміни оприлюднюється у 

воєводському урядовому віснику (art. 22, ust. 1).  

Жоден із законів Польщі, які регулюють пробле-

матику місцевого самоврядування, не дає ні чіткого 

визначення статуту, ні поняття про місцеве право. 

Проте вважається, що правовий акт місцевого права, 

яким є і статут, має відповідати певним вимогам:  

1) містити загальні приписи і бути обов’язковими 

до застосування на території громади (ґміни);  

2) базуватися на законодавстві про самоврядуван-

ня чи інших законах, в яких прописано право на ви-

дання таких актів;  

3) стосуватися лише справ місцевого значення;  

4) мати передбачену законодавством форму і бути 

прийнятими та опублікованими у відповідний до чин-

ного законодавства спосіб [3, c. 108].   

Окрім того, текст статуту повинен бути написаний 

лаконічно, доступною та зрозумілою для мешканців 

мовою без зайвих довгих конструкцій, насичених 

квазінауковою термінологією [4, c. 108].  

Польський досвід є досить наближений до україн-

ського, хоча статутний процес розпочався в цій країні 

сімома роками раніше. Існують, звичайно, певні 

принципові відмінності. Наприклад, ґміна є юридич-

ною особою, тоді як в Україні нею можуть бути тіль-

ки представницькі та деякі інші органи місцевого 

самоврядування, а також багаторівневість самовряду-

вання (ґмінне, повітове, воєводське тощо). Але зага-

лом, перебіг запровадження розвивався схожим чи-

ном. Привертає увагу той факт, що після 10–12 років 

статутного процесу в Польщі спостерігалися якісні 

зміни в підходах до розроблення статутів (багато 

громад почали приймати нові більш продумані стату-

ти). В Україні майже стільки ж часу виявилося потрі-

бним, щоб просто інтенсифікувати процес прийняття 

статутів, хоча і їхня якість і продуманість також пок-

ращилися (насамперед завдяки інтернет-ресурсам) [4, 

c. 109]. 

Варто відзначити, що у Польщі діє інститут солец-

тва (pol. Solectwo), як допоміжна управлінська одини-

ця гміни (гміну можна розглядати як аналог 

об’єднаної територіальної громади в Україні). Тери-

торію, на яку поширює свою дію солецтво (як прави-

ло, це один сільський населений пункт), та повнова-

ження його керівництва визначаються радою гміни у 

Статуті солецтва. Так, станом на 31 грудня 2013 року 

у Польщі було 40 583 солецтв. Солецтво має власний 

бюджет, яким може вільно розпоряджатись (це право 

надане з 2009 року). Однак, в порівняні з українським 

інститутом старост, які наразі за законом є одинични-

ми посадовими особами у селах, селищах, де немає 

місцевої ради, солтис (сільський староста), очолює 

раду солецтва – колективний представницький орган, 

який обирається мешканцями відповідного солецтва 

разом із обранням солтиса. 

Також варто відмітити досвід однієї з найвпливо-

віших країн ЄС – ФРН. Автономія німецьких громад 

ґрунтується на можливості здійснювати владу на ви-

значеній території, займатися організацією громади, 

ухвалювати норми місцевого права, зокрема статути 

громад, ухвалювати місцеві бюджети та локальні 

податки, планувати власний господарський розвиток 

тощо [2, c. 184].  

У німецькому варіанті функціонування статутів 

локальних громад  українські дослідники О. Лазор та  

Д. Заяць виділяють такі особливості – поважні гаран-

тії статутотворення перед втручанням з боку органів 

державної влади (навіть у вигляді перевірки щодо 

відповідності законодавству); обов’язковість прийн-

яття статутів громадами; передбачення в самому текс-

ті статуту заходів (стягнень) за порушення його ж 

норм. Усі три особливості наразі видаються недоціль-

ними і недостатньо юридично вмотивованими для 

впровадження в українському статутному регулюван-

ні місцевого самоврядування, однак на перспективу 

не варто відхиляти таку можливість, зокрема щодо 

вимог обов’язковості прийняття статутів усіма тери-

торіальними громадами [4, c. 111].  

Одним із чинників, який допоміг Італії досягти 

значних результатів, є міцна, сформована система 

місцевого самоврядування з розвинутим громадянсь-

ким суспільством. 

Згідно зі ст. 114 Конституції Італії: «Республіка 

створюється з комун [Comune – найменша місцева 

одиниця в республіканському устрої. Має власний 

статут, повноваження та функції], провінцій [Provincia 

– автономна одиниця, наділена власним статутом, 

функціями та повноваженнями. У республіканському 

устрої посідає проміжне місце між найбільшою оди-

ницею, якою є область, та найменшою, якою є кому-

на], міст-метрополій [Citta metropolitane – місто-

метрополія (головне місто метрополійної зони). У 
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1990 р. мегаполіси отримали статус метрополій них 

зон, а комуни, які є їхнім осердям, – статус міст-

метрополій], областей [Regione – згідно з Конституці-

єю Італії є однією зі складових Республіки; автономна 

одиниця, наділена власним статутом, повноваження-

ми та функціями. Поряд із державою, має також зако-

нодавчі повноваження] та держави…» [8].  

Загалом, на сьогодні Італійська Республіка 

об’єднує 8103 комун, 110 провінцій та 20 областей, з 

яких, відповідно до ст. 116 Конституції Італії, п’ять – 

Валле д’Аоста, Сицилія, Сардинія, Трентіно-Альто 

Адідже, Фріулі-Венеція-Джулія – мають спеціальні 

статути, в яких визначено форми та умови автономії. 

Усі ці адміністративні одиниці є автономними 

утвореннями з власними статутами, повноваженнями 

та функціями, відповідно до конституційних принци-

пів. Статут італійської комуни, провінції та області є 

чимось на зразок «малої конституції» й повинен від-

повідати таким критеріям: 

 необхідності – кожна одиниця зобов’язана мати 

власний статут, який є необхідним задля впорядку-

вання її власної діяльності; 

 винятковості та особливості – кожна одиниця 

приймає власний статут, згідно з нормами основного 

закону, який є, водночас, і відображенням специфіки 

саме цієї території; 

 достовірності – визначення інституціональної 

мети, статут як «обличчя» одиниці; 

 стабільності – як основний використовуваний 

документ одиниці; 

 нормативності – можливість змінювати поря-

док у визначених законодавством межах. 

Статути приймаються рішенням комунальних 

(провінційних, обласних) рад на публічному засіданні 

шляхом відкритого голосування. Процес прийняття 

статуту є досить складним. Важливість ухвалення 

відповідного акта викликано необхідністю проведен-

ня широких дебатів, в яких, з одного боку, беруть 

участь представники більшості в раді, з іншого – 

обов’язковими є висновки представників опозиції. 

Для голосування щодо проекту статуту призначається 

конкретна кількість радників – у рівних пропорціях 

представників від більшості та від опозиції. Статут 

вважається ухваленим за умови підтримки двома 

третинами голосів осіб, уповноважених для голосу-

вання у питанні прийняття статуту. У разі відхилення 

проекту статуту 

повторне голосування проводиться через 30 днів. 

При повторному голосуванні законодавство вимагає 

на підтримку проекту статуту абсолютною більшістю 

групи радників [7, c. 180]. 

Законодавчим декретом за № 267/2000 [8] визна-

чені основні положення, які повинен містити статут 

місцевої одиниці Італії. Проте поряд з основним пере-

ліком будь-яка одиниця на свій розсуд і в межах чин-

ного законодавства може вводити додаткові положен-

ня. До основних положень належать: функції та пов-

новаження органів, форми гарантій участі меншості, 

організації служб та публічних послуг,  міжкомуналь-

ної співпраці, участі населення, децентралізації, спо-

соби доступу громадян до адміністративної інформа-

ції, спосіб законного представництва територіальної 

одиниці в судах, особливі знаки міської організації 

(герб, емблема, прапор тощо), гарантії та способи 

забезпечення рівних можливостей між чоловіками та 

жінками (представництво в колегіальних органах, 

організаціях та службах комуни).  

Згідно зі ст. 44 законодавчого декрету за № 

267/2000, статут кожної комуни повинен містити 

форми гарантій участі меншості в управлінні. Для 

італійського законодавця поняття меншості має ши-

роке значення. Воно може означати як соціальну ме-

ншість комуни, так і політичну меншість, а також 

меншість, яка не належить до опозиції та уособлена 

окремими радниками. 

Додатковими положеннями статутів визначається 

порядок функціонування, організація інституцій, від-

повідність надання соціальних послуг до норм зако-

нодавства, дії, пов’язані з проведенням консультатив-

них референдумів, упровадження інституту цивільно-

го захисника, структура комісій радників та ін. Стату-

ти приймаються рішенням комунальних (провінцій-

них, обласних) рад на публічному засіданні шляхом 

відкритого голосування [7].  

Cтатут вважається чинним із моменту його публі-

кації в офіційному виданні комуни. За відсутності 

такої публікації оприлюднення відбувається на спеці-

альних інформаційних стендах місцевої одиниці. Та-

кож обов’язковими є публікації ухваленого статуту в 

офіційному бюлетені області та Офіційному збірнику 

статутів міністерства внутрішніх справ. Статут облас-

ті приймається та може змінюватись обласною радою 

шляхом прийняття закону, ухваленого абсолютною 

більшістю від загального складу ради, двома попере-

дніми постановами, ухваленими впродовж не менше 

двох місяців. Пропозиції щодо ревізії статуту, які не 

схвалені обласною радою, не можуть бути подані 

вдруге впродовж одного року. Тотальна відміна ста-

туту не допускається, якщо немає попередньої поста-

нови про ухвалу проекту нового статуту [7, c. 181]. 

Слід зазначити, що Італію, так само як Іспанію, 

іноді характеризують як «держави автономій», урахо-

вуючи, що найбільш суттєвою характеристикою таких 

держав є наявність рис, специфічних для федерації. 

По суті, це вже не унітарні, але ще не федеративні 

держави. Конституції цих держав, гарантуючи право 

на автономію, як правило, передбачають територіаль-

ний принцип утворення автономії. Також у них ви-

значається мета створення автономії – в Конституції 

Іспанії автономії «володіють всією повнотою прав 

юридичної особи ... для здійснення державної діяль-

ності», а згідно з Конституцією Італії автономії мають 

“власні повноваження і функції». Крім права на авто-

номію адміністративно-територіальних одиниць, що 

входять до їх складу, конституції гарантують право 

автономії на статути, конституції.  

Так, за Конституцією Іспанії, «у здійсненні права 

на автономію, що визнається в ст. 2 Конституції, про-

вінції, які межують одна з одною, мають загальні 

історичні, культурні і економічні особливості..., мо-

жуть отримати самоврядування і утворити автономні 

співтовариства відповідно до положень цього розділу 

і відповідних статутів» (п. 1 ст. 143); «Статути авто-

номних співтовариств закріплюють: назву автономно-
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го співтовариства; межі його території; повноваження 

автономного співтовариства в рамках Конституції ...” 

(ст. 147 Конституції Іспанії). «Кожна область має свій 

статут» (ст. 123 Конституції Італійської Республіки); 

«Сицилія, Сардинія, Трентіно-Альто-Адідже, Фріулі- 

Венеція-Джудія і Валле д’Аоста мають особливі фор-

ми і умови автономії згідно зі спеціальними статута-

ми, встановленими конституційними законами» (ст. 

116 Конституції Італійської Республіки) [1, c. 47]. 

Стосовно іншої країни ЄС, Франції, то її часто по-

рівнюють з Україною. Схожість держав полягає у 

розмірі території, кількості населення, структурі дер-

жавної влади, а також вони мають подібний територі-

альний устрій. Особливістю Франції є те, що процес 

децентралізації там триває і сьогодні, як і в Україні.  

Однак, в Україні територіальні громади мають право і 

реальну здатність приймати статути. А у Франції 

лише розглядається можливість створення статутної 

автономії (реальні підстави для неї існують лише в 

так званих Заморських територіях, які мають особли-

вий статус). 

Намагання Франції та дії у напрямку децентралі-

зації зробило певні кроки задля зміни французького 

суспільства в досягненні більшої демократичності. 

Маючи спрощений доступ до значної кількості необ-

хідних послуг, повноваження місцевих рад тільки 

зросли. Місцеві громади пропонують надати їм дода-

ткових повноважень, а отже, можна припустити, що у 

майбутньому Францію чекає подальша децентраліза-

ція [2, c. 186].  

Також варто зауважити, що інколи трапляються 

використання терміну «статут» навіть щодо локаль-

них актів тих країн, де жодних статутів не приймають. 

Наприклад, науковці публікують статті про локальні 

статути Фінляндії, Швеції. Однак таке формулювання 

дослідницького питання може, певною мірою, вводи-

ти читачів в оману. Причина таких формулювань 

полягає в тому, що зазвичай громади, а точніше їхні 

представницькі органи мають право на певну нормот-

ворчість, однак ці норми не є статутами територіаль-

них громад у вузькому значенні. Так, ради фінських 

комун приймають так звані «адміністративні регуля-

ції», що є рішеннями щодо конкретних власних орга-

нізаційних справ (а вже, наприклад, питання збору 

податків комуною повинне регулюватися лише на 

рівні закону). У випадку Швеції нормотворчість ко-

мунальних представницьких органів є радше зібран-

ням постанов, які значною мірою перегукуються з 

українськими статутами територіальних громад, од-

нак через свою розрізненість і неоднорідність не мо-

жуть вважатися їхніми аналогами [4, c. 117]. 

Висновки та пропозиції. Кожен з наведених при-

кладів функціонування статутів локальних громад 

країн Європейського Союзу має позитивні риси, які 

можна застосувати в українських умовах уже зараз 

або через деякий час. Зокрема, досвід Польщі є кори-

сним у частині чіткого  формулювання статутних 

положень територіальних громад. Також необхідно 

відмітити досвід Німеччини, де втручання держави у 

статутний процес та життя громади мінімальне, що є 

цікавим для України через декілька років. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА ДЕРЖАВНОГО  

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 

 

 

У статті обґрунтовується помилковість ототожнення понять «управління май-
ном» та «розпоряджання майном». Досліджується дискусійне питання визначення права 
державного управління майном. Класифікуються відносини державного управління май-
ном за сферою правового регулювання та визначаються їх характерні ознаки. Спрос-
товується погляд на державне управління власністю як на особливе повноваження пуб-
лічного власника. Зазначається, що приватні повноваження управителя завжди є вуж-
чими, ніж повноваження власника. Наголошується на специфічності розуміння терміну 
«управління майном» при застосуванні у публічних відносинах та особливостях право-
вого регулювання. Висвітлюється недосконалість законодавчої дефініції про управління 
об’єктами державної власності. Критикується законодавче визначення  мети управлін-
ня об’єктами державної власності. Надається авторське визначення права державного 
управління майном.  

