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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
ВІД ГОЛОВИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – ОБЛАСНОЇ  
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

ЮРІЯ ГАРБУЗА 
 

 

 
 

Шановні учасники міжнародної конференції! 
 

Насамперед, дозвольте привітати вас і висловити впевненість, що 
нинішня конференція в Сєвєродонецьку стане ще одним важливим кроком 
в реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Луганській області. 

Суспільно-політичні події, що розгортаються сьогодні в Україні, 
особливо загострили питання необхідності повного перезавантаження 
влади.   

Адже, існуюча система місцевого самоврядування в Україні не 
відповідає потребам суспільства. Функціонування місцевого 
самоврядування не спрямовано на реалізацію його головного призначення 
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– створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, 
надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних 
публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади. 

В цьому контексті наше головне завдання: забезпечення 
спроможності місцевого самоврядування створювати економічні та 
соціальні умови розвитку територіальних громад, їх об’єднань.  

Поняття «децентралізація влади», яке міцно увійшло в науковий 
та загальний публічний обіг потребує серйозного наукового 
обґрунтування. Оскільки, сьогодні існують різні моделі і підходи щодо 
передачі владних повноважень на місця. Крім того, думки наших колег-
науковців, чи, скажімо, політиків-практиків щодо цього процесу не 
завжди збігаються і часто бувають суперечливими. 

Сподіваюсь, що за результатами дискусій в рамках конференції 
буде сформовано консолідовану думку щодо посилення ефективності 
процесів децентралізації влади як засобу підвищення ролі місцевого 
самоврядування та розвитку територіальних громад в Україні. Це 
набуває особливого значення в час, коли уряд країни активно працює над 
забезпеченням реалізації відповідної реформи. 

Як зазначив Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, реформа 
децентралізації на сьогодні є однією з найуспішніших і вже має показові 
фінансові і матеріальні результати. Реформа отримала високу оцінку з 
боку Європейського Союзу. 

На території Луганської області, підконтрольній українській 
владі, знаходиться 12 районів, 3 міста обласного значення та 11 
об’єднаних територіальних громад, у чотирьох з яких проведені перші 
вибори, - у Білокуракинській, Новопсковській, Чмирівській та Троїцькій. У 
Привільській, Нижньодуванській, Красноріченській та Біловодській 
громадах перші вибори відбудуться 29 жовтня. Питання призначення 
перших виборів у Новоайдарській, Щастинській та Гірській громадах 
наразі вирішується Центральною виборчою комісією.  

До речі, Біловодська громада об’єднала 14 місцевих рад у межах 
всієї території району, а Новопсковська громада є першою об’єднаною 
територіальною громадою, створеною в Україні.  

Відповідно до Перспективного плану формування територій 
громад Луганської області (затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 05.08.2015 № 833-р), на території області 
передбачено створити 25 об’єднаних територіальних громад.  

Процес формування спроможних територіальних громад 
Луганської області триває, але залишаються питання, які потребують 
вирішення.  
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Насамперед, це врегулювання питань реалізації Закону України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» в населених 
пунктах, де створені відповідні військово-цивільні адміністрації, а 
також проблем пов’язаних із подальшим функціонуванням районних рад у 
випадках утворення громад, межі яких співпадають із межами району. 

Якщо територія об’єднаної громади повністю співпадає з 
територією відповідного району, такий район стає зайвою 
адміністративно-територіальною одиницею. Про це йшлося на виїзному 
засіданні комітету Верховної Ради України з питань державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування у Львові 
7 квітня п.р. 

В цьому випадку, районна рада, згідно з Конституцією, 
представляє спільні інтереси територіальних громад. Чиї ж спільні 
інтереси вона представлятиме, якщо на всій території району 
сформована одна громада?  

По-друге, об’єднані громади за статусом прирівняні до міст 
обласного значення, отже, як і міста обласного значення, вони не 
належать до компетенції району. Районна рада на цій території не має 
ні доходів, бо всі вони залишаються в бюджеті об’єднаної громади, ні 
повноважень. 

Сподіваюсь почути фахове обговорення цих конче важливих 
питань.  

Впевнений, що конференція надасть поштовх розробці нових 
механізмів децентралізації, залучення провідних вчених та практиків до 
обговорення та оцінки її сучасних проблем, обговорення перспектив 
функціонування публічної адміністрації з урахуванням зарубіжного 
досвіду її реформування. 

Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи та дякую за 
активну підтримку процесів реформування, що відбуваються в Україні.  
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Секція 1. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  
ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ, СУСПІЛЬСТВА  
ТА ОСОБИСТОСТІ 

 
 
 

Михайло Іванович Антоненко 
кандидат історичних наук, доцент кафедри  

правознавства юридичного факультету  
 СНУ імені Володимира Даля 

КОНСТИТУЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО 
МУНІЦИПАЛІЗМУ В УКРАЇНІ. 

Стрімкий розвиток муніципального права в сучасних 
демократичних державах, розробка та реалізація принципів 
субсидіарності, регіоналізації та децентралізації, яка відбулася після 
Другої світової війни створили в Європі та США тенденцію 
муніципалізації конституційного життя та правових систем у цілому. Цей 
процес став зрозумілим після розпаду Радянського Союзу і потребував 
втілення й розвитку на територіях пострадянських країн. Інтенсивність та 
якість розвитку самоврядування (на основі уже створеної теоретичної 
бази і практики реалізації в Європі та США) проходила і проходить 
здебільшого з великими труднощами, не зважаючи на те, що українське 
суспільство вимагає якісних, глибинних та системних змін в організації 
цієї сфери суспільного життя. 

Місцеве самоврядування, регіоналізація і децентралізація стають 
провідними принципами демократичної державної політики та 
конституційно-правового регулювання в розвинутих зарубіжних країнах. 
Надмірний централізм  негативно впливає на еволюцію держави,  веде до 
нездатності державних органів ефективно реалізовувати функції та 
фактичної девальвації конституційних правових приписів. 
Децентралізація та субсидіарність розглядаються як передумова устрою, 
основою якого є: держава, яка дотримується принципу субсидіарності та 
гарантує своїм громадянам свободу і недоторканість; гарантує місцеве та 
регіональне самоврядування через визнання та забезпечення реалізації 
широкого кола прав територіальних колективів, яке формує модель 
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муніципальної держави та створює підґрунтя для розширення розвитку 
процесів євроінтеграції; подальший розвиток та поглиблення 
транскордонного та міждержавного співробітництва. 

В Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні схваленої Кабінетом Міністрів 
України 1 квітня 2014 року відзначається, що система місцевого 
самоврядування на сьогодні не задовольняє потреб суспільства. 
Функціонування органів місцевого самоврядування у більшості 
територіальних громад не забезпечує створення та підтримку 
сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного 
розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню 
органами місцевого самоврядування, утвореними ними установами та 
організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та 
інших послуг на відповідних територіях. 