Ключові слова: управління майном; розпоряджання майном; публічний власник; упра-
витель майна; право державного управління майном; публічне право управління держав-
ним майном; приватне право управління державним майном. 

 

 
Постановка проблеми. Важливішою частиною 

економічних ринкових реформ нашої країни є перет-
ворення відносин власності як економічного підґрун-
тя суспільства. Актуальною є проблема реформування 
відносин управління державною та комунальною 
власністю та правова регламентація цих реформ. Пра-
вові норми, що регламентують ці відносини, не сис-
тематизовані, недосконалі, суперечливі, мають прога-
лини, викликають нерозуміння у правозастосуванні та 
у судовій практиці. Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Зазначені проблеми розглядали як фахів-
ці та науковці з державного управління (зокрема  
Е. Балацький, С. Кочеткова, В. Круглов, В. Кушлін,  
Б. Пасхавер, В. Пількевич, М. Шкільняк, В. Шупиро 
та інші), так і правознавці (зокрема О. Вінник, І. Жи-
лінкова, В. Мамутов та інші), але за цими питаннями 
відсутня єдність думок. Гострі суперечності проявля-
ються у цивілістичній науці та законодавстві, оскіль-
ки саме на цивілістичних засадах відносини власності 
можуть регулюватися найбільш ефективно, у тому 
числі відносини у сфері державного управління, що 
пов’язано з потребою зміни державного механізму, 
децентралізації, відмовою держави від ряду її тради-
ційних функцій, запровадження ефективних ринкових 
механізмів тощо.  

Мета статті – розробити визначення права держав-
ного управління майном з урахуванням його складної 
правової природи як публічного, так і приватного права. 

Виклад основного матеріалу. При вирішенні пи-
тання правової природи відносин у сфері державного 
управління майном не може бути однозначною відпо-
відь про публічний характер цих відносин. Проблем-

ною є політекономічна декларація про «рівність форм 
власності», про «приватну власність засновників, 
акціонерів на майно підприємства», погляд на акціо-
нерів як на «співвласників» тощо, ще більше проблем 
виникає з корпоративними правами держави. Убача-
ється, що вирішати усі ці проблеми неможливо без 
участі цивілістичної науки, яка фундаментально дос-
ліджує питання управління майном, у тому числі 
державним. Позиція цивілістики щодо рівності форм 
власності ґрунтується на доктрині, що право власності 
має надавати однакові правові можливості всім 
суб’єктам.  Так, не залежить від суб’єктного складу 
правовий режим майна, майнова відповідальність, 
повноваження власника та інші цивільні права та 
обов’язки. Тому недоцільно поділяти власність на 
форми чи види права власності, але є сенс у цивільно-
правовому регулюванні режиму окремих об’єктів 
цього права (наприклад, цільовий характер викорис-
тання рілля, оборонних об’єктів, житлових приміщень 
тощо). Саме цивільно-правові норми визначають 
окремі підстави для виникнення та припинення права 
власності внаслідок приватизації, правовий режим 
речей, вилучених з цивільного обігу, що можуть зна-
ходитися лише у державній власності. Норми цивіль-
ного права визначають рівні можливості щодо здійс-
нення правомочності власника незалежно від приват-
ної чи публічної форми, але встановлюють особливо-
сті правового режиму окремих об’єктів права власно-
сті. Ця система загальних правил створює підґрунтя 
для наступної конкретизації та розвитку у спеціаль-
ному законодавстві.  
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Відносини державного управління майном можна 
поділити на два види за сферою правового регулю-
вання. По-перше, це внутрішні відносини публічно-
правового характеру, коли уповноважені державою 
органи безпосередньо здійснюють повноваження 
власника у відносинах з державними організаціями 
або передають певну частину своїх повноважень вла-
сника іншим державним суб’єктам шляхом розпоря-
дження. По-друге, це наступні зовнішні відносини 
приватноправового характеру, що виникають шляхом 
договору: 

1) коли уповноважені державою органи безпосере-
дньо здійснюють повноваження власника у відноси-
нах з приватними організаціями; 

2) коли уповноважені державою органи передають 
певну частину своїх повноважень власника приват-
ним суб’єктам; 

3) коли державні організації, які отримали від упо-
вноважених державою органів певну частину повно-
важень власника, вступають у відносини з приватни-
ми особами. 

Слід звернути увагу, що цивільне законодавство 
регулює «зовнішні» майнові відносини за участю 
суб’єктів – управителів та їх контрагентів на засадах 
юридичній рівності, вільного волевиявлення та май-
нової самостійності їх учасників. Якщо ж суб’єкти 
публічного права приймають участь у «внутрішніх» 
публічних відносинах, то тут діють нормативні акти 
публічно-правового характеру, які, зокрема, визнача-
ють компетенцію органів публічно-правових утворень 
з використання та розпорядження (управління) 
об’єктами їх власності, визначаючи випадки та харак-
тер участі у цивільному обігові.  Але втримання 
суб’єктів публічного права  тільки у межах «внутріш-
ніх» публічних відносин приведе до  занепаду, тому 
економічно ефективними можуть бути тільки ринкові 
відносини у сфері цивільного обігу на засадах юриди-
чної рівності учасників. 

У науковій літературі з державного управління та 
в окремих спеціальних нормативних актах мова йде 
про державне управління державною власністю, при-
чому управління розглядається як особливе повнова-
ження публічного власника, що суперечить цивілісти-
чній доктрині «тріади прав власника»: права володін-
ня, право користування та право розпорядження. Ґру-
нтуючись на цивілістичній позиції, право управління 
може виникнути у суб’єкта підприємницької діяльно-
сті на підставі договору з власником майна (гл. 70 
ЦК), а також у встановленому порядку у суб’єкта 
цивільного права щодо майна певної категорії осіб, 
наприклад малолітніх (гл. 6 ЦК),  у разі потреби 
управління спадщиною (ст. 1285 ЦК) тощо [3]. Тобто 
управлінські майнові відносини у цивільному праві – 
це відносини посередництва, коли власник майна, 
який, як правило, є установником управління, передає 
в своїх інтересах другій стороні (управителеві) на 
певний строк своє майно в управління. Також цивіль-
но-правове регулювання знайшли відносини, коли 
приватний власник не в змозі здійснювати свої пов-
новаження, (наприклад, малолітній), та його майно 
передають управителю уповноважені на це  державні 
установи. 

Ірина Жилінкова, досліджуючи питання цивільно-
правового співвідношення таких понять, як «управ-
ління майном» та «розпорядження майном», вважає, 

що перше поняття є більш широким за змістом, оскі-
льки управління майном включає два основних види 
дії: а) вчинення правочинів щодо майна, у тому числі 
правочинів щодо розпорядження майном; б) вчинення 
дії щодо догляду, ремонтування, зберігання майна 
тощо. Тому автор пропонує закріплення у цивільному 
законодавстві більш конкретного однозначного тер-
міну «управління майном», в якому було б закріплено 
більш широке коло дій управителя, ніж розпоряджен-
ня майном [5]. Але тут слід додати, що повноваження 
управителя завжди є вужчими, ніж повноваження 
власника, оскільки управитель діє за рахунок власни-
ка та в його інтересах та підзвітний власнику.  

Також слід врахувати специфічність терміну 
«управління майном» при застосуванні у публічних 
відносинах. У приватних відносинах право розпоря-
дження державним майном є тільки частиною держа-
вного управління майном, та це право не можна розг-
лядати як особливе повноваження власника, а лише 
реалізацію прав володіння, користування та розпоря-
дження, тобто управління є різновидом здійснення 
права власності, оскільки сам власник – держава здій-
снює свої повноваження власника шляхом  їх пере-
дання органам влади, які повинні їх здійснювати у 
публічних інтересах і бути підзвітні народові України. 
Термін «управління майном» потрібний для визна-
чення можливості власника як самому безпосередньо 
здійснювати повноваження власника, так і для визна-
чення права власника передати свої повноваження 
іншій особі, при цьому не втратити право власності. 
Таким чином, власник здійснює не право управління, 
а право розпоряджання.   

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про управ-
ління об’єктами державної власності» це управління є 
діяльністю Кабінету Міністрів України та уповнова-
жених ним органів, інших суб’єктів, визначеними цим 
Законом, щодо здійснення повноважень з реалізації 
прав держави як власника таких об’єктів,  пов’язаних 
з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, 
у межах, визначених законодавством України, з ме-
тою задоволення державних та суспільних потреб [4].  

Іншими словами, скорочено, управління об’єктами 
– це реалізація Кабміном прав держави як власника 
таких об’єктів. Ці права – володіння, користування та 
розпоряджання, є змістом права власності відповідно 
до ст. 317 Цивільного кодексу. Тобто Кабмін фактич-
но здійснює найбільш повне речове право над 
об’єктами державної власності. Але, на відміну від 
приватного власника, який не підзвітний, вільний 
робити все, окрім того, що заборонено законом та не 
зобов’язаний мотивувати свої дії, державне управлін-
ня має здійснюватися так, як це приписано законом, 
та свобода вибору дій управління може бути тільки в 
межах альтернативи, визначеної законом та бути мо-
тивованою, підзвітною (ст.19 Конституції) [1]. 

З метою науково-теоретичного обґрунтування та 
вдосконалення законодавчого визначення державного 
управління власністю визначимо   правові характерні 
ознаки цього права управління.   

По-перше, суб’єктами управління об’єктами дер-
жавної власності є Кабінет Міністрів України та упо-
вноважені ним органи, як суб’єкти публічних відно-
син, і таке управління здійснюється розпорядчим 
методом. Але поряд з цим управління  об’єктами дер-
жавної власності може здійснюватися суб’єктами 
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приватного права, яке ґрунтується на цивільно-
правових договорах доручення, комісії, управління 
майном, засновницькому договорі при створенні дер-
жавних акціонерських товариств. При укладенні та-
ких договорів органи державної виконавчої влади 
передають певну частину своїх повноважень власника  
контрагенту в приватних відносинах, залишаючи 
органам державної виконавчої влади право контролю 
та інші важливіші функції та не втрачаючи повнова-
ження власника, зокрема на прибутки.  

По-друге, метою управління об’єктами державної 
власності має бути не задоволення державних та сус-
пільних потреб, а задоволення суспільно-соціальних 
потреб. Конституція визначає Україну не тільки де-
мократичною, але і соціальною державою (ст. 1), 
закріплює обов’язок держави забезпечити соціальну 
спрямованість економіки (ст.13) [1]. Відповідно до ч. 1 
ст. 9 Господарського кодексу України у сфері господа-

рювання держава здійснює довгострокову (стратегічну) і 
поточну (тактичну) економічну і соціальну політику, 
спрямовану на реалізацію та оптимальне узгодження 
інтересів суб’єктів господарювання і споживачів, різних 
суспільних верств і населення в цілому [2]. 

Таким чином, право державного управління май-
ном – це право держави у межах, визначених законо-
давством України та для задоволення суспільно-
соціальних потреб, як самої здійснювати повнова-
ження власника безпосередньо органами державної 
виконавчої влади або передавати  певну частину своїх 
повноважень власника іншим суб’єктам шляхом роз-
порядження у публічних відносинах або договору в 
приватних відносинах, залишаючи органам державної 
виконавчої влади право контролю та інші важливіші 
функції та не втрачаючи повноваження власника, 
зокрема права на прибутки.  
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СВІТОВА ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ ОРГАНІ 

 

 

В статті подано аналіз організації системи внутрішнього аудиту в країнах світу, 
які розподілено на три основні групи: англомовні країни; країни континентальної Євро-
пи; латиноамериканські країни. Автор подає деякі рекомендації щодо можливості вико-
ристання досвіду Великобританії, Австралії та Канади у організації внутрішнього ау-
диту у органах державної влади України. 

Ключові слова: внутрішній аудит; організація внутрішнього аудиту; Відділу Внут-
рішнього аудиту; оцінка якості внутрішнього управління державного органу. 

 
 

Актуальність теми дослідження. На сучасному 

етапі розвитку Української держави одним із ключо-

вих питань, яке потребує негайного вирішення, є пи-

тання удосконалення механізмів державного фі-

нансового контролю за органами державної влади. 

Зокрема, особливого значення набуває застосування 

державного внутрішнього фінансового аудиту і по-

ліпшення якості державного регулювання.  

Інтеграція України до європейського та світового 

політико-економічного простору вимагає від нашої 

держави створення ефективної системи внутрішнього 

аудиту в органах державної влади. Світова практика 

має напрацьовані механізми здійснення внутрішнього 

аудиту в органах державної влади. Вивчення досвіду 

інших країн у здійсненні внутрішнього аудиту в дер-

жавних органах є актуальним для України. 

Різні аспекти інтеграції світового досвіду в діяль-

ність вітчизняних органів державного внутрішнього 

аудиту присвятили свої дослідження такі зарубіжні та 

українські вчені, як П. Андрєєв, О. Чечуліна, Я. ван 

Тайнен [1], М. Грачова [2], І.Дрозд [3], Т. Каменська 

[4], Р.  Рудніцька [6], Г. Тусимбаева [7], І. Чумакова 

[9; 10] та ін. Проте актуальною залишається спроба 

комплексного дослідження світової практики механі-

змів здійснення внутрішнього аудиту в органах дер-

жавної влади. 

Метою статті є дослідження світової практики 

здійснення внутрішнього аудиту в органах державної 

влади. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вну-

трішній аудит – це діяльність з проведення та оцінки 

поточної роботи організації, здійснювана, як правило, 

її внутрішнім підрозділом і спрямоване на контроль і 

вироблення рекомендацій щодо вдосконалення 

управління. Метою внутрішнього аудиту є допомогти 

співробітникам організації ефективно виконувати свої 

обов’язки. 

Кожна країна має свою історію, цінності та полі-

тичну система. Так само можна сказати і про систему 

аудиту. Сучасні дослідники виокремлюють різні гру-

пи країн, серед яких інтерес становлять, на наш пог-

ляд, три групи:  

 англомовні країни; 

 країни континентальної Європи; 

 латиноамериканські країни. 