Положення Концепції передбачають два етапи реформування 
місцевого самоврядування (перший – 2014 рік, другий – 2015-2017 роки). 
Найбільш позитивним в даній Концепції є чітке закріплення термінів її 
реалізації, виходячи з яких, ми можемо констатувати, що за три місяці до 
кінця 2017 року: неможливо створити законодавчу основу щодо 
утворення виконавчих органів обласних і районних рад та розподілу 
повноважень між ними (необхідно проаналізувати в міжнародній практиці 
наскільки широко використовуються органи такого рівня і чи існує в них 
необхідність); законодавчо врегулювати нову систему адміністративно-
територіального устрою; завершити формування законодавчої бази з 
питань діяльності органів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади на новій територіальній основі та ін. 

Побудова ефективної системи територіальної організації влади в 
Україні, відхід від централізованої моделі управління в країні, 
забезпечення спроможності місцевого самоврядування можливе лише за 
умови глобального реформування багатьох державних інститутів, а саме: 

- форми правління (на законодавчому рівні врегулювати 
повноваження органів виконавчої влади – особливо це 
стосується місцевих державних адміністрацій, або перейти до 
президентської форми правління, при якій президент формує 
уряд і несе політичну відповідальність за наслідки діяльності 
всієї системи державних виконавчих органів); 

- виходячи із вище зазначеного, необхідно чітко окремим законом 
визначити повноваження президента і місце цього інституту в 
системі органів державної влади. Це дасть можливість реально 
оцінити його політичні і юридичні можливості і прагнення 
розвивати місцеве самоврядування. 
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- проведення адміністративно-територіальної реформи для 
збалансування кількості населення і відповідної наявності 
державних органів управління і органів місцевого 
самоврядування (починаючи з 1991 року чисельність сільського 
населення зменшилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських 
населених пунктів - на 348 одиниць. Разом з тим кількість 
сільських рад збільшилася на 1067 одиниць). 

- реформування місцевих державних адміністрацій; 
- реформування обласних і районних рад. 
На наш погляд, найбільш вагомим чинником, який кардинально 

впливає на децентралізацію та субсидіарність організації влади є бажання 
(або його відсутність) політичної та державної еліти держави здійснити 
реформування місцевого самоврядування для удосконалення 
територіальної організації влади з метою гармонійного економічного 
розвитку для забезпечення спроможності територіальних громад.  

Суттєвому започаткуванню зрушень у сфері місцевого 
самоврядування сприяло б прийняття  проекту Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), який 
1.07.2015 визначено Президентом України як невідкладний, а  31 серпня 
2015 року було схвалено Верховною Радою України.  Але на цьому 
процес розгляду даного законопроекту  законодавчим органом 
призупинився, що негативно впливає на нормативно-правове 
забезпечення розвитку тенденції муніципалізації конституційного життя в 
країні.   
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ 
СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

Анотація: У статті досліджуються питання, пов’язані з 
децентралізацією в Україні, аналізується співвідношення положень вітчизняного 
законодавства та практика їх втілення у процесі здійснення реформи 
децентралізації в Україні. 

Ключові слова: децентралізація, бюджетна децентралізація, 
територіальна громада, права національних меншин. 

 
Сьогодні, успішна реалізація реформи децентралізації є вкрай 

необхідною для України. Ця необхідність зумовлюється багатьма 
позитивними цілями даної реформи, до яких, зокрема, належить чи не 
одна із найголовніших – забезпечення добробуту у суспільстві. 
Досягнення даної мети можливе лише при ефективному поєднанні  та  
прийнятному  співвідношенні теоретичних  положень децентралізації із 
практичними можливостями суспільства та держави. 

Питання співвідношення теоретичних цілей реформи 
децентралізації та реальних можливостей держави щодо забезпечення 
реалізації її положень сьогодні залишається чи не найактуальнішим.  

Теоретичне підґрунтя даної реформи закладено у Концепції 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні, прийнятій КМУ 1 квітня 2014 року, та ЗУ « Про 
добровільне об`єднання  територіальних громад» від 05.02.2015 р. Але 
вже на перших кроках здійснення реформи виникли значущі проблеми, 
пов’язані як із об’єднанням  громад, так і з питанням бюджетної 
децентралізації. 

Зокрема, перше проблемне питання стосується об`єднання  
територіальних громад, а саме добровільності такого об’єднання. 
Проблема полягає у тому, що процес приєднання однієї громади  до іншої 
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у деяких випадках  відбувається поза рішенням та бажаннями даної 
громади. Згідно із ст.5 ЗУ «Про добровільне об`єднання територіальних 
громад»[1]  ініціювання питання про приєднання здійснюється або 
селищним головою, або селищною радою, або членами даної 
територіальної громади, тобто її жителями. Але через стислість строків 
об`єднання та необізнаність жителів даного селища у процедурі 
проведення об’єднання  дане питання вирішується селищною радою 
швидко та без проведення громадського обговорення, що порушує 
принципи добровільності, законності та відкритості об’єднання 
територіальних громад, закріплені у ст.2 ЗУ « Про добровільне 
об’єднання територіальних громад»[1]. При цьому законом не 
передбачена норма щодо виходу громади з об`єднаної  територіальної 
громади, що обмежує права жителів  у прийнятті рішень щодо своєї 
майбутньої діяльності  окремо. У даному випадку можна говорити про 
необхідність удосконалення нормативно-правової бази, вдосконалення та 
перегляд деяких положень статей закону. 

Також варто звернути  увагу на доцільність об’єднання  громад в 
умовах певних географічних особливостей території, на якій 
розташовуються дані територіальні  одиниці. Зокрема, до таких 
територіальних одиниць можуть належати села та селища в гірських 
районах Закарпатської області. Географічні особливості даних територій 
не дозволяють жителям певного селища без перешкод та незначних втрат 
у часі добиратися до сусідньої територіальної одиниці та повноцінно 
користуватися послугами (шкільна освіта, первинна та вторинна медична 
допомога), які надаються у тому селищі, до якого вони приєднані. Даний 
розподіл обставин унеможливлює активну співпрацю такого об’єднання 
територіальної громади. Не можна  оминати увагою і потреби 
національних меншин у процесі об`єднання  територіальних громад, при 
цьому необхідно враховувати  традиції та менталітет громад, створених 
на основі  об`єднання  певних етнічних груп  різних  національностей. 
Невиконання вимог ЗУ « Про національні меншини в Україні»[2] може 
призвести до пожвавлення  радикалізації політичних об’єднань, які 
представляють інтереси меншин, та дестабілізації ситуації в країні. 

Друге проблемним питанням є перерозподіл  бюджетних коштів 
відповідно до повноважень місцевого самоврядування, тобто 
ефективність бюджетної децентралізації. Так, дійсно, місцеві органи 
влади проголошено самостійними при формуванні своїх бюджетів. Однак 
у структурі їх видатків  близько 63% становлять видатки на охорону 
здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення населення, освіту, 
що фінансуються за рахунок субвенцій, які у свою чергу виділяються 
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рішеннями центральних органів влади. У цьому випадку не можна 
говорити про успішне проведення бюджетної децентралізації.  

Також існують ризики, які пов’язані із розподілом коштів всередині 
об’єднаної територіальної громади. Органи управління  більшої громади, 
до якої приєднані інші одиниці, можуть здійснювати несправедливий 
розподіл коштів на користь власного розвитку, при цьому нехтуючи 
потребами об’єднаних з нею громад. Унаслідок цього малі села та селища 
можуть занепадати, що свідчить про невиконання основного завдання 
бюджетної децентралізації -  регулювання регіонального розвитку та 
забезпечення потреб кожної громади. Низький рівень свідомості, 
культури та обізнаності членів громадянського суспільства щодо 
управління може спричинити неефективне витрачання коштів місцевих 
бюджетів та корупцію на нижчому рівні влади, та матиме вкрай негативні 
наслідки для розвитку не лише територіальної одиниці, але й держави 
загалом. 

Окрім цього, за умов децентралізації в Україні існує загроза 
виникнення протиріччя та конфлікту між центром та регіонами, пов’язана 
із намаганням центру зберегти владні повноваження. Як зазначає Возняк 
Г. В. «за умов фінансово-економічної нестабільності (кризи), цілі 
державної і регіональної (а тим паче місцевої) влади в питання реалізації 
бюджетної політики, можуть мати різні пріоритети, а це означає, що 
політика вирівнювання бюджетної забезпеченості є неефективною, як 
наслідок – посилення диференціації регіонального розвитку»[2,с. 255].  

Отже, у вітчизняному законодавстві, що регулює питання 
здійснення   децентралізації  в Україні, існують істотні прогалини, які 
унеможливлюють успішне проведення даної реформи на практиці. 
Питання співвідношення  теоретичних цілей реформи децентралізації, 
можливостей держави щодо її забезпечення та готовності народу 
сприймати дані зміни залишається відкритим та потребує детального 
вивчення як владними структурами  у формі удосконалення нормативно-
правової бази, так і суспільством у процесі усвідомлення  своєї ролі у 
державотворенні. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ ЧЕРЕЗ 

РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА І ВЛАДИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В доповіді аналізуються можливості реалізації конституційних прав 
громадян України на участь в управлінні державними справами. Дається 
визначення суті громадянського суспільства та місця громадянина, як суб’єкта 
громадянського суспільства. Забезпечення реалізації конституційних прав 
громадян України обґрунтовується через основні політичні принципи 
громадянського суспільства. Узагальнено основні проблеми розвитку 
громадянського суспільства, що впливають на можливість участі громадян 
України в управлінні державними справами. 

 
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Загальної декларації прав людини [2] 

кожна людина має право брати участь в управлінні своєю державою 
безпосередньо чи за посередництва вільно обраних представників. Це 
положення знайшло відображення в Конституції України згідно з ч.1 ст. 
38 [3] якої громадяни мають право брати участь в управлінні державними 
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати й 
бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. 

Також, у ст. 5 Конституції України зазначено, що Україна є 
республікою. Відтак, носієм суверенітету й єдиним джерелом влади в 
Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи 
державної (законодавчої, виконавчої і судової) влади та органи місцевого 
самоврядування. Ніхто не може узурпувати державну владу. Влада народу 
здійснюється передусім шляхом видання законів, які е виразом загальної 
волі. Тому всі громадяни мають право брати участь у створенні законів 
особисто або через своїх представників [3].  

Одним із шляхів реалізації конституційних прав громадян України 
на нашу думку це підтримка розвитку громадянського суспільства з боку 
державної влади. 

Ключовим фактором становлення громадянського суспільства є 
поява громадянина країни, який має відповідні права і свободи та несе 
відповідальність за свої дії, тобто постає як самостійний індивідуальний 
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член суспільства, діяльність якого узгоджується з напрямами досягнення 
загального блага. 

Взаємодія влади і громадянського суспільства в системі 
державного управління здійснюється:  

- на рівні структури - через інститут виборів представниками 
суспільства трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової. Цим 
формується вертикальна структура взаємодії влади і суспільства, що 
закріплюється нормативно-правовими актами;  

- на комунікативному рівні управління - шляхом формування 
інститутів прямої участі індивідів і організацій громадянського 
суспільства в процесі вироблення та прийняття рішень. Формування цього 
інституту здійснюється на основі використання сучасних інформаційних 
технологій;  

- на рівні взаємодії влади і суспільства в структурі, яка має 
будуватися на основі розширення свободи дій і підвищенні 
відповідальності суспільства, тобто на основі самоврядування [1].  

У результаті діють три рівні взаємодії громадянського суспільства і 
влади: центральне управління, спів-управління, самоврядування. При 
цьому взаємодія громадянського суспільства і  державної влади як по 
вертикалі (нормативно-правова база, стратегія), так і по горизонталі 
вибудовується на основі системи прямих та зворотних зв’язків 
комунікації. Сучасний розвиток технологій забезпечує швидкий та 
ефективний обмін інформацією між усіма суб’єктами комунікативного 
діалогу. 

Узагальнюючи поняття громадянське суспільство в контексті 
забезпечення права громадян на участь в державних справах, можна 
сформувати наступне визначення – це суспільство з високорозвиненого 
системою взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян, їх 
об'єднань, з реальним забезпеченням державою їх рівних можливостей 
вільно і безпечно розпоряджатися своїми силами, здібностями, майном, 
спираючись на право і власну правосвідомість [5]. 

Забезпечення реалізації конституційних прав громадян України на 
участь в управлінні державними справами ґрунтується на основних 
політичних принципах, що характеризують громадянське суспільство, а 
саме: 

1) суверенне, відкрите плюралістичне саморегульоване суспільство 
політично активних громадян; 

2) політична свобода, розвиток демократії у всіх сферах 
суспільного життя. Рівноправність і захищеність діяльності будь-яких 
громадських об'єднань та політичних партій; політична влада досягається 
тільки через вільні демократичні вибори; 
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3) активна участь у суспільному житті недержавних самоврядних 
людських цінностей (сім'я, кооперація, корпорації, громадські організації, 
професійні, творчі, спортивні, етичні, конфесійні та інші об'єднання); 
наявність суспільних рухів та організацій різноманітних видів, що 
намагаються поліпшити своє існування й досягти своїх корпоративних 
цілей; 

4) забезпечення в політичній сфері усім своїм громадянам вільної 
участі в державних і громадських справах без будь-яких обмежень; 

5) громадянське суспільство є соціально організованою 
структурою, що формується за межами політичних структур, але охоплює 
і їх, бо вони також є частиною цього суспільства й утворені громадянами; 

6) громадянське суспільство має певний пріоритет перед державою, 
однак зацікавлене в добробуті держави і сприяє її розвитку; 

7) громадянське суспільство здійснює вплив на утворення та 
функціонування державних органів, виходячи з власних інтересів; 

8) громадянське суспільство має право вимагати від держави 
захисту життя, здоров'я, безпеки громадян, не допускаючи її втручання у 
їх приватні інтереси [1]. 

Ці положення знайшли практичне втілення в Національній стратегії 
сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 р.р., (далі -
Стратегія) яка була затверджена Указом Президента України від 26 
лютого 2016 року № 68/2016 [6]. 

Зокрема, в ній наголошено що активне, впливове і розвинене 
громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної 
держави та відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних 
суспільних змін і належного врядування, в управлінні державними 
справами і вирішенні питань місцевого значення, розробці і реалізації 
ефективної державної політики у різних сферах, утвердженні 
відповідальної перед людиною правової держави, розв'язанні політичних, 
соціально-економічних та гуманітарних проблем.  