Кожна група об’єднана за певними загальними пі-

дходами до побудови системи аудиту та передумова-

ми до запровадження функції внутрішнього аудиту в 

системі державного фінансового управління й конт-

ролю, які історично складалися в країнах цієї групи. 

Для країн, що утворюють англомовну систему ау-

диту (Великобританія, Південна Африка, Нова Зелан-

дія, Австралія), характерний децентралізований підхід 

до організації внутрішнього аудиту. Наприклад, у 

англомовних країнах Африки служби внутрішнього 

аудиту працюють у структурі галузевих міністерств і 

звітують перед головним фінансовим чиновником 

міністерства (головним бухгалтером). На формування 

та розвиток системи аудиту цих країн суттєво впли-

нула Великобританія, тому структура й діяльність 

відповідних служб у державних установах є дуже 

подібними до функції внутрішнього аудиту в урядо-

вих агенціях Великобританії [9, c. 146–147].   

Основними суб’єктами структури органів внутрі-

шнього аудиту уряду Великобританії є Міністерство 

Фінансів, Комітет Аудиту та Відділ Внутрішнього 

аудиту. 

Міністерство Фінансів щорічно розробляє методи-

ку обліку діяльності органів виконавчої влади для 

відображення операцій, руху активів і зобов’язань. Це 
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дозволяє отримати адекватну картину по доходах і 

видатках, прибутків і збитків, а також про рух грошо-

вих потоків в розрізі міністерств та інших органів 

виконавчої влади. Відповідальним за розробку та 

реалізацію облікової політики є Головний Бухгалтер. 

Міністерство фінансів призначає на цю посаду вико-

навчого директора з макроекономічної політики і 

міжнародних фінансів. Головний Бухгалтер несе від-

повідальність перед Головному аудитором за надання 

фінансової звітності за всіма урядовими відомствами. 

Головний Бухгалтер визначає облікову політику, про-

водить критичну оцінку діяльності фінансових відді-

лів міністерств і агентств, зокрема, з точки зору від-

повідності прийнятим стандартам [1].  

Головний Бухгалтер організовує Комітети аудиту 

в кожному Міністерстві та Агентстві. Комітети ауди-

ту всіх відомств звітують перед бухгалтером. Комітет 

ради, який організовується для кожної позавідомчої 

громадської організації, звітує перед Радою цієї орга-

нізації. Основною функцією Комітету аудиту або ради 

є моніторинг ризиків, поточного контролю і процесів 

управління [5, c. 16].  

Очолює Комітет Аудиту головний бухгалтер ви-

конавчого органу влади. Головний Бухгалтер мініс-

терства або агентства організовує багатоплановий 

облік у відомстві: фінансовий звіт, внутрішній конт-

роль, розрахунок та аналіз показників результативно-

сті та ефективності зроблених витрат. До складу Ко-

мітету аудиту органу виконавчої влади входять спів-

робітники цього відомства. Чисельний склад 3–5 осіб. 

Комітет аудиту періодично організовує зустрічі (мі-

німум 4 рази на рік), в яких як правило беруть участь 

члени комітету, голова органу виконавчої влади, фі-

нансовий директор, керівник відділу внутрішнього 

аудиту та представник зовнішнього контролю. На цих 

зборах обговорюються матеріали зовнішнього і внут-

рішнього аудиту, а також рекомендації Головного 

Бухгалтера. 

Діяльність Відділу Внутрішнього аудиту регламе-

нтується двома основними документами: Керівницт-

вом із Внутрішнього Аудиту та Стандартами Внутрі-

шнього Аудиту [11]. 

До завдань Внутрішнього аудиту входить: аналіз 

внутрішньої системи управління на предмет відповід-

ності поставленим цілям; оцінка методів управління з 

точки зору економічності і ефективності; ідентифіка-

ція ризиків, які можуть перешкодити реалізації поста-

влених цілей з подальшою виробленням рекомендацій 

для удосконалення діяльності; звіт щодо якості сис-

теми внутрішнього контролю. 

Фактично Відділ Внутрішнього аудиту є гарантом 

збереження активів відомства від шкоди, включаючи 

факти шахрайства, вихід за рамки компетенції і кору-

пцію, він забезпечує правдивість і достовірність нада-

ної інформації та даних, включаючи внутрішню і 

зовнішню звітність, а також поточний оперативний 

облік. Діяльність внутрішнього аудитора повинна 

бути незалежною, щоб він міг виносити справедливі 

неупереджені рішення. Діяльність аудитора плануєть-

ся з урахуванням цілей, пріоритетів та ефективності 

ресурсів, виділених для аудиту.  

Відділ Внутрішнього аудиту не може самостійно 

встановити факт шахрайства, корупції чи вихід спів-

робітника відомства за рамки його компетенції, разом 

з тим він може інформувати про можливості такого 

факту Комітет Аудиту, а також виробити систему 

превентивних заходів, які знизять ризик здійснення 

факту шахрайства. У разі виявлення факту правопо-

рушення за участю співробітників органів виконавчої 

влади залучається поліція. Якщо в цьому факті безпо-

середньо не задіяні співробітники відомства, то про 

цей факт інформується Головний Бухгалтер. Внутрі-

шній аудит не несе відповідальності за факти шахрай-

ства та інші порушення в підконтрольному відомстві.  

Для реалізації його функцій відділу Внутрішнього 

аудиту виділяється бюджет і ресурси. Якщо для про-

ведення повноцінного внутрішнього аудиту недостат-

ньо ресурсів або повноважень, то керівник відділу 

Внутрішнього аудиту може звернутися до Головного 

Бухгалтеру для розширення повноважень і залучення 

додаткових ресурсів. Статус керівника відділу Внут-

рішнього аудиту повинен дозволяти реалізовувати 

свої повноваження і впливати на управління ризика-

ми, оперативний контроль і управління відомством.  

Взаємовідносини відділу Внутрішнього аудиту з 

іншими підрозділами повинні орієнтуватися на ефек-

тивність проведення аудиту, мінімізацію зусиль і 

підвищення цінності виконаної роботи. Відділ Внут-

рішнього аудиту підтримує постійний зв’язок з аген-

том зовнішнього аудиту і обмінюються думками з 

питань техніки проведення аудиту, методів, а також 

координації дій. Співробітники відділу Внутрішнього 

аудиту проходять атестацію та підвищення кваліфіка-

ції. Стратегічним напрямком діяльності внутрішнього 

аудиту є підвищення ефективності роботи відомства 

шляхом оцінки ситуації та вироблення рекомендацій. 

Ця робота передбачає періодичну оцінку і переоцінку 

ризиків, вдосконалення управління ризиками. З цієї 

точки зору ресурси, виділені на проведення внутріш-

нього аудиту, розподіляються на консультаційну ро-

боту і попередження ризиків. 

Організаційна структура окремих відомств може 

містити відділ Управління ризиками та Відділ конт-

ролю. У цьому випадку функції відділу Внутрішнього 

аудиту можуть відрізнятися, але ці два види діяльнос-

ті не виключаються зі сфери ведення відділу внутрі-

шнього аудиту. Поточна діяльність відділу Внутріш-

нього аудиту регламентується планом. План роботи 

відділу Внутрішнього аудиту узгоджується з бухгал-

тером. У плані описуються завдання, цілі, ресурси 

аудиторської діяльності. План перевірки також пови-

нен містити основні цілі аудиту: проведення консуль-

таційної роботи або попередження ризиків [5, c. 16–17].  

Особливу значущість в діяльності відділу Внутрі-

шнього аудиту має принцип звітності. Звіти подають-

ся Головному Бухгалтеру. Кожен зі звітів повинен 

містити в назві найменування виконаної роботи: 

управління ризиками, контроль та вдосконалення 

управління. У звіті вказується виявлені недоліки з 

управління ризиками, слабкість контролю або наяв-

ність надмірного контролю, а також слабка ефектив-

ність управління. 
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Варто підкреслити, що окрім представлених аген-

тів аудиту, у Великобританії існує така організація як 

Форум Громадської аудиту. Це організація формуєть-

ся з урядових установ, що надають послуги населен-

ню та виробляє напрямок розвитку цього сектора 

виконавчої влади, а також вносить це в плани внутрі-

шнього аудиту установ. Робота форуму відбувається, 

в тому числі, шляхом обговорення планів роботи 

відділів Внутрішнього аудиту та аналізу звітів цих 

відділів. Діяльність цієї організаційної одиниці Вели-

кобританії схожа на Комітет громадського аудиту і 

обліку Австралії. 

Саме ця особливість системи внутрішнього аудиту 

англомовних країн має стати основою для залучення 

громадськості до внутрішнього аудиту органів держа-

вної влади в Україні. 

Також для України варто звернути увагу на досвід 

Австралії, де Відділ внутрішнього аудиту створюєть-

ся у всіх організаціях, підконтрольних національному 

відділу аудиту. Відділ внутрішнього аудиту функціо-

нує як самостійний підрозділ, який не залучається до 

щоденну діяльність організації та прийняття рішень. 

Для якісного виконання завдань аудиту група по-

винна мати, з одного боку, досить фінансових ресур-

сів, з іншого боку – повинна бути укомплектована 

кваліфікованими співробітниками, які мають високий 

рівень знань і навичками для виконання своїх функцій 

і реалізації затвердженого плану роботи. 

У звітах про діяльність відділів внутрішнього ау-

диту органів виконавчої влади Австралії зустрічають-

ся дві форми найму працівників: ко-сорсинг і повний 

аутсорсинг. Перша схема передбачає формування 

штату як з числа працівників установи, так і з залуче-

них співробітників, задіяних за контрактом (тобто при 

такій схемі частина ресурсів залучаються за схемою 

аутсорсингу). Керівник групи внутрішнього аудиту і 

штатні співробітники, як правило, контролюють дія-

льність залучених.  

До групи аудиту залучаються співробітники з чис-

ла кандидатів, що відповідають вимогам, що 

пред’являються, і здатні надавати аудиторські послу-

ги на якісному рівні. У разі повного аутсорсингу 

управління групою аудиту відбувається за допомогою 

призначення керівника відділу внутрішнього аудиту з 

числа співробітників і складання якісного плану ро-

боти внутрішнього аудиту. Керівнику відділу допома-

гають, як правило, два співробітника з числа персона-

лу організації [5, c. 18].  

Подібна система утворення відділів внутрішнього 

аудиту органів виконавчої влади може стати цікавою 

для нашої держави. Адже органи внутрішнього ауди-

ту дійсно мають засновуватись виключно на професі-

оналізмі та компетентності, а також на незалежності 

їх співробітників. 

Країни франкомовної системи аудиту, передусім 

Франція, безумовно, справили вплив на формування 

та розвиток функції внутрішнього аудиту в держав-

ному фінансовому управлінні багатьох країн. Наполе-

онівська модель державного управління, яка застосо-

вується у Франції, є системою визначення відповідно-

сті законам та інструкціям рішень, що приймаються 

виконавчою владою та підвідомчими їй організаціями 

(централізований підхід). Франція експортувала цю 

модель не лише до латинських європейських країн 

(зокрема в Італію, Іспанію, Португалію та ін.), а й 

певною мірою до Південної Америки та Західної і 

Екваторіальної Африки, де Франція тривалий час 

мала колонії [9, c. 149] . 

Аудит всіх фінансових послуг на території Франції 

здійснюється створеної в 1797 році Генеральною ін-

спекцією з фінансів при Міністерстві фінансів, еко-

номіки і промисловості. Функціональними напрямами 

Національної місії з аудиту є фінансовий аудит всіх 

міністерств (80 %) і аудит ефективності (20 %). 

Система внутрішнього контролю (аудиту) Франції 

включає в себе: 

1) три генеральні інспекції з фінансів, охорони 

здоров'я та соціальних питань, адміністрування сило-

вого блоку; 

2) національну місію (орган) з аудиту при депар-

таменті з питань бюджету в структурі Міністерства 

фінансів, економіки та промисловості; 

3) служби внутрішнього аудиту в кожному мініс-

терстві і агентстві (бюджетної організації); 

4) МАСІ  (Місія з аудиту і контролю). 

Національна місія здійснює формування єдиного 

плану національного аудиту для всіх міністерств на 

підставі системи управління ризиками, контроль на 

відповідність внутрішніх аудиторів стандартам Наці-

ональної місії з аудиту. 

Основним завданням служби внутрішнього аудиту 

є аудит (контроль) у сфері професійної діяльності 

структури, в якій він створений, аудит на відповід-

ність і аудит ефективності всередині своєї структури. 

Служби внутрішнього аудиту створені у всіх держав-

них органах і всередині департаментів міністерств, в 

тому числі місцевих органах самоврядування. 

МАСІ Міністерства фінансів, економіки та проми-

словості (в інших міністерствах є аналогічні структу-

ри) – постійно діючий консультативно-дорадчий ор-

ган. Його функціональними напрямами є: оцінка зда-

тності міністерства представити повний звіт по про-

цедурам всієї діяльності міністерства; формування та 

управління ризиками; складання плану дій для зни-

ження ризиків; визначення методології та контроль за 

її виконанням департаментами; дача доручень депар-

таментам про проведення в межах компетенції контро-

лю на відповідність з узагальненням результатів [7].  

Системи аудиту більшості франкомовних країн 

Африки є подібними до французької. Однак функція 

внутрішнього аудиту в міністерствах цих країн є не-

розвинутою: у деяких країнах її взагалі не запрова-

джено, а в інших – хоча й запроваджено, але вона 

відіграє досить обмежену роль [9, c. 150].   

Багато країн латиноамериканської системи аудиту 

успадкували інститути рахункових судів із Іспанії. У 

цих країнах традиційним є обов’язкове надання ви-

щому органу фінансового контролю (ВОФК) керівни-

ком бухгалтерського офісу (головним бухгалтером) 

бюджетної установи бухгалтерських рахунків і звітів для 

підтвердження відповідності законодавчим вимогам. 

Наприклад, у Колумбії, яка мала спочатку консо-

лідовану і стандартизовану функцію внутрішнього 

аудиту в державних органах влади (1993–1994 р.), у 
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1996 р. була створена Консультативна рада з внутрі-

шнього контролю – дорадчий орган виконавчої влади 

при Адміністрації президента. Хоча практику наявно-

сті у кожному відомстві представника централізова-

ного контролю було припинено, а з цим і практику 

попереднього аудиту, його повноваження щодо 

централізованого керівництва функцією внутрішнього 

аудиту збереглися. 