Однак, потрібно враховувати наявні основні проблеми розвитку 
громадянського суспільства в Україні. Наприклад, взаємодія органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю 
залишається малоефективною через недостатню прозорість діяльності цих 
органів та забюрократизовані процедури такої взаємодії, низький рівень 
взаємної довіри [4]. 

Для вирішення проблем, сформовані положення реалізації 
Стратегії, які передбачається здійснювати за такими стратегічними 
напрямами: 

 створення сприятливих умов для формування та інституційного 
розвитку організацій громадянського суспільства; 
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 забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час 
формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення 
питань місцевого значення; 

 стимулювання участі організацій громадянського суспільства в 
соціально-економічному розвитку України; 

 створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці [6]. 
Отже, реалізація конституційних прав громадян України на участь 

в управлінні державними справами залежить від рівня розвитку 
громадянського суспільства. Реалізація загальних положень Стратегії у 
практичну площину функціонування процесу взаємодії громадянського 
суспільства і влади в Україні дасть змогу створити необхідні умови для 
удосконалення особистості, задоволення її потреб, інтересів, здійснення 
ефективної гуманітарної політики, формування надійної основи для 
прогресивного розвитку суспільства. 
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Вікторія Віталіївна Малойван 
аспірант НДІ правового забезпечення  

інноваційного розвитку НАПрН України 

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ 
СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СУБ’ЄКТІВ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Стаття присвячена дослідженню питання розмежування таких 
господарсько-правових категорій як «суб’єкт інноваційної діяльності» та 
«суб’єкт інноваційної інфраструктури». Досліджено та піддано критиці 
законодавчі підходи до вирішення окресленого питання, висвітлено правові 
критерії розмежування зазначених суб’єктів. 

 
Закон України «Про інноваційну діяльність» [2], який є 

спеціальним у сфері регулювання інноваційних відносин, не містить 
визначення поняття суб’єктів інноваційної інфраструктури, але ст. 5 цього 
Закону дає визначення категорії «суб’єкти інноваційної діяльності», під 
якими слід розуміти фізичних та (або) юридичних осіб України, фізичних 
та (або) юридичних осіб іноземних держав, осіб без громадянства, 
об’єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність та 
(або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи 
запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів. 

Із визначення можна зробити висновок, що поняттям «суб’єкти 
інноваційної діяльності» охоплено декілька груп суб’єктів, які: а)  
провадять інноваційну діяльність; б) залучають майнові та інтелектуальні 
цінності; в) вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію 
інноваційних проектів. 

Такий підхід є неоднозначним, оскільки діяльність суб’єктів 
інноваційної інфраструктури, має вичерпуватися здійсненням 
інноваційної діяльності, тому що головним результатом господарської 
діяльності зазначених суб’єктів є створення інноваційного продукту та 
випуск інноваційної продукції, надання інноваційних послуг, 
використання (застосування) інноваційних технологій на підставі 
реалізації інновацій. А діяльність із залучення майна та/або вкладення 
коштів в інноваційні проекти носить інший - не інноваційний -  характер, і 
її слід визнати інфраструктурною, такою, що здійснюється суб’єктами 
інноваційної інфраструктури, а це, у свою чергу, унеможливлює 
об’єднання досліджуваних суб’єктів як однотипних через відмінність 
сутності діяльностей, здійснюваних зазначеними групами суб’єктів: у 
першому випадку – діяльність є інноваційною, у другому – 



17 

інфраструктурною, тобто сервісною, такою, що забезпечує вищезазначену 
діяльність. 

Отже, відсутність нормативного положення щодо співвідношення 
зазначених груп суб’єктів дає поштовх до науково-правових досліджень із 
пошуку правових критеріїв розмежування суб’єктів інноваційної 
діяльності та інфраструктури. Ключовою ознакою, яка і є критерієм, що їх 
розмежовує, є основний вид діяльності зазначених суб’єктів, який 
відрізняється за своєю сутністю та змістом.  

Важливість визначення зазначеного критеріїв полягає в тому, що 
визначення основного виду господарської діяльності як суб’єктів, що 
здійснюють інноваційну діяльність, так і визначення видів 
інфраструктурної діяльності дасть змогу окреслити особливості правового 
регулювання діяльності зазначених суб’єктів та господарських відносин, в 
які вони вступають. На цьому також наголошується в ст. 258 ГК України 
[3] – особливості правового регулювання господарських відносин 
визначаються залежно від сфери суспільного виробництва, в якій 
складаються ці відносини, особливостей галузі господарювання, виду 
господарської діяльності та ін.  

Окрім того ототожнення суб’єктів інноваційної діяльності та 
інноваційної інфраструктури є неможливим у зв’язку з тим, що  зазначені 
групи суб’єктів виконують принципово різні ролі в ході реалізації 
інноваційного процесу. Неодноразово зазначалося, що попри широку 
різноманітність інноваційних відносин та суб’єктів, що у них вступають, 
діяльність всіх цих суб’єктів насамперед направлена на реалізацію етапів 
інноваційного циклу або здійснення інноваційної діяльності, результатом 
якої є створення інноваційного продукту, випуск інноваційної продукції 
чи надання інноваційної послуги. Суб’єкти інноваційної інфраструктури 
до вищевказаних процесів відносяться опосередковано, головна їх роль 
полягає у сприянні, підтримці, організаційно-ресурсному забезпеченні 
інноваційного процесу шляхом здійснення матеріально-технічного 
(виробничого), фінансово, інформаційно-кадрового та законодавчого 
забезпечення інноваційної діяльності.    

Різні ролі зумовлюють відмінність цілей діяльності досліджуваних 
суб’єктів. Так, для суб’єктів, що здійснюють інноваційну діяльність 
безпосередньою, прямою метою є реалізація інноваційного проекту, тобто 
створення інновації, з подальшим отриманням прибутку та підвищенням 
конкурентоздатності такої діяльності та/або продукції [1; c.312], тоді коли 
основною метою діяльності суб’єктів інноваційної інфраструктури є 
отримання прибутку від надання різного роду послуг, що 
опосередковують інноваційну діяльність.  
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Отже, основними правовими критеріями розмежування суб’єктів 
інноваційної та інфраструктурної діяльності є (а) вид діяльності суб’єкта 
відносин в інноваційній сфері: основний - для суб’єкта інноваційної 
діяльності; основний, додатковий чи другорядний - для суб’єкта 
інноваційної інфраструктури; (б) роль суб’єкта у в ході реалізації 
інноваційного процесу: для суб’єкта, що здійснює інноваційну діяльність 
– це безпосереднє здійснення інноваційного процесу, а для суб’єкта ІІ – 
забезпечення реалізації вказаного процесу шляхом надання супутніх 
послуг; (в) мета діяльності суб’єкта відносин в інноваційній сфері: для 
суб’єкта інноваційної діяльності вона заключається в реалізації 
інноваційного проекту та як наслідок отримання прибутку; 
інфраструктурний суб’єкт, у свою чергу, мотивований насамперед 
можливістю отримання прибутку, в окремих випадках –  досягненням 
соціального, економічного та/або політичного ефекту. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 
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НОРМАМИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Annotation. The problems of legal regulation of civil service passage in the 
theory of labor and administrative law are studied, the legal status of a civil servant as a 
special subject of labor law is determined. 