У більшості латиноамериканських країн основну 

відповідальність за внутрішній і зовнішній контроль 

витрат центрального уряду закріплено за Генераль-

ною контрольною палатою (Contraloria). За допомо-

гою цієї установи законодавча гілка влади (парламент 

країни) реалізувала свої повноваження стосовно дер-

жавних установ, які також мали повноваження щодо 

здійснення функцій із внутрішнього контролю, бухга-

лтерського обліку та оплати послуг підрозділів чи 

установ, які їх здійснюють. Цей орган відповідав за 

державний облік, консолідацію податково-бюджетної 

інформації та підготовку фінансових звітів, а також за 

верифікацію й консолідацію активів і зобов’язань у 

бухгалтерському і бюджетному обліку. 

Contraloria в традиційній формі функціонує в та-

ких країнах, як Чилі, Гондурас і Панама. Перехід від 

централізованого до децентралізованого підходу в 

організації функції внутрішнього аудиту ускладню-

ється через брак підготовки урядових установ до її 

виконання. Відповідно до системи Contraloria, до 

сфери внутрішнього контролю належать обмежені 

аспекти попереднього контролю та неістотні адмініс-

тративні запити, як правило, специфічні строкові 

замовлення [9, c. 153]. 

Однак, на нашу думку, слід звернути особливу 

увагу на досвід Канади. Так, у Канаді контроль ефек-

тивності витрачання федерального бюджету з боку 

народу здійснюється членами Парламенту. Уряд що-

річно представляє в Палату громад (Комітет фінансо-

вого контролю) проект бюджету і звіт про його вико-

нання за попередній рік. У Канаді здійснюється два 

види державного аудиту в залежності від суб’єкта 

аудиту: зовнішній і внутрішній аудит. Внутрішній 

аудит проводиться службами внутрішнього аудиту в 

кожному відомстві. 

Канада є одним з піонерів впровадження аудиту 

ефективності та однією з перших в світі відмовилася 

від практики перевірки тільки законності фінансової 

та економічної діяльності уряду. Офіс Генерального 

аудитора і Комітет публічних рахунків нижньої пала-

ти канадського парламенту, складаючи інституційну 

основу законодавчого аудиту, здійснюють контроль 

за ефективністю виконання урядових програм і, як 

наслідок, ефективністю витрачання державних ресур-

сів. Результати аудиту дають депутатам необхідні 

емпіричні підстави для формування власної позиції з 

питань ефективності управлінської та фінансової 

діяльності уряду. 

Секретаріат Міністерства фінансів контролює витра-

чання бюджетних коштів при реалізації урядових про-

грам і проводить оцінку ефективності діяльності держа-

вних органів. В рамках оцінки оцінюється і діяльність 

служб внутрішнього аудиту. Позитивною стороною 

аудиту в Канаді є проведення повноцінної оцінки ефек-

тивності діяльності державних органів та програмних 

документів. У Канаді в кожному державному органі на 

федеральному і провінційному рівнях функціонують 

служби внутрішнього аудиту та оцінки [7].  

Основне завдання служби внутрішнього аудиту 

полягає в оцінці якості внутрішнього управління дер-

жавного органу (управління бюджетними коштами, 

персоналом, інформаційних технологій і інших) і 

виробленні рекомендацій щодо вдосконалення діяль-

ності державного органу. Варто відмітити, що такий 

підхід є найбільш оптимальним і для нашої держави.  

Отже, на сучасному етапі реформування органів 

державної влади, ключовим аспектом має стати ство-

рення дієвої та професійної системи внутрішнього 

аудиту. Особливу увагу варто звернути на досвід 

Великобританії та Канади, де служба внутрішнього 

аудиту наділена широкими функціями та повнова-

женнями та формується із компетентних працівників. 

Також корисним є досвід Великобританії та Австра-

лії, де існує така організація як Форум Громадської 

аудиту та на Комітет громадського аудиту і обліку 

Австралії.  
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ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИНИКНЕННЯ  

ТА ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 

У статті досліджується виникнення та формування територіальних громад на те-
ренах сучасної України, шляхом аналізу різних наукових праць з цього питання та відпо-
відних історичних документів і правових актів. На початку статті зазначається, що 
територіальні громади України мають ознаки глибокої давнини. Підкреслюється, що 
еволюція територіальної громади в Україні тривала століттями. У загальних рисах 
описуються територіальні громади, які існували в період Київської Русі, польсько-
литовської доби та доби козацтва, радянський період. Зокрема, акцентується увага, 
що на формування територіальних громад та на становлення їх як вільних громад, 
утвердження їх самоврядності, яка розвивалася шляхом надання містам окремих гра-
мот-привілеїв, безпосередньо впливав економічний розвиток. 

Далі у дослідженні мова йде про функції, які здійснювали територіальні громади в 
Україні протягом усього свого існування, серед яких найважливішими були безпека всіх 
членів громади, забезпечення правопорядку на своїй території, збереження рухомого і 
нерухомого майна, господарська, культурно-просвітницька функції, функція соціального 
захисту та ін. Ці функції становили основу сутності існування територіальних громад 
та визначали їх призначення в різні історичні періоди. Описується в статті і госпо-
дарська діяльність територіальних громад, яка впливала на процес формування громад 
як основної ланки місцевого самоврядування. 

Наприкінці статті зазначається як інститут місцевого самоврядування разом із 
отриманням незалежності нашої держави знову відродився і територіальні громади 
набули нового значення. 

На основі проведеного дослідження робиться висновок, що протягом усієї історії 
Української держави територіальні громади розвивалися, соціально-правова природа 
яких в різні історичні періоди змінювалася набуваючи нового політичного й економічного 
значення. 

Ключові слова: територіальна громада; місцеве самоврядування; двір; вервь. 

 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Підписання Україною Європейської Хартії про са-

моврядування вимагають від неї конкретних дій, 

спрямованих на забезпечення децентралізації в 

управлінській сфері, удосконалення правової та еко-

номічної бази функціонування органів місцевого са-

моврядування, оптимальної структури розподілу еко-

номічних та функціональних повноважень між цен-

тральними органами влади. Центральне місце з-поміж 

усього цього посідають саме територіальні громади як 

основи місцевого самоврядування. 

Для ефективного формування спроможних тери-

торіальних громад та відповідно успішного рефор-

мування місцевого самоврядування й здійснення де-

централізації публічної влади, необхідно дослідити 

витоки створення перших громад, проаналізувати 

процес їх формування і розвиток в різні історичні 

періоди на території сучасної України. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням 

виникнення та формування територіальних громад на 

теренах сучасної України займалися такі вчені, як 

В. Я. Тацій, О. Н. Євтушенко, В. Б. Яловий, С. Г. Се-

рьогіна, О. В. Батанов, В. М. Ємельянов, В. С. Жу-
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равський, В. Я Малиновський, Ю. І. Ганущак,  

О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та інші. Однак, 

незважаючи на значну кількість наукових праць за-

значених вчених, окремі питання формування тери-

торіальних громад на різних етапах історичного ро-

звитку української держави є досі дискусійними та 

суперечливими. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-

дання). Метою цієї статті є дослідження виникнення 

та формування територіальних громад на теренах 

сучасної України, шляхом аналізу різних наукових 

праць з цього питання та відповідних історичних 

документів і правових актів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тери-

торіальна громада України має ознаки глибокої дав-

нини. Так, свого часу дослідник І. В. Черкаський 

написав: «…про початок походження цієї установи 

ми не знаходимо жодних відомостей ні в літописах, ні 

в писаних законодавчих пам’ятках. З високою 

ймовірністю можна думати, що сільські громади по-

стали з тих часів, коли слов’янські племена, які засе-

ляли теперішню південно-західну Русь, ще не були 

об’єднані в державні спілки під зверхньою владою 

господарів» [14, c. 119]. 

Еволюцію розвитку та становлення територіальної 

громади в період Київської Русі досліджував  

М. С. Грушевський. Він проаналізував розвиток тери-

торіальної громади, починаючи з родин і родів, та 

показав як на певному етапі розвитку родинні зв’язки 

слабшали і зміцнювались «мотиви територіальної 

близькості, сусідства, солідарності територіальної та 

економічної», як наслідок поділу родин «рідні осідали 

побіч себе групами, і, пізніше, як розростались й 

ділилися ширші родини, на старих займанщинах по-

вставали нові родини, зв’язані спорідненням і творили 

громаду» [3, с. 352]. 

Сільській групі «родів» – дворищ, М. С. Гру-

шевського, досить близько відповідає громада «Русь-

кої Правди» – «вервь». «Руська Правда» вже більш 

конкретно регулювала діяльність верві. «Руська 

Правда» прямо говорить про вервь або згадує її тим 

чи іншим чином у 15 статтях. У цих статтях вона 

значиться як територіальна організація сільського 

населення з конкретно визначеними функціями. На це 

вказує значна територія, яку займає вервь, що за-

кріплено в «Руській Правді» [4, с. 236]. 

У багатьох статтях «Руська Правда» накладає ма-

теріальну відповідальність у вигляді штрафу, що вка-

зувало на те, що член верві мав економічну само-

стійність.  

М. Ф. Владимирський-Буданов, пояснюючи термін 

«вервь» писав: «…та сама одиниця провінціального 

поділу як у південних, так і в північних землях нази-

вається верв’ю. Тій самій одиниці відповідають і 

назви «сотня» не тільки в міському, а й в провінціаль-

ному поділі»  [1, с. 79]. 

С. В. Юшков визначив, що «вервь – це архаїчний 

інститут, який в основних руських центрах повинен 

був зникнути з розвитком феодальних відносин. 

Замість верві стали оформлятись сільські громади» 

[16, с. 73–74]. 

Еволюція територіальної громади в Україні трива-

ла століттями. Роль та значення громади завжди були 

важливими в українському суспільстві. Подальший 

розвиток торгівлі висунув потребу не лише охорони 

від зовнішніх ворогів, захисту свободи і незалежності 

від місцевих феодалів, а й внутрішньої самоор-

ганізації та самоуправління. Безпосередньо еко-

номічний розвиток обумовлював становлення вільних 

громад, самоврядність яких виникала і розвивалася 

шляхом надання містам окремих грамот-привілеїв. 

Вважаючи недосконалими місцеві порядки, німці-

колоністи у густонаселених місцях свого проживання 

запроваджують торговельно-промислові традиції та 

звичаї, а згодом – норми Магдебурзького права. Ре-

цепція Магдебурзького права дійшла до українських 

міст у формі партикулярного права, що надавалося 

шляхом привілейних грамот. III Литовський Статут 

поділяв міста на привілейовані і непривілейовані. 

Жителі міста об’єднувалися в цехи: лікарів, аптекарів, 

адвокатів, музикантів, ремісників. Очолювали цехи 

виборні цехмістри. Цех мав свій статут, суд, свої свя-

та, ікони і знамена. Цехове керівництво слідкувало за 

якістю продукції своїх членів. Справи про порушення 

статуту, правил цехової дисципліни розглядалися 

цеховими судами [2, с. 89]. 

У XV ст. на українських землях формується нова 

соціальна група населення – козацтво, вони створили і 

нову організацію – громаду. Кожний, хто прибував на 

козацькі землі, вважався вільним від кріпосного пра-

ва, отримував рівні з іншими права користування 

землею і промислами, право брати участь у самовря-

дуванні. Запорозька Січ складалася з 38 куренів, які 

мали широкі права. Вищим органом самоврядування 

Запорозької Січі була військова рада. У раді могли 

брати участь усі січові козаки – від військової стар-

шини до простої «сіроми». Ліквідація Запорозької 

Січі в 1775 р. та скасування в 1781 р. полково-

сотенного адміністративно-територіального поділу 

території практично остаточно зруйнували національ-

ну систему органів місцевого самоврядування. Також 

знищувалися традиційна єдність і суверенність 

української громади, котрі базувалися на звичаєвому 

праві, відображеному в Литовському Статуті, який 

було скасовано царським указом у 1842 р. 

Грамота на права і вигоди містам Російської ім-

перії від 21 квітня 1785 р. дала можливість міським 

жителям збиратися і складати «общество градское», 

яке користувалось правами і вигодами: обирало місь-

кого голову, бургомістрів і ратманів (членів магістра-

ту), їм дозволялось складати скарбницю своїми доб-

ровільними внесками і використовувати її за спільною 

згодою. Сільське самоврядування регулювалося «По-

ложением о сельском состоянии», в якому спеціаль-

ний розділ був присвячений формуванню сільських 

громад та волостей і врядуванню [2, с. 89–90]. 

І. Я. Франко в кінці ХІХ ст., розмірковуючи над 

значенням громад у політичному житті держави, пи-

сав: «… коли кожний повіт, кожний край, кожна дер-

жава складається з громад – сільських чи міських, то 

все одно перша і найголовніша задача тих, що управ-

ляють державою, краями, повітами, повинна би бути 

така, щоб добре упорядкувати і мудрими правами 
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якнайліпше забезпечити ту найменшу, але основну 

одиницю. Бо коли громада зле впорядкована, бідна, 

темна і сама в собі розлазиться, то очевидно, ще й 

увесь побудований на ній порядок повітовий, крайо-

вий і державний не може бути тривалий» [13, с. 175]. 

Видатний український письменник також зазначав, 

що у майбутньому суспільстві має утвердитися 

справжнє народовладдя, реальна, а не формальна 

демократія, коли сам народ знизу управляє собою, 

працює на себе, сам освічується й сам захищається 

[13, с. 176–177]. 

Протягом усього свого існування територіальна 

громада в Україні здійснювала багато важливих 

функцій. Серед них найважливіші: безпека всіх членів 

громади, забезпечення правопорядку на своїй тери-

торії, збереження рухомого і нерухомого майна, гос-

подарська, культурно-просвітницька функції та 

функція соціального захисту. 

Для забезпечення правопорядку в громаді у селах 

та містах створювались спеціальні поліцейські служ-

би, велась нічна варта. К.В. Левицький у своїй праці 

«Наш закон громадський...» писав, що, згідно з гро-

мадським статусом, «нічна варта повинна була сто-

рожувати від весни до осені (від Великодня до Ми-

хайла) з 12 год. вечора до 5 год. ранку, а взимку і 

напровесні (від Михайла до Великодня) – з 11 год. 

вечора до 6 год. ранку» [8, с. 98]. Виявляючи пору-

шення, село сповіщали дзвоном, рідше ударом у 

залізну рейку або іншим відомим у селі сигналом. 

Господарська функція територіальної громади ви-

ходила з її відповідного способу виробництва та еко-

номічної бази. Територіальні громади володіли 

маєтками і майном. Громадським маєтком вважалися 

ті об’єкти, прибуток з яких ішов на потреби й видатки 

всіх односельців – членів громади, а громадським 

майном – речі, що служили кожному членові громади. 