Анотація. Досліджується проблематика правового регулювання 
проходження державної служби в теорії трудового і адміністративного права, 
визначається правовий статус державного службовця як спеціального суб’єкта 
трудового права. 
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Державна служба являє собою комплексний міжгалузевий інститут, 
значну частину якого становлять норми адміністративного та трудового 
права. Одним із ключових питань, на якому слід зосередити пильну увагу, 
аналізуючи проблематику трудо-правового регулювання проходження 
державної служби, є з’ясування юридичного становища державного 
службовця з позиції трудового права [1, c. 144]. 

Натомість представники галузі трудового права роблять акцент на 
тому, що державний службовець виконує завдання і функції держави на 
добровільній, договірній основі. Виокремлення цієї властивості є дуже 
важливим моментом, з точки зору характеристики державного службовця 
як суб’єкта трудового права. Адже саме наведене свідчить про те, що 
державний службовець – це, перш за все, працівник, який виконує 
суспільно корисну роботу та є членом окремого трудового колективу, а 
також те, що державний орган, у якому проходить службу державний 
службовець, у відносинах з останнім виступає роботодавцем, а не 
суб’єктом публічних (державно-владних) повноважень. 

Однак, слід відзначити, що адміністративісти, як правило, 
акцентують увагу на тому, що державний службовець виступає 
виразником публічної волі, що, обіймаючи посаду та виконуючи 
відповідні їй обов’язки, він реалізує завдання і функції держави. Тобто 
держслужбовець розглядається як функціональна ланка апарату держави 
[2, с.156]. 

Натомість представники галузі трудового права роблять акцент на 
тому, що державний службовець виконує завдання і функції держави на 
добровільній, договірній основі. 

Специфіка правового статусу державного службовця як суб’єкта 
трудового права полягає в тому, що його основні права та обов’язки 
визначаються не лише спеціальним законодавством про державну службу,  
але й трудовим законодавством, Так, відповідно до ст. 2 КЗпП України, 
державний службовець, як і будь-який інший працівник, має право на: 
справедливу винагороду не нижче встановленого державою мінімального 
розміру; відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та 
робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки; здорові і безпечні 
умови праці; об’єднання в професійні спілки та на вирішення колективних 
трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку; участь в 
управлінні підприємством, установою, організацією; матеріальне 
забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі 
хвороби, повної або часткової втрати працездатності; матеріальну 
допомогу в разі безробіття; звернення до суду для вирішення трудових 
спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, 
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крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені 
законодавством [3]. 

Щодо обов’язків працівника, то основні з них закріплені в ст. 139 
КЗпП: працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і 
точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним 
органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог 
нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна 
власника, з яким укладено трудовий договір [3]. 

М. І. Іншин у своїх дослідженнях, присвячених трудо-правовому 
регулюванню державної служби, пише, що правовідносини, які 
виникають зі вступом на службу, мають подвійний характер. Стосовно 
повноважень, якими наділяється особа зі вступом на службу для 
виконання функцій держави, – це, безперечно, владні повноваження. 
Стосовно відносин державного органу та особи, яка вступає на службу, то 
вони навряд носять державно-владний характер, що підтверджується 
співвіднесенням рис виникаючих в такому разі правовідносин з ознаками 
найманої праці [4, с.303]. 

Спираючись на наукові думки вчених щодо проходження 
державної служби як складової предмета трудо-правового регулювання та 
юридичного становища державного службовця як суб’єкта трудового 
права, можемо говорити про те, що до сфери регулювання даної галузі 
права належить увесь спектр відносин, що складаються між державним 
службовцем (як працівником) та державним органом (як роботодавцем) з 
питань організації трудової діяльності, при цьому дані відносини не 
пов’язані з реалізацією публічно-владних повноважень. 

Отже, трудове право регулює усю сукупність так званих 
внутрішніх відносин державної служби, тобто таких, що супроводжують 
процес: а) залучення особи до праці у вигляді державної служби; б) 
організації цієї праці; в) проходження службової кар’єри; г) застосування 
заходів забезпечення якісної та ефективної праці держаних службовців 
(підвищення кваліфікації, заохочення, відповідальність); д) припинення 
державної служби. Специфіка державної служби обумовлює те, що 
більшість відносин з приводу неї регламентуються нормами не КЗпП 
України, а Закону «Про державну службу». Однак це не є підставою для 
віднесення таких відносин до сфери адміністративно-правового 
регулювання, і свідчить, швидше, про недоліки і застарілість чинного 
законодавства про працю. Незважаючи на набуття особою при 
проходженні державної служби певних специфічних властивостей і 
характеристик, що відрізняють її від інших категорій працівників, зміст її 
взаємозв’язків з органом влади як роботодавцем не відрізняється від 
аналогічних зв’язків,що складаються між іншими працівниками та 
роботодавцями. Звідси вважаємо, що питання проходження державної 
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служби повинно регламентуватися окремим розділом нового Трудового 
кодексу України. 
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ЕКСПЕРТИЗА ЯК ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Значення інституту судової експертизи в цивільному процесі зумовлено 
тим, що судова експертиза покликана своїми спеціальними методами, прийомами 
та засобами сприяти встановленню обставин, що мають значення для справи. 
Експертиза є однією із найважливіших форм використання спеціальних знань, 
оскільки залучення експертів, а отже, фахівців у певній галузі науки, мистецтва, 
техніки або ремесла, дає можливість для всебічного і повного з’ясування 
обставин справи і вирішення питання по суті. 

 
Вирішення кожної конкретної цивільної справи завжди пов’язане з 

потребою встановлення різних за своїм характером фактів. Інколи 
виникають питання, для вирішення яких недостатньо професійних знань 
судді та осіб, які беруть участь у справі. У таких випадках цивільним 
процесуальним законодавством передбачено залучення до участі у справі 
експерта. В ст. 143 Цивільного процесуального кодексу України (надалі 
по тексту – ЦПК України) вказано, що для з’ясування обставин, які мають 
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значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, 
мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою 
осіб, які беруть участь у справі [1]. 

Питанням застосування експертизи в цивільному процесі 
присвячено праці таких вітчизняних вчених, як Н.О. Кіреєвої, С.Я. Фурси, 
М.Й. Штефана та інших, а також вчених зарубіжних країн: Т.В. 
Авер'янової, В.Д. Арсеньєва, Т.В. Сахнової, М.С. Шакарян, В.В. Яркова та 
ін. 

Зокрема, М.Й. Штефан визначав, що експертизою є дослідження на 
вимогу суду поданих ним об’єктів, яке проводиться експертами, які 
мають спеціальні знання, на науковій основі з метою одержання даних 
про факти, що мають значення для правильного вирішення справи [2, с. 
307]. 

Великий тлумачний словник української мови визначає експертизу 
як розгляд, дослідження якої-небудь справи, якогось питання з метою 
зробити правильний висновок, дати правильну оцінку відповідному 
явищу [3, с. 257]. 

Судовій експертизі притаманний ряд ознак, серед яких варто 
виділити наступні: 

- наявність процесуальної форми як засобу її існування. Підготовка 
матеріалів, призначення та проведення судової експертизи здійснюється з 
дотриманням спеціального процесуального регламенту, що визначає 
поряд з відповідною процедурою права та обов’язки експерта, суб’єкта, 
який призначає експертизу, а також учасників судового процесу;  

- судова експертиза проводиться тільки під час судового процесу. 
Оскільки судову експертизу потрібно призначати та проводити в 
передбаченому законом порядку, а останній регламентує лише діяльність 
щодо здійснення правосуддя, то діяльність поза межами провадження у 
справі не підпадає під регулювання процесуального законодавства. Як 
слушно зазначає Т.В. Сахнова, поза правовою «оболонкою» судової 
експертизи не існує [4, с. 30]; 

- судова експертиза проводиться тільки на підставі ухвали суду (ст. 
144 ЦПК України). Отже, основним юридичним фактом, який 
уможливлює виникнення процесуальних відносин щодо експертизи, є 
належним чином оформлена ухвала суду про призначення експертизи;  

- судова експертиза – це дослідження, яке проводиться не будь-
яким фахівцем у галузі спеціальних знань, а тільки судовим експертом. 

Аналіз норм чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 53 ЦПК 
України, ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» дозволяє 
стверджувати, що судовим експертом може бути не будь-який спеціаліст, 
а лише фахівець, який має відповідну вищу освіту, освітньо-
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кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, який пройшов відповідну 
підготовку та отримав кваліфікацію судового експерта з певної 
спеціальності і внесений до Державного реєстру атестованих судових 
експертів [1; 5]; 

- суттєвою ознакою, що визначає сутність судової експертизи, є її 
мета – отримання висновку експерта для правильного вирішення справи. 
Як вже було зазначено, експертиза проводиться не в усіх необхідних 
випадках застосування спеціальних знань, а лише тоді, коли потрібно 
виявити за допомогою спеціальних знань такі факти, які будуть 
підтверджувати чи заперечувати обставини, що мають юридичне 
значення.  

Отже, можна зробити висновок, що багато питань, пов’язаних із 
застосуванням у цивільному процесі такої форми спеціальних знань як 
експертиза, потребує більш чіткого або додаткового нормативного 
регулювання. Судова експертиза покликана своїми спеціальними 
методами, прийомами та засобами сприяти встановленню обставин, що 
мають значення для справи. На нашу думку, судова експертиза являє 
собою спеціальне дослідження, яке призначається ухвалою суду в 
передбаченому процесуальними законом порядку та проводиться судовим 
експертом з метою встановлення обставин, що мають значення для 
справи, і потребують застосування спеціальних знань. 
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ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК САМОСТІЙНІ СУБ’ЄКТИ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Закон України «Про господарські товариства», створив правове 
підгрунтя для формування ринкової інфраструктури і виконав свою історичну 
місію. Сьогодні об’єктивна реальність, світовий досвід ринкового 
господарювання свідчить про необхідність розробки ще більш досконалого, 
цивілізованого законодавства, спрямованого на залучення інвестиційних ресурсів, 
котрі сприятимуть відновленню та подальшому забезпеченню зростання 
виробництва, в тому числі і завдяки господарським товариствам. 

 
Правове регулювання господарських товариств та їх 

підприємницька діяльність були і є предметом наукових досліджень 
вчених, представників науки цивільного та господарського права. Дані 
дослідження проводяться з метою виявлення проблем та особливостей 
функціонування господарських товариств (як позитивних, так і 
негативних) і відповідно подальшого вдосконалення на цій основі 
законодавства України щодо їх правового регулювання. Закон України 
«Про господарські товариства» створив правове підгрунтя для 
формування ринкової інфраструктури, хоча сьогодні світовий досвід 
ринкового господарювання свідчить про необхідність розробки ще більш 
досконалого законодавства, спрямованого на залучення інвестиційних 
ресурсів, котрі сприятимуть відновленню та подальшому забезпеченню 
зростання виробництва, в тому числі і завдяки господарським 
товариствам. 

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 
року, визначив поняття господарського товариства - юридична особа, 
статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. 
Господарськими товариствами вищезгаданим Законом визнаються 
підприємства, організації, установи, створені на засадах угоди 
юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна та 
підприємницької діяльності з метою одержання прибутку [1]. 
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Всі господарські товариства є юридичними особами, діють на 
підставі установчих документів, затверджених учасниками, мають власні 
назви із зазначенням організаційно-правової форми товариства. 
Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, 
яка не суперечить законодавству України. 

Згідно з Цивільним кодексом України господарські товариства 
існують в таких формах: повне товариство, командитне товариство, 
акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, а 
також товариство з додатковою відповідальністю [2]. Кожна з цих форм 
господарських товариств має власні особливості та відмінності один від 
одного і в той же час їм всім притаманні спільні риси, що об’єднують їх в 
одну, цілісну сферу суспільних відносин. Під час здійснення 
підприєницької діяльності господарськими товариствами, відбувається 
чітка взаємодія їх органів з іншими учасниками економічного життя 
суспільства і чим кращим є цей зв’язок, тим ефективніше відображаеться 
це на житті як всієї держави вцілому, так і на кожній окремій особі. 

Господарське товариство (за винятком повного і командитного 
товариств) може бути створене однією особою, яка стає його єдиним 
учасником. Права та обов’язки учасників господарських товариств не є 
вичерпними та однозначними. Свої дослідження розглядуваній 
проблематиці присвячували таці вчені цивілісти та господарники як О. 
Кібенко, В. Кравчук, В. Посполітак, О. Регурецька, І. Спасибо-Фатєєва, О. 
Швиденко, О. Щербина та інші. В своїх працях вони обумовлюють та 
невиключають можливість виникнення та існування в процесі здійснення 
господарськими товариствами підприємницької діяльності та отримання 
прибутку і інших прав та обов’язків учасників товариства, які б 
поглиблювали та розширювали саму сутність таких взаємовідносин, 
створюючи при цьому ще більш досконалу базу для функціонування 
господарських товариств – об’єднань осіб підприємницької діяльності. 

Вибір конкретного виду господарського товариства залежить від 
цілей і намірів його засновників, а також у ряді випадків передбачений 
законодавством. На сьогоднішній день найбільшою популярністю в 
Україні користуються товариства з обмеженою відповідальністю (завдяки 
простоті створення, обмеженої відповідальності учасників, придатності 
для організації як малого, так і великого бізнесу), а також акціонерні 
товариства – як приватні, так і публічні. 

Основна мета господарських товариств - отримання прибутку - 
досягається шляхом промислу - систематичного виконання на 
професійній основі господарської діяльності (виготовленні продукції 
(товарів), здійснення робіт, надання послуг) не для власних, а для чужих 
(суспільних) потреб [3, 177]. 
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Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної 
реєстрації. Державна реєстрація товариства проводиться за правилами, 
встановленими законодавством України, а саме Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» [4]. 
Управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок 
обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства. 
Припинення діяльності товариства відбувається шляхом його злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення або ліквідації з 
дотриманням вимог антимонопольного законодавства. 