Сюди входили «польова власність» (орні землі, сіно-

коси, полонини, толоки, городи, сади, пасіки, ставки) і 

будівлі (громадська хата, школа, церква, плебанія, 

корчма, тюрма, млин, сукновальня тощо).  

У господарському житті українців побутував зви-

чай взаємодопомоги. Учені-етнографи бачать його 

зародження ще в родовому суспільстві, коли діяв 

обов’язок допомоги членам свого роду. З часом цей 

обов’язок трансформувався у добровільну участь в 

спілках взаємодопомоги сусідніх сімей. Слід підкрес-

лити, що у ті часи члени громади сприймали взаємо-

допомогу певною мірою як обов’язок [2, с. 121]. 

Поширеною формою взаємодопомоги в госпо-

дарській діяльності територіальної громади була су-

пряга – тимчасова спілка двох господарів (найчастіше 

сусідів), які не мали достатньої кількості робочої 

худоби, а тому були змушені її з’єднувати на час пев-

них робіт. 

Окрім супряги, стародавньою формою взаємодо-

помоги під час виконання термінових або трудоміст-

ких робіт була толока. До речі, ця форма праці є по-

ширеною в багатьох народів і виникла вона з появою 

громади. 

Сходилися на толоку найчастіше після попереднь-

ого запрошення господарями. Не піти на толоку – 

означало образити господаря [15, с. 87]. 

В Україні толокою переважно збирали хліб, сіно, 

будували хати, громадські будівлі (церкву, школу 

тощо). 

Значну роль у господарській діяльності відіграва-

ли громадські позичкові каси, що повсюдно почали 

організовуватися в Галичині у другій половині 

ХІХ ст. Фонди позичкових кас нагромаджувалися по-

різному: у Карпатах за рахунок продажу громадського 

лісу чи облігацій, а частіше церковних грошей чи 

селянської складщини. На початку 70-х років ХІХ ст. 

тільки у Долинському повіті громадські каси за-

реєстровані в 22 населених пунктах, а в таких селах, 

як Бряза, Улемия, Логіянка, Поляниця, Розточки, їх 

кошти становили 5 233 золотих ринських. У 90-х 

роках фонди громадських кас с. Верхній Вербіж ста-

новили 1 476 золотих ринських, с. Верхній Ясенів – 2 

160 золотих ринських, с. Жаб’єго – 24 237 золотих 

ринських [2, с. 96]. 

Виконуючи соціальну і культурно-просвітню 

функції, територіальні громади проводили значну 

виховну роботу. 

Так, великим соціальним злом на території україн-

ських земель було пияцтво, яке за часів австро-

угорського панування набуло значних розмірів і ви-

явилося навіть причиною руйнування дрібних селян-

ських господарств. Важливо врахувати, що аж до 

1875 р. в Галичині поміщики мали право виробляти й 

продавати спиртні напої в межах своїх володінь. У 

зв’язку з цим у західноукраїнських містах і селах 

розгорнулася гостра боротьба з пияцтвом. В кінці 

ХІХ ст. у всіх повітових містечках відкривалися това-

риства чи братства тверезості, до пропагандистської 

роботи приєдналися такі товариства та спілки як 

«Просвіта», «Руська рада», «Відродження».  

Товариства тверезості у селах найчастіше ор-

ганізовували при церквах і подекуди були досить 

численними. Наприклад, на початку ХХ ст. у Старих 

Кутах товариство об’єднувало 2 тис. чоловік, у с. 

Малому Ключеві (Коломийщина) – 300 чол. [2, с. 96]. 

Роз’яснювальну роботу серед селян вели, насам-

перед, священики, а також учителі. У багатьох селах 

Галичини вимагали під час вінчання молодих прися-

гати на Біблії про дотримання тверезості. Вживали 

найрізноманітніших заходів для того, щоб вирвати 

селян з тенет корчмарів, зацікавити чимось іншим, 

знайти улюблену справу, вибити підґрунтя пияцтва та 

інших негативних явищ. Зокрема, по селах священики 

й учителі організовували рільничі чи інші сільсько-

господарські курси, в читальнях – проводили просвіт-

ницькі заходи.  

Радянський період мав інші соціальні цінності, те-

риторіальні громади замінили керовані компартією 

ради, і самоврядування було ліквідоване. Тоталітар-

ний режим не міг навіть на місцевому рівні терпіти 

самоврядування. 

Ідея місцевого самоврядування, що припускає сут-

тєву децентралізацію влади, самостійність органів 

самоврядування, вступила в протиріччя з практични-

ми завданнями держави пролетарської диктатури, яка 

є за своєю природою централізованою державою. 

Після жовтня 1917 р. земське самоврядування було 

скасовано як підмогу буржуазного суспільства, що 
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відживає. У наукових дослідженнях радянських часів 

концепцію місцевого самоврядування вважали пло-

дом буржуазної державознавчої науки, неприйнятної 

для соціалістичного суспільства з його формою ор-

ганізації державної влади в центрі і на місцях, побу-

дованій за принципом її єдності і неподільності. 

Про інститут місцевого самоврядування і необ-

хідність його створення в Україні заговорили лише в 

80-ті роки перебудови. Окремо про територіальні 

громади мова взагалі не велася. Необхідність ство-

рення законодавства у цьому напрямку була продик-

тована аналізом світового досвіду. Світова практика 

на той час свідчила, що люди на місцях краще чинов-

ників центрального керування знають, як їм жити, та 

які місцеві проблеми за рахунок місцевих грошей 

можуть бути вирішені краще. Тим самим ще на по-

чатку реформаторського шляху місцевому самовряду-

ванню передбачалося відвести одну з головних ролей 

у системі державної влади [5, с. 25–26]. 

В Україні (на той час ще Українській Радянській 

Соціалістичній Республіці (далі – УРСР)) інститут 

місцевого самоврядування було відроджено у 90-і 

роки XX ст., шляхом прийняття Закону Союзу Радян-

ських Соціалістичних Республік (далі – СРСР) «Про 

загальні засади місцевого самоврядування і місцевого 

господарства СРСР» від 9 квітня 1990 р. № 1417-І. Це 

був перший Закон, який визначив загальні засади 

місцевого самоврядування і місцевого господарства в 

СРСР і проголосив, що місцеве самоврядування в 

СРСР є частиною соціалістичного самоврядування 

народу і покликане забезпечити реалізацію прав і 

свобод громадян, їх самостійність у вирішенні питань 

соціального й економічного розвитку території, охо-

рони навколишнього середовища [9].  

У ст. 1 цього Закону закріплено, що місцеве (тери-

торіальне) самоврядування – це самоорганізація гро-

мадян для розв’язання безпосередньо або через орга-

ни, які вони обирають, усіх питань місцевого значен-

ня, виходячи з інтересів населення та особливостей 

адміністративно-територіальних одиниць, на основі 

законів і відповідної матеріальної та фінансової бази. 

Первинним територіальним рівнем місцевого са-

моврядування можуть бути сільрада, селище (район), 

місто (район у місті). Цей законодавчий акт також 

визначає, що населені пункти можуть об’єднуватися в 

асоціації. При цьому органи місцевого самоврядуван-

ня мають функціонувати у тісній взаємодії з трудови-

ми колективами, громадськими організаціями і руха-

ми, створювати умови для реалізації кожним грома-

дянином СРСР конституційного права на участь в 

управлінні державними і громадськими справами [9]. 

Після прийняття Верховною Радою Української 

РСР 16 липня 1990 р. Декларації про державний суве-

ренітет України, як приклад реалізації вже нової дер-

жавної політики щодо становлення і розвитку місце-

вого самоврядування, було прийнято Закон України 

«Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і 

регіональне самоврядування» від 7 грудня 1990 р. № 

533-ХІІ. Цей законодавчий акт, як основа утверджен-

ня повноти народовладдя на відповідних адміністра-

тивних територіях, визначав засади місцевого та 

регіонального самоврядування – основи демократич-

ного устрою влади в Україні, правовий статус місце-

вих Рад народних депутатів, а також інших форм 

територіальної самоорганізації громадян [11]. Як і в 

попередньому нормативно-правовому акті, цей Закон 

не містив положення про територіальні громади, 

визначивши у ст. 1, що базовим рівнем місцевого 

самоврядування є сільські ради, селища міського ти-

пу, міста [11]. 

Хотілося б звернути увагу на те, що схваливши 

цей Закон Україна була однією з перших республік 

колишнього СРСР, яка поклала край радянсько-

партійній вертикалі i спробувала побудувати нову 

демократичну модель влади в адміністративно-

територіальних одиницях. Саме у цьому Законі, на 

відміну від Закону прийнятого 9 квітня 1990 р., 

визначено порядок формування, функції та компетен-

ція, структура і форми діяльності органів місцевого 

самоврядування. За своєю структурою і змістом Закон 

України «Про місцеві ради народних депутатів та 

місцеве і регіональне самоврядування», який втратив 

чинність із прийняттям Законом України «Про місце-

ве самоврядування», схожий із ним [5, с. 27]. 

Після проголошення незалежності України 24 сер-

пня 1991 р. і введення в державі посади Президента, 

систему влади було суттєво змінено. Класичне са-

моврядування залишилось лише на рівні населених 

пунктів. На рівні районів та областей було запро-

ваджено інститут Представника Президента, ради 

було позбавлено від виконавчих комітетів, при Пред-

ставниках Президента створено органи державної 

виконавчої влади – місцеві державні адміністрації. 

Така реорганізація покликана була замінити партійну 

вертикаль президентською, а Президент одержати 

можливість вести активну державну політику на 

регіональному рівні [12, с. 11–12]. 

У той період, на думку багатьох вчених, було 

знайдено ідеальну модель організації державної влади 

на період переходу від монопартійної радянської вла-

ди до такої, яка б поєднувала автономність самовря-

дування населених пунктів із вертикаллю державної 

виконавчої влади від столиці держави до сільського 

району. Проте суперечлива кадрова політика 

тодішнього Президента України та його жорстка кон-

куренція із Головою Верховної Ради, особливо в 

останній рік перед виборами, половинчастість у ре-

формуванні органів влади – всі ці фактори призвели 

до чергової новації [5, с. 28]. 

Так, 3 лютого 1994 р. ухваленням Закону «Про 

формування місцевих органів влади i самоврядуван-

ня» № 3917-ХІІ Верховна Рада України 12-го скли-

кання в черговий раз змінила систему влади. Як 

наслідок скасовано інститут Представників Президен-

та і здійснено спроби відбудови старої радянської 

системи влади [12, с. 12]. 

Відбиваючи прагнення українського народу ро-

звивати і зміцнювати демократичну, соціальну і пра-

вову державу, Верховна Рада України 28 червня 1996 

р. прийняла Конституцію України, у ст. 7 якої за-

кріплено принцип, що в Україні визнається і гаран-

тується місцеве самоврядування [6]. Проголосивши 

такий принцип держава у реалізації своєї політики 

зобов’язалася здійснювати підтримку і розвиток 
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місцевого самоврядування як однієї з підвалин демо-

кратичного ладу. 

Саме в Основному Законі України неодноразово 

згадується про територіальні громади, яким вже з 

прийняттям цього акту почала відводиться особлива 

роль у системі місцевого самоврядування. Конститу-

ційне визначення поняття місцеве самоврядування, 

викладене у ч. 1 ст. 140 Конституції України, акцен-

тує увагу на тому, що територіальні громади є його 

особливим суб’єктом, який здійснює свою владу як 

безпосередньо, так і через органи та посадових осіб 

місцевого самоврядування [6]. Також положення ч. 1 

зазначеної статті дозволяють стверджувати, що дер-

жава визнає особливе право у системі конституційних 

прав і свобод людини і громадянина – право тери-

торіальної громади на місцеве самоврядування. Так, 

проголошуючи місцеве самоврядування основою 

конституційного ладу, законодавець говорить про 

місцеве самоврядування як право територіальної гро-

мади – жителів села чи добровільного об’єднання у 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста 

[7, с. 678]. 

Але положення Конституції України не містять 

визначення поняття територіальної громади. І лише у 

Законі України «Про місцеве самоврядування» від 21 

травня 1997 р. № 280/97-ВР, визначено систему та 

гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади 

організації та діяльності, правовий статус і 

відповідальність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. У ст. 1 вперше дано законодавче 

визначення поняття територіальної громади [10]. 

Місцеве самоврядування здійснюється тери-

торіальною громадою в порядку, встановленому Кон-

ституцією України, Законом «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» як безпосередньо, так і через органи 

місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські 

ради та їх виконавчі органи. Безпосередньо тери-

торіальні громади можуть здійснювати самовряду-

вання, тобто вирішувати питання місцевого значення 

у формі місцевого референдуму, загальних зборів 

громадян, місцевих ініціатив, громадських слухань. 

У формі місцевого референдуму територіальної 

громади вирішують питання місцевого значення шля-

хом прямого волевиявлення громадян, які належать 

до відповідних громад. Предметом місцевого рефе-

рендуму може бути будь-яке питання, віднесене Кон-

ституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та іншими правовими 

актами, до відання територіальних громад. Рішення, 

прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими до 

виконання на території громади. Порядок призначен-

ня та проведення місцевого референдуму, а також 

перелік питань, що вирішуються тільки референду-

мом, визначаються законом про референдуми. 

У формі загальних зборів громадян, що є виразом 

їх безпосередньої участі у розв’язанні питань місцево-

го значення, можуть вирішуватися питання, передба-

чені законом «Про місцеве самоврядування в Україні» 

і статутом територіальної громади. 

Сільські, селищні, міські ради є органами місцево-

го самоврядування, що представляють відповідні 

територіальні громади та здійснюють від їхнього 

імені та в їхніх інтересах функції і повноваження 

місцевого самоврядування, визначені Конституцією 

України, законом «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [10]. 