Вдосконалення правового регулювання діяльності господарських 
товариств пов'язане з врегулюванням діяльності всіх суб'єктів 
підприємницької діяльності. 
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Робота присвячена дослідженню окремих гарантій прав державного 
виконавця у виконавчому провадженні.  Метою встановлених гарантій учасників 
виконавчого провадження є забезпечення дотримання вимог законодавства, 
створення умов для найбільш повного здійснення наданих прав, що виникають при 
примусовому виконанні рішень судів та інших державних органів. Ці гарантії 
також необхідні для того, щоб виключити або мінімізувати випадки будь-яких 
порушень під час виконавчого провадження, з метою захисту прав, свобод і 
законних інтересів людини і громадянина, а саме стягувача і боржника. 

The work is devoted to the study of individual guarantees of the rights of the 
state executor in the enforcement proceedings. The purpose of the guarantees provided 
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by the parties to the enforcement proceedings is to ensure compliance with the 
requirements of the legislation, to create conditions for the fullest exercise of the rights 
granted, arising from the enforcement of court decisions and other state bodies. These 
guarantees are also necessary in order to exclude or minimize cases of any violations 
during the enforcement proceedings in order to protect the rights, freedoms and 
legitimate interests of a person and a citizen, namely, the payer and the debtor. 

 
Формування інституту виконавчого провадження в незалежній 

Україні відбувалося поступово. Між окремими етапами проходив значний 
проміжок часу, що породжувало повсякденні труднощі, пов’язані з 
виконанням судових рішень. 

Виконавче провадження є процесуальною формою , котра гарантує 
примусову реалізацію рішення суду та інших юрисдикційних органів, 
реалізацію підтверджених ними прав і обов’язків суб’єктів матеріальних 
правовідносин цивільної чи господарської справи. 

В Україні продовжується поступова переоцінка політико - 
правових ідей та цінностей, тобто відбувається процес оновлення системи 
права. Розвиток ринкових відносин, формування нового правового 
простору, зміна державних і суспільних пріоритетів вимагає нових, більш 
ґрунтовних досліджень, усталених правових інститутів, які створюють 
фундамент правової системи та забезпечують належний рівень 
функціонування правових відносин в країні. 

Виконавче провадження - це сукупність дій органів і посадових 
осіб, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах 
повноважень, визначених Законом України “Про виконавче 
провадження”, іншими нормативно - правовими актами, виданими 
відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що 
відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню. 

Права громадян і юридичних осіб у виконавчому провадженні 
забезпечуються гарантіями, зокрема дією загальних міжгалузевих і 
галузевих принципів, на яких побудована діяльність державних органів і 
суб’єктів, пов’язаних з ними виконавчо - процесуальними 
правовідносинами. 

Права й інтереси сторін та інших осіб у виконавчому провадженні 
забезпечуються гарантіями, закріпленими в нормах Закону та іншому 
законодавсті України, до яких відносяться: 

- функціонування загальних принципів, на яких побудована 
діяльність державних виконавців та інших учасників виконавчого 
провадження; 
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- здійснення державним виконавцем своєї діяльності у точній 
відповідності із законом і недопущення порушень прав та законних 
інтересів громадян і юридичних осіб – учасників виконавчого 
провадження та інших осіб; 

- обов’язок державного виконавця роз’яснити особам, які беруть 
участь у виконавчому провадженні та залучаються до проведення 
виконавчих дій, їх права і обов’язки, відповідно до їх визначення в Законі; 

- можливість оскарження дій і бездіяльності державного виконавця 
у виконавчому провадженні; 

- встановлення контролю і нагляду за законністю виконавчого 
провадження. 

Гарантіями прав громадян і юридичних осіб у виконавчому 
провадженні є дія принципів законності, об’єктивності істини, 
диспозитивності, рівноправності сторін, доступності виконання, 
державної мови провадження, гласності тощо. 
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КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА:  
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

The theses describes the types of decentralization, the features of the similar 
reforms in the World. And also the typical experience of the European States, which 
could be useful for Ukraine. Feature of the article is that it presents real examples of the 
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realization of the reform, the mechanism of аssociation of the company. The conclusion 
- the reform is moving slowly and with complications, but the result exceeds all 
expectations. 

Тези присвячені аналізу типології децентралізації, досвіду європейських 
держав, який може бути корисним для України. Представлені реальні приклади 
реалізації реформи, вказано на переваги та недоліки законодавства у сфері 
децентралізації, розповідається про механізм створення об'єднаної 
територіальної громади. Висновок - реформа йде повільно і з ускладненнями, але 
результат, який показують вже об'єднані територіальні громади, перевершує всі 
очікування. 

 
Одним з етапів конституційної реформи в Україні є здійснення 

децентралізації влади. За Великим тлумачним словником сучасної 
української мови «децентралізація»  - це система управління, за якої 
частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів 
самоуправління; скасування або послаблення централізації [1]. 

В Україні вперше децентралізація згадується в Конституції 
Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 року, де зазначалося, 
що:  «не порушуючи єдиної своєї влади, УНР надає своїм  землям, 
волостям і громадам права широкого самоврядування, дотримуючись 
принципу децентралізації» [2]. 

За Конституцією України в державі визнається і гарантується 
місцеве самоврядування, але в цей же момент, головний Закон України не 
визначає децентралізацію, як основу управління в державі. Тож, зараз всі 
обєднання відбувається на основі законів та підзаконних актів. Але ж це 
все має бути узгоджено на найвищому рівні – у конституції України. У 
першому читанні зміни до основного закону підтримали 265 депутатів 
Верховної Ради і потім все застрягло. Самі довгоочікувані зміни і досі не 
внесені, аргументом цьому є виконання «Мінських угод».  

З початком воєнної кампанії Росії проти України, на тему 
децентралізації було дуже багато спекуляцій. Слід зазначити, що на 
даному етапі проходження реформи, істерія, серед органів державної 
влади та преси, згасла. Децентралізація – це не федералізація України. 
Реформа іде і на тому крапка. Тим більше, що перші плоди вона вже 
принесла. 

Станом на вересень 2017 року в Україні налічується вже 413 
об’єднаних територіальних громад (далі ОТГ). Гонку з утворених ОТГ 
очолюють: Тернопільська обл. – 36 ОТГ, Дніпропетровська обл. – 34 ОТГ, 
Житомирська обл. – 32 ОТГ. Аутсайдерами є східна частина України, а 
саме: Донецька обл. – 7 ОТГ, Луганська обл. – 4 ОТГ, Харківська обл. – 5 
ОТГ та, що викликає величезне здивування, Закарпатська обл. – 5 ОТГ, 
Київська обл. – 2 ОТГ.  
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Так чи інакше, але децентралізація триває. Питання відкрите лише 
стосовно Автономної Республіки Крим, де ще не створено жодної 
Громади, але причини цьому зрозумілі [3]. 