Висновок. В Україні територіальна громада з її 

звичаями і традиціями сформувалася в глибоку дав-

нину. Протягом усієї історії Української держави 

територіальні громади розвивалися, соціально-

правова природа яких в різні історичні періоди змі-

нювалася, набуваючи нового політичного й економіч-

ного значення. За радянських часів саме поняття як 

територіальна громада взагалі було відсутнє. Про 

інститут місцевого самоврядування і необхідність 

його створення в Україні заговорили лише в 80-ті 

роки перебудови. І вже в 90-і роки XX ст. в Україні 

інститут місцевого самоврядування було відроджено, 

шляхом прийняття Закону СРСР «Про загальні засади 

місцевого самоврядування і місцевого господарства 

СРСР». І хоча еволюція громади в Україні тривала 

століттями, її роль та значення завжди були важливи-

ми в українському суспільстві, особливо сьогодні, 

коли триває процес реформування місцевого самов-

рядування, децентралізації публічної влади та розбу-

дови нашої держави, в цілому. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И  
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРОМАД  

НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 

 

В статье исследуется возникновения и формирования территориальных громад на территории современ-

ной Украины, путем анализа различных научных работ по этому вопросу и соответствующих исторических 

документов и правовых актов. В начале статьи отмечается, что территориальные громады Украины имеют 

признаки глубокой древности. Подчеркивается, что эволюция территориальной громады в Украине продол-

жалась веками. В общих чертах описываются территориальные общины, которые существовали в период Ки-

евской Руси, польско-литовский период и эпохи казачества, советский период. В частности, акцентируется 

внимание, что на формирование территориальных громад и на становление их как свободных громад, утвер-

ждение их самоуправления, которая развивалась путем предоставления городам отдельных грамот-

привилегий, непосредственно влияло экономическое развитие. 

Далее в исследовании речь идет о функциях, которые осуществляли территориальные громады в Украине 

на протяжении всего своего существования, среди которых важнейшими были безопасность всех членов гро-

мады, обеспечения правопорядка на своей территории, сохранение движимого и недвижимого имущества, 

хозяйственная, культурно-просветительская функции, функция социальной защиты и др. Эти функции со-

ставляли основу сущности существования территориальных громад и определяли их назначения в различные 

исторические периоды. Описывается в статье и хозяйственная деятельность территориальных громад, кото-

рая влияла на процесс формирования громад как основного звена местного самоуправления. 

В конце статьи отмечается, что институт местного самоуправления вместе с обретением независимости 

нашего государства вновь возродился, и территориальные громады приобрели новое значение. 

На основе проведенного исследования делается вывод, что на протяжении всей истории Украинского 

государства территориальные громады развивались, социально-правовая природа которых в разные истори-

ческие периоды менялась приобретая новое политическое и экономическое значение. 

Ключевые слова: территориальная громада; местное самоуправление; двор; вервь. 
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HISTORICAL ANALYSIS OF THE EMERGENCE AND  

FORMATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES ON THE TERRITORY OF MODERN UKRAINE 

 

This article examines the emergence of the territorial communities on the territory of modern Ukraine, by analyz-

ing the various scientific papers on the subject and the relevant historical documents and legal acts. In the beginning 

of the article it is noted that territorial communities of Ukraine have signs of antiquity. It is emphasized that the evo-

lution of territorial communities in Ukraine continued for centuries. Outlines the territorial communities that existed 

in the period of Kievan Rus, the Polish-Lithuanian period and the epoch of the Cossacks, the Soviet period. In partic-

ular, the attention is focused on the formation of territorial communities and on the development of them as free 

communities, the assertion of self that has developed through the provision of cities of certain credentials-privileges 

are directly affected economic development. 

The study we are talking about the functions carried out by the territorial communities in Ukraine throughout its 

existence, among which the most important was the safety of all members of society, the rule of law on its territory, 

the preservation of movable and immovable property, economic, cultural and educational functions, the function of 

social protection, etc. These features formed the basis of the essence of the existence of the territorial community and 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1417400-90
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defined their purpose in different historical periods. Described in the article and the economic activities of local 

communities, which affected the formation of communities as the main link of local self-government. 

At the end of the article it is noted as an institution of local government, together with the independence of our 

state has been revived and the territorial community has acquired a new meaning. 

On the basis of this study it is concluded that throughout the history of the Ukrainian state, the territorial commu-

nities have developed social and legal nature of which in different historical periods has varied acquiring a new polit-

ical and economic values. 

Key words: territorial communities; local self-government; yard; werve. 

 

Рецензенти:  Ємельянов В. М., д-р наук з держ. упр., професор; 

(Чорноморський національний університет імені Петра Могили) 

Євтушенко О. Н., д-р політ. наук, професор. 

(Чорноморський національний університет імені Петра Могили) 

 

© Шульга А. А., Краснянська О. В., 2017 

Дата надходження статті до редколегії 05.03.17 

 



Наукові праці. Державне управління 

 

140 

УДК 351.86:355.111.1(477) 

Полторак С. Т., 
канд. пед. наук, докторант, 

навчально-науково-виробничий центр, 
Національний університет цивільного захисту України, м. Київ, Україна, 

е-mail: lyudmila_galahov@mail.ru 

 

 

МІСЦЕ І РОЛЬ АРМІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ 

ВЛАДИ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ 

 

 

В статті проаналізовано проблеми і наукові розробки теоретико-методологічних і 
практичних  засад  системи державної влади і армії в Україні на сучасному етапі їх роз-
витку. Назріла потреба наукового розуміння суті і змісту системи державної влади в 
сучасній Україні, шляхів її вдосконалення. Від системи державної влади, як ніколи вима-
гаються величезні зусилля із створення безпечних умов життєдіяльності громадян, 
застосуванню заходів з забезпечення економічного зростання, участі в прогресивному 
розвитку країни. У сьогоднішній Україні, яка проходить важкий і відповідальний етап пе-
реходу до нового європейського шляху розвитку, звернення до системи державної вла-
ди і проблем державного управління, має велике значення. У сучасних умовах перетво-
рень, що охопили економічну і духовну сферу,  змін зовнішньополітичної і геополітичної 
ситуації, і, нарешті, в результаті нового вектора розвитку, актуальною  стає  необ-
хідність формувати і на ходу реорганізовувати систему державної влади і армії. 

Ключові слова: механізми державного управління; державна влада; система управ-
ління армії. 

 

 

Постановка проблеми.  Людство вступило в XXI 

століття, маючи масу невирішених проблем, при  яких 

воно вимушене отримувати численні армії. Більш 

того, перспективи подальшого розвитку світової 

спільноти швидше не знижують, а посилюють необ-

хідність існування армії як важливого інструменту 

державної влади. В зв'язку з цим ключовими пози-

ціями для визначення місця і ролі армії в системі дер-

жавної влади являються дві: по-перше, реалізація 

армією зовнішньої функції, виходячи з геополітичних 

реалій, і, по-друге, можливість використання армії 

для вирішення внутрішньополітичних проблем. 

Корінні перетворення в суспільно-державному 

устрою України зажадали переосмислення місця і 

ролі армії в державно- владних стосунках. Взаємини 

системи державної влади і армії відрізняється винят-

ковою складністю, багатогранністю і протиріччами. 

Невипадково з цієї проблеми йдуть гострі дискусії, а 

сама проблема стала предметом пильної уваги і вив-

чення багатьох управлінців і військових фахівців. 

У цих дискусіях досить значна частина до-

слідників доходять до думки, що своїм походженням 

державна влада зобов’язана озброєній боротьбі. 

Упродовж багатовікової історії людства такий підхід 

демонстрували багато мислителів і вчених від старо-

вини до наших днів. Ними були сформульовані ряд 

принципових положень про суть армії як основного 

інструменту державної влади, взаємовідношення 

політики і війни, армії, влади і суспільства, що не 

втратили своєї актуальності до сьогоднішнього дня. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Зміна 

громадського і державного устрою, що привела до 

корінної зміни державної влади в Україні, також ви-

явила підвищенну зацікавленість до вивчення про-

блем, що виникають в руслі нашого дослідження. 

Спроби осмислення місця і ролі армії в системі дер-

жавної влади робилися [2; 3; 4; 6] і багатьма іншими 

вченими.  

Проблеми взаєдії державної влади та армії розгля-

далися у наукових працях учених-управлінців[1; 5; 7].  

Метою статті проаналізувати місце і роль армії в 

системі державної влади: та особливості взаємодії. 

Виклад основного матеріалу Для сучасного нау-

кового осмислення найбільш актуальними стали такі 

проблеми як роль армії у сучасному світі, армія і дер-

жава, армія і політична влада, армія і громадянське 

суспільство, військово – цивільні стосунки, проблеми 

застосування військової сили в політиці і т. д. 

Державно-управлінський аналіз місця і ролі армії в 

системі державної влади припускає розгляд цього 

питання в безпосередньому зв’язку з будівництвом в 

Україні правової демократичної держави і громадян-

ського суспільства, від здатності державної і військо-

вої еліти володіти антикризовими технологіями, здій-

снювати якісно нові перетворення і досягати відчут-

ного ефекту. 

Останніми роками значна увага приділяється вив-

ченню різно-особистих аспектів державної влади. В 

той же час спостерігається явний дефіцит досліджень 

проблем взаємин системи державної влади і армії. 

Тим часом зростаючі в наявності наукові і практичні 

потреби дослідження місця і ролі армії в системі дер-

жавної влади, що формується, характеру і особливо-
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стей їх взаємин в умовах динамічних змін в суспіль-

но-політичному устрою України [1, с. 34]. 

Традиційно при розгляді засадничих принципів 

воєнної політики головне місце вчені відводили взає-

модії політичної влади і такого соціального інституту 

держави, як армія. Проте практично опускалися пи-

тання функціонування системи державної влади, 

місця і ролі армії в цій системі, що значно звужувало 

проблемне поле досліджень, що проводилися, не 

включало науковий і методологічний потенціал дер-

жавного управління в процес пізнання досліджувано-

го предмету. Це в якійсь мірі зумовило недостатню 

ефективність   військової реформи в Україні, оскільки 

оновлення не зачіпало усього комплексу проблем 

української армії, воно слабко підкріплювалися теоре-

тично і методологічно. Відомі підходи до розгляду місця 

і ролі армії в системі державної влади не відбивали усієї 

глибини проблем армії і вимагають серйозного пере-

осмислення у зв’язку зі змінами, що відбуваються в 

суспільно-політичному житті нашої держави. 

Помітимо, що якщо суспільство для системи дер-

жавної влади ви-ступає як зовнішній об’єкт управлін-

ня, то армія є власний інструмент системи державної 

влади, її невід’ємний складовий елемент. Система 

державної влади в особі вищої виконавчої влади без-

посередньо керує процесом створення, 

функціонування і розвитку армії. Вона використовує 

її, як правило, відповідно до функционального при-

значення в рамках Конституції України і відповідних 

законодавчих актів. Подібне положення армії в за-

гальній системі державної влади визначає її статус як 

об'єкта управління. Таким чином, армія являється 

інструментом системи державної влади, найваж-

ливішим актором у відношеннях між системою дер-

жавної влади і суспільством. Військові – вчені відмі-

чають істотні властивості армії, які відрізняють її 

від інших силових структур системи державної влади 

[5, с. 17]. 

По-перше, армія здатна до ведення військових дій 

на усіх рівнях – тактичному, оперативному, стра-

тегічному, як із зовнішнім, так і з внутрішнім супро-

тивником. Вона потрібна в тій мірі, в якій можлива 

або неминуча війна. В зв’язку з цим системі держав-

ної влади доводиться вирішувати складні питання: в 

якій війні доведеться брати участь армії і на яких 

принципах армія повинна будуватися. Залежно від 

відповіді на ці питання міняються суть і зміст, мас-

штаби і спрямованість військового будівництва. 

Результати усебічного і комплексного аналізу цих 

питань отримують своє узагальнене вираження у 

військовій доктрині [6]. 

По-друге, атрибутивною якістю, сутнісною ри-

сою армії являється її озброєність усіма видами зброї 

на відміну від інших силових структур. Без цього її 

будівництво і функціонування не має сенсу, позбав-

ляється свого змісту. Використовуючи бойову пот-

ужність армії, держава може здійснювати жорст-

кий силовий примус. Окрім озброєння армії потрібні 

різні допоміжні і обслуговуючі структури для забез-

печення її життєдіяльності. Інакше вантаж госпо-

дарських турбот, часто непосильних, змушує бойові 

частини йти на відрив особового складу від бойового 

навчання. 

По-третє, армія – організоване об’єднання 

озброє-них людей. Їй властива досить стабільна і в 

той же час гнучка структура, спеціально пристосо-

вана для ведення війни. Завдяки підпорядкуванню лю-

дей єдиній волі армія перетворюється на відносно 

автономний інструмент системи державної влади, 

здатний готівковими засобами до самостійних і опе-

ративних дій за рішенням будь-яких завдань, у тому 

числі і в екстремальній ситуації [4]. 

По-четверте, армія створюється і утримується 

державою для вирішення своїх завдань і вимагає 

набагато більших витрат, чим інші силові структури. 

Її державний початок має принципове значення. Воно 

визначає досить широку соціальну і національну базу 

комплектування армії, забезпечує високу цен-

тралізацію військового управління. Беручи на себе 

усю турботу про громадян, що знаходяться в армії, 

держава звільнює їх від інших видів діяльності. 

Історична і наукова думка фактично беззастереж-

но зв’язує армію і владу, розуміючи армію як потужне 

знаряддя влади. Армія створюється і міститься дер-

жавою для здійснення її і тільки її політики. У якій би 

зовнішній або внутрішній акції вона не брала участь, 

в основі її поведінки лежить певна державна мета. 

Вони складають глибинний сенс і суть всякої діяль-

ності, навіть діяльності окремого військовослуж-

бовця. Ще Арістотель писав, що армія потрібна для 

"підтримки влади проти тих, що не покоряюється" її 

волі в державі. М. Макіавеллі бачив її роль в тому, що 

вона є опорою, "основою влади в усіх державах" [9, 

c. 67; 80]. 

Необхідність владного керівництва армією не зво-

диться до завдання підтримки в ній організованості і 

дисципліни і навіть управління її життєдіяльністю. 

Проблема набагато ширше і зачіпає основи державно-

го і суспільно-політичного пристрою, стабільності 

усієї системи державної влади. Вкажемо на найбільш 

важливі обставини, що підтверджують це. 

По-перше, необхідність підпорядкування армії 

державній владі обумовлюється як природою влади і 

владних стосунків, так і спеціфікою армії. Влада за 

своєю природою – ієрархічна, припускає наявність 

об’єкту і суб’єкта, будується на стосунках панування і 

підпорядкування. Державна влада в суспільстві, до 

того ж має властивість верховенства – керівного по-

чатку і обов’язковості її рішень для усіх державних і 

громадських інститутів. Повною мірою це стосується 

і армії, над якою верховенство державної влади вста-

новлюється в першу чергу. Відсутність або послаб-

лення атрибуту верховенства державної влади підри-

ває державний устрій, створює передумови для деста-

білізації політичної обстановки, розв’язування 

політичних конфліктів, безконтрольного застосування 

озброєного насильства, перетворення армії на об’єкт 

політичної боротьби [7, с. 114]. 

До того ж, армія не призначена для виконання 

функцій державного управління. Тому об’єктивно 

вона орієнтована на підпорядкування органам дер-

жавної влади і виконання ролі інструменту системи 

державної влади. Не випадково в Законі України "Про 
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оборону України"[2] закріплено положення про те, що 

збройні сили підпорядковуються найвищим органам 

державної влади. 

По-друге, необхідність державного управління 

армією з боку системи державної влади витікає з по-

треби захистити суспільство від надмірної його 

мілітаризації. Армія завжди була окремим  державним 

інститутом, що не лише відрізняється своїм корпора-

тивним духом, та  пріоритетністю військових (обо-

ронних) інтересів, та звикла до першочергової турбо-

ти суспільства про стан військових сил[6]. Яка-небудь 

автономність армії від системи державної влади може 

перетворити її свого роду державу у державі, а потім і 

поставити усе суспільство на службу військовим інте-

ресам, мілітаризувати його. Але армія – не самовдос-

коналююча система. Її розміри, можливості, бойові 

параметри залежать від національної потужності в 

цілому, стану економіки, людських, енергетичних, 

сировинних, науково-технічних і інших ресурсів сус-

пільства. І тільки вище державне керівництво, маючи  

необхідну інформацію, досвід і мистецтвом управлін-

ня, в змозі точно визначити міру воєнних витрат і 

розмірів збройних сил. 

По-третє, необхідність перетворення армії в 

підконтрольну системі державної влади об’єкт дер-

жавного управління обусловлена інтересами націо-

нальної безпеки і військово-політичною стабільності 

суспільства. Армія є найбільш потужною і організо-

ваною силою в суспільстві. Завжди існувало і існує 

спокуса політиків і військових втягнути її в політичну 

боротьбу, вирішити з її допомогою політичні  кон-

флікти. На армійських багнетах не раз затверджувала-

ся нова влада, відстоювалася стара, встановлювалася 

військово-диктаторська [10, с. 118]. Особливість армії 

така, що створена як інструмент, забезпечуючі безпе-

ку  суспільство, вона потенційно містить в собі загро-

зу для нього. У деяких  умовах вона може перетвори-

тися на самостійну силу, що може диктувати свої 

умови для суспільства. Тільки тверде, і навіть в 

чомусь жестке, державне керівництво армією з боку 

системи державної влади служить одній з головних 

гарантій безпеки суспільства від армії і її стабільності. 

Іншою важливою гарантією цього, в чому переконує 

досвід багатьох розвинених демократичних країн 

Заходу, являється цивільний контроль над армією. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку Таким 

чином, система державної влади і армія знаходяться в 

об’єктивному і необхідному взаємозв’язку, що слу-

жить вираженням загальної залежності сторін одна 

від одного, яка в той же час не означає їх рівності, а 

здійснюється на специфічній основі стосунків па-

нування і підпорядкування, обов’язковості встанов-

лення владного домінування над армією. Це – пе-

ревірений життям закон політики, апробоване не раз 

правило державної діяльності. Хоча є, звичайно, і 

виключення з них. Проте, важливо послідовно вико-

нувати вимоги ука-занного співвідношення системи 

державної влади і армії. Інші підходи не лише не ба-

жані, але і украй небезпечні. 

Від характеру системи державної влади залежать 

механізм фор-мування армії, її статус, характер 

зв’язків і участі в соціально економічних, соціально-

політичних процесах. Зміни, що відбуваються, в еко-

номічній і державній системах суспільства, в соціаль-

них стосунках ведуть до змін в політиці володарюю-

чих державних сил, в їх відношенні до армії. Це, у 

свою чергу, чинить вплив на будівництво і 

функціонування армії, на її відношення до системи 

державної влади. 
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МЕСТО И РОЛЬ АРМИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:  

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

В статье проанализированы проблемы и научные разработки теоретико-методологических и практиче-

ских основ системы государственной власти и армии в Украине на современном этапе их раз-витке. Назрела 

необходимость научного понимания сути и содержания системы государственной власти в современной 

Украине, путей ее совершенствования. От системы государственной власти, как никогда требуются огромные 

усилия по созданию безопасных условий жизнедеятельности граждан, применению мер по обеспечению эко-

номической роста, участия в прогрессивном развитии страны. В сегодняшней Украине, проходит трудный и 

ответственный этап перехода к новому европейского пути развития, обращение к системе государственной 

власти и проблем государственного управления, имеет большое значение.  

В современных условиях преобразований, охвативших экономическую и духовную сферу, изменений 

внешнеполитической и геополитической ситуации, и, наконец, в результате нового вектора развития, акту-

альной становится необходимость формировать и на ходу реорганизовывать систему государственной власти 

и армии.  
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ния армии. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 

 

Розглянуто питання державного контролю через дослідження його конкретних про-
явів: форм та методів, за допомогою яких реалізуються повноваження суб’єктів держа-
вного контролю в Україні. Здійснено аналіз базових принципів державного контролю 
котрі виступають фундаментом, на якому повинні будуватися усі конкретні нормати-
вно-правові акти у сфері державного контролю та юридично значущі дії контролюючих 
суб’єктів. 

Ключові слова: контроль; державний контроль; форми; методи; принципи; фінансо-
вий контроль; податковий контроль; валютний контроль; міграційний контроль; мит-
ний контроль. 

 

 

І. Вступ. 

Вирішення проблем щодо створення належного, 

всеохоплюючого державного контролю в сучасних 

умовах для України залишається особливо актуаль-

ним. Ключовими теоретико-методологічними питан-

нями зазначеної проблеми є питання способів досяг-

нення правопорядку, тобто форм та методів держав-

ного контролю в Україні. Однак, чинне законодавство 

не містить визначень і переліку форм, методів та 

принципів реалізації державного контролю, що і ро-

бить заявлену проблематику актуальною. 

ІІ. Постановка завдання. 

На сьогоднішньому етапі державотворення світова 

практика свідчить, що ефективний державний конт-

роль – це найважливіша умова існування сильної 

держави та важливий фактор державного будівницт-

ва. Тому закономірно, що процеси щодо зміцнення 

державності, які відбуваються останніми роками, 

об’єктивно пов’язані з необхідністю підвищення ролі 

в цьому контексті всіх видів фінансового контролю, 

особливо державного. В цьому контексті актуальним 

стає теоретичне обґрунтування класифікації форм, 

методів та принципів здійснення державного контро-

лю, зокрема фінансового, оскільки вищезазначене є 

головною умовою його подальшого розвитку, удоско-

налення, підвищення ефективності і якості. Відтак, 

для подальшого розгляду окресленої проблематики 

доцільно проаналізувати методологічні основи орга-

нізації державного контролю в Україні. 

ІІІ. Результати. 

В контексті розгляду даної проблематики варто за-

значити, що форми державного контролю – це спосо-

би провадження контрольної діяльності, її практична 

реалізація, здійснювана в межах наданих державним 

контрольним органом повноважень, що базується на 

відповідних принципах і застосовується для досяг-

нення поставлених цілей з найбільшим ступенем ре-

зультативності контрольної діяльності. 

Відповідно до повноважень різних контрольних 

органів використання різних форм контролю є ком-

плексною системою, що дозволяє суб’єктам контролю 

в повному обсязі одержувати необхідні відомості про 

стан діяльності підконтрольних об’єктів, наприклад, 

органів виконавчої влади; виявляти відхилення від 

установлених нормативними правовими актами ви-

мог, правил, порядку провадження діяльності підкон-

трольними об’єктами, одержання ними в результаті 

діяльності належних результатів; вживати заходів із 

попередження і припинення порушень, відновлення й 

реалізації порушених вимог, невиконаних рішень, а 

також уживати передбачених законодавством адеква-

тних виявленим порушенням у ході контролю заходів 

для притягнення до відповідних видів відповідальнос-

ті посадових осіб, винних у допущених порушеннях. 

До форм державного контролю, на нашу думку, 

слід віднести: перевірку, інспектування, ревізію, екс-

пертизу, моніторинг. У всіх названих форм державно-

го контролю є свої особливості, які проявляються під 

час проведення різних контрольних заходів. 

Аналіз практики діяльності контрольних органів 

дозволяє зробити висновок про те, що основною фор-

мою контрольної діяльності державних органів є пе-

ревірка, яка може бути плановою та позаплановою. 

Особливістю ревізії як форми державного контро-

лю є те, що вона орієнтована на дотримання встанов-

леного порядку й законності у фінансово-економічній 

діяльності суб’єктів господарювання і містить у собі 

формалізовану, нормативно-правову та бухгалтерську 

перевірку роботи відповідних фінансових органів, 

організацій, структур.  

Іншою, найчастіше застосовуваною формою конт-

рольної діяльності у сфері виконавчої влади є експер-

тиза. Експертиза провадиться у здійсненні контролю в 

тих випадках, коли для оцінювання якої-небудь дія-

льності або продукції потрібні спеціальні знання. За 

результатами експертизи складається висновок, що 
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враховується у формуванні висновків і прийнятті 

рішень за результатами державного контрольного 

заходу. 

Залежно від часу здійснення контролю й часу 

здійснення фінансових операцій, які підлягають пере-

вірці, фінансовий контроль має такі форми: поперед-

ній, поточний і наступний. Форми державного фінан-

сового контролю припускають використання певних 

прийомів, способів здійснення контрольних заходів, 

що об’єднуються в поняття «методи державного фі-

нансового контролю». 

Серед форм митного контролю можна визначити 

такі, що здійснюються виключно у зонах митного 

контролю, такі, що можуть здійснюватися як у межах, 

так і поза межами відповідних зон, або такі, що взага-

лі не залежать від режиму зони митного контролю. 

Так, виключно у зонах митного контролю здійсню-

ються такі форми митного контролю, як: митний 

огляд (огляду та переогляду товарів, транспортних 

засобів комерційного призначення, огляду та пере-

огляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду 

громадян); взяття проб (зразків) товарів, що здійсню-

ється посадовими особами органу доходів і зборів в 

рамках процедур митного контролю та митного офо-

рмлення з метою встановлення характеристик товарів. 

Як у зонах митного контролю, так і за їх межами 

можуть здійснюватися такі форми митного контролю, 

як: перевірка документів та відомостей, які надаються 

під час переміщення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон 

України; огляд територій та приміщень складів тим-

часового зберігання, митних складів, вільних митних 

зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де 

знаходяться товари, транспортні засоби комерційного 

призначення, що підлягають митному контролю, чи 

здійснюється діяльність; усне опитування громадян та 

посадових осіб підприємств. 

Нарешті, незалежними від правого режиму зони 

митного контролю є такі форми митного контролю, 

як: облік товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через митний кордон 

України; перевірка обліку товарів, що переміщуються 

через митний кордон України та/або перебувають під 

митним контролем; проведення документальних пе-

ревірок дотримання вимог законодавства України з 

питань державної митної справи, у тому числі своєча-

сності, достовірності, повноти нарахування та сплати 

митних платежів. 

Серед інших форм митного контролю особистий 

огляд, як його виняткова форма, проводиться за пись-

мовим рішенням керівника державного органу або 

особи, яка виконує його обов’язки, якщо є достатні 

підстави вважати, що громадянин, який прямує через 

митний кордон України чи перебуває в зоні митного 

контролю або у транзитній зоні міжнародного аеро-

порту, приховує предмети контрабанди чи товари, які 

є безпосередніми предметами порушення митних 

правил або заборонені для ввезення в Україну, виве-

зення з України чи транзиту через її територію. 

Слід відмітити, що законодавець не уточнює, які 

саме підстави необхідно вважати достатніми, щоб 

прийняти рішення про необхідність проведення осо-

бистого огляду. Вважаємо, що дана ситуація може 

спричинити виникнення спірних питань про безпідс-

тавність застосування такої процедури, тобто, наяв-

ність, але не наявність зазначених вище «достатніх 

підстав». Тобто, даний момент потребує уточнення, а 

саме, виділення підстав, що можуть бути достатніми 

для прийняття рішення про проведення особистого 

огляду особи. 

Об’єктивна необхідність інтеграції України у сві-

тову економічну спільноту зумовлює поступове на-

ближення її митного законодавства до міжнародних 

норм, правил та стандартів. Особливої уваги заслуго-

вує процес впровадження нових форм та інструментів 

митного контролю. Однією з таких форм є постмит-

ний контроль, який передбачає перевірку вже здійс-

нених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

операцій шляхом визначення їх законності, економіч-

ної доцільності та повноти виконання всіх зобов’язань 

за результатами таких операцій. 

На нашу думку, насамперед такі форми митного 

контролю, як документальні (планові, позапланові, 

виїзні, невиїзні) перевірки, мають стати формами саме 

митного постаудиту, із зазначенням додаткових, 

більш конкретних профілів ризику, на підставі яких 

здійснюється їх планування та проведення. 

Форми міграційного контролю представляють со-

бою зовнішнє практичне вираження, контрольних 

організаційно-правових дій, що здійснюються у від-

повідності з правовими нормами і забезпечують за-

конність здійснення міграційних процесів в Україні. 

Пропонуємо наступну класифікацію форм мігра-

ційного контролю. Доцільно виділити дві групи форм. 

По-перше, форми міграційного контролю, що здійс-

нюються державними органами виконавчої влади, 

безпосередньо пов’язаними з наданням статусів різ-

ним категоріям мігрантів, дозволів у сфері міграції. 

Дана група включає в себе такі форми міграційного 

контролю: дозвіл на перебування в Україні (постійне, 

тимчасове); дозвіл на в’їзд, виїзд, транзитний проїзд 

територією України; отримання правового статусу (гро-

мадянина України; біженця; особи, що потребує додат-

кового або тимчасового захисту та інше); реєстрація 

місця проживання (перебування) фізичної особи. 

По-друге, форми міграційного контролю, що здій-

снюються державними органами виконавчої влади, 

безпосередньо не пов’язаних з видачею дозволів під-

контрольним об’єктам. Відмінність даної групи 

пов’язана з наступним: предмет міграційного контро-

лю полягає у перевірці відповідності об’єкту мігра-

ційного контролю встановленим вимогам для здійс-

нення міграційних процесів. Форми міграційного 

контролю здійснюються після дозвільних форм і 

пов’язані з наступними перевірками діяльності підко-

нтрольних об’єктів у сфері міграції. Результатом за-

стосування дозвільної групи форм міграційного конт-

ролю є або видача дозволу або відмова у його видачі, 

результатом перевірочної діяльності є або констатація 

факту про дотримання міграційного правопорядку, 

або застосування заходів державного примусу. 

Податковий контроль використовує різноманітні 

форми практичної організації для найбільш ефектив-

ного виконання завдань, котрі стоять перед ним. Він 
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здійснюється шляхом застосування різних прийомів і 

способів, а також використання спеціальних проце-

дур, що у своїй сукупності утворює форми (способи) 

податкового контролю. 

Відтак, податковий контроль реалізується у визна-

чених формах, які мають обов’язкове законодавче 

закріплення. Такими формами є: податкові перевірки, 

облік платників податків, оперативний облік податко-

вих надходжень, контроль за відповідністю витрат 

фізичних осіб їхнім доходам. Серед інших форм пода-

ткового контролю – отримання пояснень платників 

податків, податкових агентів; перевірка даних обліку і 

звітності; огляд приміщень і територій, що викорис-

товуються з метою отримання доходу (прибутку). 

В контексті цього, варто зазначити, що запрова-

джений Податковий кодекс, не дає вичерпного пере-

ліку форм податкового контролю, що і в подальшому 

стає на заваді розвитку податкового контролю, як 

зворотного зв’язку між суб’єктом та об’єктом контро-

лю в структурі державного управління економікою 

країни.  

Наведені групи методів реалізації державного кон-

тролю не є вичерпними й цілком можуть бути допов-

нені іншими класифікаційними групами. Проте вва-

жаємо за можливе обмежитися вказаним вище уза-

гальненням для розкриття й пояснення загального 

механізму реалізації державного контролю. 

У широкому розумінні метод фінансового контро-

лю характеризується системою теоретико-пізнава-

льних категорій, базових концепцій, наукового ін-

струментарію, регулятивних принципів організації 

контролю. До найпоширеніших методів державного 

фінансового контролю належать: перевірка, ревізія, 

обстеження, аналіз, спостереження. 

Ми переконані в тому, що закріплення форм і ме-

тодів здійснення контрольної діяльності на належно-

му законодавчому рівні має важливе значення для 

захисту і збереження балансу інтересів зобов’язаних і 

уповноважених осіб при здійсненні податкового кон-

тролю. 

Базові принципи контролю зафіксовані у Лімській 

декларації керівних принципів контролю: незалеж-

ність контролю як невід’ємного атрибуту демократії й 

обов’язкового елемента управління; законодавче за-

кріплення незалежності органів контролю; визначен-

ня необхідності здійснення попереднього контролю й 

контролю за фактичними результатами; наявність 

зовнішнього та внутрішнього контролю як 

обов’язкової умови існування контролю; гласність та 

відкритість контролюючих органів з обов’язковою 

вимогою додержання комерційної та іншої таємниці, 

що захищається законом [1]. 

Зазначені принципи знайшли подальше відобра-

ження у наукових працях багатьох дослідників. Зо-

крема І. Басанцов серед принципів контролю виділяє 

дві групи: основні і специфічні. До основних прин-

ципів контролю він відносить раптовість, все-

об’ємність, безперервність, об’єктивність, точність, 

законність, своєчасність, незалежність, надійність, 

гласність, розподіл функцій, оптимальність, результа-

тивність, до специфічних – профілактика (попере-

дження) порушень, виявлення порушень та визначен-

ня їх наслідків, вивчення причин та умов, що призве-

ли до порушень, розрахунок та мобілізація виявлених 

резервів [2].  

Інші науковці розрізняють методологічні принци-

пи, принципи організації та здійснення контролю. До 

методологічних принципів за думкою В. Мурзи нале-

жать: демократизм, гуманізм, пріоритет прав людини 

та громадянина, незалежність, законність, об’єктив-

ність, гласність, систематичність, професіоналізм і 

конфіденційність [3]. 

На думку І. Шкуратової, при визначенні принципів 

контролю загалом та принципів спеціалізованого 

контролю, наприклад, фінансового чи бюджетного, 

необхідно враховувати загальні принципи управління 

і контролю та властиві тільки окремому виду контро-

лю принципи. Зокрема, ми поділяємо позицію автора 

стосовно того, що до принципів реалізації державного 

фінансового контролю слід віднести: 

 принцип законності – передбачає перевірку до-

тримання законодавчих та інших нормативно-

правових актів фінансового спрямування, що відно-

ситься до компетенції органів державної влади та 

управління і місцевого самоврядування; дозволяє 

підтримувати сталий економічний розвиток країни, 

вчасно виявляти відхилення від законодавчо встанов-

лених правил і процедур, а також вносити до них 

необхідне коригування; 

 принцип об’єктивності – передбачає забезпе-

чення контролюючими органами неупередженого 

рівного підходу до всіх підконтрольних суб’єктів під 

час проведення контрольних дій, при узагальненні і 

реалізації результатів контролю; 

 принцип незалежності – полягає у тому, що 

функції фінансового контролера повинні бути неза-

лежними, захищеними від будь-якого втручання і мо-

жуть бути оскарженими лише в правовому порядку; 

 принцип компаративності, який розкриває 

сутність механізму контролю і передбачає порівняння 

двох і більше величин, що відповідно мають норма-

тивне та фактичне значення; 

 принцип превентивності – контрольних дій, за-

вдяки якому досягається завчасне здійснення контро-

лю з метою запобігання виникненню суттєвих відхи-

лень фактичних показників від встановлених норм; 

 принцип зкоординованості, зміст якого полягає 

в тому, що контролюючі органи координують свою 

діяльність з метою запобігання дублювання дій і 

функцій, зайвого відволікання працівників підкон-

трольних органів, у разі потреби організовують спіль-

ні з іншими контролюючими органами заходи; 

 принцип системності полягає у забезпеченні 

контролю на всіх стадіях бюджетного процесу шля-

хом створення відповідної організаційної системи 

контролю в країні;  

 принцип гласності означає, що органи, уповно-

важені на здійснення фінансового контролю, забезпе-

чують доступність його результатів; 

 принцип сталості полягає у тому, що процес 

контролю має носити характер безперервності та 

сталості; всі форми контролю застосовуються в 

кожний окремий для них відрізок часу, охоплюючи 
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періоди здійснення операцій (складання проекту 

фінансового плану, аналіз звіту про виконання фінан-

сового плану за підсумками року); 

 принцип ефективності – передбачає перевірку 

на економність та оптимальність управління і викори-

стання фінансових ресурсів, а також на можливість 

виконання державних програм, проведення різно-

манітних державних заходів із найменшими витрата-

ми і найбільшим результатом; 

 принцип самодостатності – системи контролю, 

що передбачає наявність такого складу елементів 

контролюючої системи, який забезпечує ефективність 

її функціонування й розвитку; 

 принцип доцільності – передбачає перевірку 

цільового використання фінансових ресурсів і вико-

ристання набутого за рахунок цих коштів майна, а 

також відповідності дій окресленим цілям, програмам 

і пріоритетам [4]. 

Узагальнюючи вищенаведене, можна констатува-

ти, що чітко сформульовані принципи побудови єди-

ної системи державного фінансового контролю є його 

організаційною та правовою основою і повинні знай-

ти відповідне законодавче оформлення в прийнятому 

законі «Про єдину систему державного фінансового 

контролю в Україні». 

Теоретичний аналіз податкового контролю як 

складової державного фінансового контролю – з од-

ного боку, та функції управління – з іншого, дозволив 

розглядати принципи його здійснення з трьох пози-

цій: загальноправової (принципи гарантованості прав 

і свобод – гуманізму, відповідальності, законності, 

рівності, гласності), загальноуправлінської (принципи 

плановості, компетентності, дисципліни, ефективнос-

ті, системності та об’єктивності) та галузевої або спе-

цифічної (принципи дієвості, обізнаності, координації 

та взаємодії, економічності та доцільності, територіа-

льності, конфіденційності, відшкодування).  

Проте, підкреслимо, що незважаючи на прийняття 

Податкового кодексу України, в ньому відсутні прин-

ципи, які мають бути покладені в основу здійснення 

контрольно-перевірочної діяльності. 

Проводячи систематизацію принципів міграційно-

го контролю, визначимо принципи, які притаманні по-

перше взагалі міграційному контролю, а по-друге, 

окремим напрямам міграційного контролю. У першо-

му випадку мова йде про загальносистемні принципи, 

у другому – про спеціальні принципи. 

Крім загальносистемних та спеціальних, виділя-

ють також структурні принципи: структурно-цільові, 

структурно-функціональні, структурно-організаційні, 

структурно-процедурні. 

Відмітимо, що в основі митного контролю лежать 

як загальні принципи державного контролю, – закон-

ність, демократизм, субординація в службових відно-

синах, систематичність, професіоналізм, гласність та 

прозорість, – так і принципи, які притаманні саме 

митному контролю. При цьому, дослідивши зміст 

принципів митного контролю, пропонуємо віднести 

до основних принципів митного контролю: повнома-

сштабне й чітке митне регулювання, забезпечення 

ефективності митно-правових засобів митного конт-

ролю, врахування досвіду міжнародно-правового 

співробітництва та регулювання в галузі митної спра-

ви, менеджмент і ризик. 

ІV. Висновки. 

Таким чином, дослідивши питання щодо розумін-

ня сутності та видів форм державного контролю нами 

зроблено наступні висновки: у чинних нормативно-

правових актах форми контролю здебільшого отото-

жнюються з його методами та заходами; менш поши-

реним є ототожнення форм та видів контролю. Зокре-

ма, формами контролю називаються такі загальнові-

домі його види, як: зовнішній і внутрішній; загальний 

та спеціальний; постійний та тимчасовий; попередній, 

поточний, подальший; санітарний; фінансовий; гос-

подарський; гласний та негласний, а також конститу-

ційний, парламентський, судовий, фінансовий, гро-

мадський та прокурорський нагляд, що лише вносить 

певну термінологічну плутанину у категорійний апа-

рат; серед форм контролю науковці називають спеціа-

лізовані, особливість яких полягає в тому, що їх упов-

новажені застосовувати лише деякі із суб’єктів (пар-

ламентські слухання, парламентське розслідування, 

депутатський запит, розгляд звіту Уряду, прийняття 

законів). 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В УКРАИНЕ 

 

Вопрос о государственном контроле стоит через изучение его конкретных проявлений, форм и методов, 

посредством которых субъекты реализуют полномочия государственного контроля в Украине. 

Отмечается, что форма государственного контроля - это деятельность по контролю за деятельностью, ее 

практическое осуществление, осуществляемая в рамках органа по проверке государственной власти, на осно-
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ве соответствующих принципов и применяется для достижения этих целей с максимальной степенью эффек-

тивности деятельности по контролю. 

Подчеркивается, что выбор форм контроля во многом зависит от его эффективности и предоставления 

практических рекомендаций для экономии и эффективности трудовых, материальных и финансовых ресур-

сов. Доказано, что под руководством различных надзорных органов различные формы контроля представля-

ют собой интегрированную систему, которая позволяет всем субъектам контроля получать необходимую ин-

формацию о ходе деятельности, находящейся под контролем объектов, таких органов; Выявлять отклонения 

от установленных нормативных правовых актов, правил и процедур для реализации контролируемых объек-

тов, получения их от соответствующих результатов деятельности; Принимать меры для предотвращения и 

прекращения нарушений, восстановления и осуществления нарушений, выдающихся решений и надлежаще-

го использования, предусмотренных законом, нарушение, обнаруженное в ходе контрольных мероприятий по 

привлечению соответствующих видов ответственности должностных лиц, ответственных за нарушения. 

К формам государственного контроля относятся: инспекция, проверка, аудит, оценка, мониторинг. Все 

эти формы контроля - это некоторые особенности, которые происходят во время различных форм контроля. 

Анализ основных принципов государственного контроля, которые служит основой, на которой должно и 

нужно разработать конкретные рекомендации в области общественного контроля и юридически значимых 

субъектов контроля за происходящими процессами. 

Определены основные принципы контроля, которые включают: независимый мониторинг как важнейший 

атрибут демократии и обязательный элемент управления; Законодательное укрепление независимости регу-

лирующих органов; Определить необходимость предварительного контроля и мониторинга фактических ре-

зультатов; Наличие внешнего и внутреннего контроля в качестве предпосылки существования контроля; 

Прозрачность и открытость нормативного требования соблюдения коммерческой и иной охраняемой законом 

тайны. 

Ключевые слова: контроль; государственный контроль; формы; методы; принципы; финансовый кон-

троль; налоговый контроль; валютный контроль; иммиграционный контроль; таможенный контроль. 
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METHODOLOGICAL BASIS OF STATE CONTROL IN UKRAINE 

 

The question of state control through the study of its concrete manifestations, forms and methods by which enti-

ties sold powers of state control in Ukraine. 

 It is noted that the form of state control - this is how the proceedings control activities, its practical implementa-

tion, carried out within the limits of state authority inspection body, based on the relevant principles and applied to 

achieve these goals with the greatest degree of effectiveness of control activities. 

It is emphasized that the choice of forms of control largely depends on its efficiency, and providing zatratnist 

based recommendations for savings and efficiency of labor, material and financial resources. 

It is proved that under the authority of various oversight bodies use different forms of control is an integrated sys-

tem that allows control subjects in its entirety to get the necessary information about the progress of activities under 

the control of objects, such authorities; identify deviations from established normative legal acts requirements, rules 

and Procedures to Implement controlled objects, obtaining them from activities relevant results; take measures to 

prevent and stop violations, restore and realization of violations, outstanding solutions and appropriate use stipulated 

by law the violation found during the control measures for bringing the appropriate types of liability of officials re-

sponsible for the violations. 

The forms of state control include: inspection, inspection, audit, assessment, monitoring. All these forms of con-

trol are some features that occur during the various control measures. 

The analysis of the basic principles of state control that serve the foundation upon which all must develop specific 

regulations in public control and legally significant action control subjects. 

Defined the basic principles of control which include: independent monitoring as an essential attribute of democ-

racy and obligatory element of management; legislative strengthening the independence of regulatory authorities; de-

termine the necessity of prior control and monitoring of actual results; availability of external and internal control as a 

prerequisite the existence of control; transparency and openness of the regulatory requirement of compliance with 

commercial and other secrets protected by law. 

Key words: сontrol; state control; forms; methods; principles; financial control; tax control; currency control; 

immigration control; customs control. 
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