Генеральний секретар Ради Європи Ягланд Торб’єр, аналізуючи 
процеси реформування влади в України, відзначив, що: "багато меншин та 
регіонів, тому малоймовірно мати єдину модель децентралізації всієї 
країни. Багато європейських країн мають асиметричну децентралізацію чи 
"деволюцію влади". Європейський досвід може бути корисним для 
України" [4]. 

Що ж таке «децентралізація» і якою вона може бути? 
Світова практика побудови системи управління органів державної 

влади, дає змогу виділити наступні види децентралізації:  
- політична;  
- адміністративна. На сьогодні, існують чотири основних форми 

адміністративної децентралізації: а) деконцентрація; б) делегування; в) 
деволюція; г) відчуження (або приватизація); 

- фінансова або бюджетна децентралізація; 
- ринкова [5, С.153]. 
Децентралізація ще є й однією з умов вступу України до ЄС. Як 

виглядає на практиці децентралізація? Територіальні одиниці 
об’єднуються навколо міста чи села лише у тих випадках, якщо: мають 
між собою спільні кордони, достатній бюджет в майбутній ОТГ, 
потужний людський ресурс, заклади освіти, медицини, нормальний 
бізнес, що сплачує податки, розвинену інфраструктуру, природні ресурси  
та інше. Отже, незважаючи на те, що обєднання добровільне, існує цілий 
ряд критеріїв, які можуть стати перепоною на Вашому «добровільному» 
об’єднанні. І, лише після того, як представники громади та активісти 
витримають всі знущання стосовно оформлення та подання документів, 
на вас чекає фінальний етап формування ОТГ. Це внесення в 
Перспективний план ОТГ, наявність громади в такому плані і визначає 
прямі міжбюджетні відносини між державою та ОТГ, визначення дати 
призначення виборів. Але існують й такі казуси, коли ОТГ не вносять до 
перспективного плану (приклад Званівської ОТГ, де жителі сіл боролися 
за створення громади під стінами Донецької ОДА (м. Краматорськ). 
Вибори призначили на 29.10.2017, але в Перспективний план не внесли) 
мовляв це вирішує обласне управління на свій розсуд, і тут відіграє 
велику роль наявність або відсутність «любові» до вашої ОТГ з боку 
можновладців [6].  

Сформовані громади отримують можливість розпоряджатися 
власними ресурсами, землею (та що за межами населеного пункту, але в 
межах громади, до реформи нею керували або район, або область), 
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закладами освіти та медицини, культури і всім іншим майном, що 
перебуває на території ОТГ, але лише в межах законів України не 
порушуючи суверенітет та принципи державної влади в Україні. 
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В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Тези присвячено дослідженню питань правового регулювання наукової та 
науково-технічної сфери. Проаналізовано правовий статус новостворених органів 
державної влади в процесі проведення в Україні децентралізації. 

 
Стратегією сталого розвитку "Україна-2020" процес децентралізації 

визначено пріоритетним, що в свою чергу задає характер здійснення 
подальшого реформування в країні. 

Що ж стосується наукової сфери, то у Рекомендаціях 
парламентських слухань на тему: "Про стан та проблеми фінансування 
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освіти і науки в Україні", що відбулися 16 листопада 2016 року, 
відзначають, що заходи з "реформування" проводяться без підготовки та 
належного правового забезпечення. Як наслідок, виникають процеси, що 
негативно впливають на стан науки і освіти. 

У статті 374 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
проголошено: "Сторони розвивають та посилюють наукове та 
технологічне співробітництво з метою як наукового розвитку як такого, 
так і зміцнення свого наукового потенціалу для вирішення національних 
та глобальних викликів. У статті 375 цієї Угоди йдеться також про 
розвиток науково-технологічного потенціалу, залучення України до 
Європейського дослідницького простору з метою сприяння розвитку 
конкурентоспроможної економіки та суспільства, яке базується на 
знаннях. 

Державою взято курс на реформування освіти і науки й як 
результат прийнято Закон України «Про наукову та науково-технічну 
діяльність», від 25 листопада 2015 р., згідно із яким Постановою Кабінету 
Міністрів України № 266 від 5 квітня 2017 р. утворено Національну раду 
України з питань розвитку науки і технологій, яка має стати основним 
стратегічним органом реформування науково-технічного й інноваційного 
середовища України. Вже 30 травня 2017 року, було обрано перший склад 
Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і 
технологій (робочий колегіальний орган Національної ради, що 
представляє інтереси наукової громадськості.). До нього увійшли 24 
лідери наукової спільноти України, наступним кроком до повноцінного 
запуску Національної ради з питань розвитку науки і технологій стане 
створення другого, Адміністративного комітету(робочого колегіального 
органу Національної ради, члени якого представляють центральні органи 
виконавчої влади (не нижче заступників керівників), Національну 
академію наук та національні галузеві академії наук (не нижче віце-
президентів), обласні (міські) держадміністрації регіонів, на території 
яких зосереджено значний науковий потенціал (не нижче заступників 
голів держадміністрацій), державні органи, що відповідають за наукову 
сферу, великі наукоємні підприємства, наукові установи, університети, 
академії, інститути, інноваційні структури) до якого також увійде 24 
особи.  

Також ще одним реформаторським кроком є створення 
Національного фонду досліджень на базі Державного фонду 
фундаментальних досліджень. основною функцією якого буде грантова 
підтримка наукових досліджень і розробок. В ЗУ «Про наукову та 
науково-технічну діяльність» підкреслюється особливий статус 
Національного фонду задля забезпечення якого передбачено розроблення 
та подання на розгляд Верховної Ради України проектів законів України 



33 

про внесення змін до Податкового, Бюджетного та Господарського 
кодексів України. 

Але на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і 
освіти 6 вересня 2017 р. вже обговорювався Проект Закону про внесення 
зміни до пункту 14 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 6533 від 
01.06.2017, КМУ) у якому зазначено, що оскільки самим законом не 
передбачено норм щодо податкових пільг чи інших преференцій для 
Національного фонду досліджень України, то й немає підстав для 
внесення змін до зазначених кодексів України й забезпечення особливого 
статусу Фонду. 

На підставі вищевказаного, слід відмітити, що зазначені у 
Рекомендаціях парламентських слухань проблеми й на сьогодні не 
втратили своєї актуальності, оскільки протягом останнього року видимих 
зрушень в окресленій сфері не було. Неодноразово як на 
загальнодержавному, так і на локальному рівнях поставало питання про 
проведення децентралізації, створення організацій, що запроваджували б 
регіональний розвиток наукової, науково-технічної та інноваційної сфер, 
однак на даний момент ми можемо спостерігати появу ще більшої 
кількості органів державної влади, ще більше ускладнення їх структури 
під гаслом «долучення громадськості». Що стосується регіонального 
рівня, то з 2008 року у наукових колах ведеться мова про створення 
Громадської Ради з проблем інноваційного розвитку як механізму 
самоорганізації регіональних інноваційних діячів та форми участі громади 
в розробці та реалізації регіональної інноваційної політики, проте ці ідеї 
залишаються, на жаль, на рівні ідей.  
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Анотація: В доповіді висвітлюються конституційно-правові зміни 
системи місцевого самоврядування Угорщини. Зазначено, що найбільші 
перетворення відбулися, зокрема, в таких інститутах місцевого самоврядування 
як локальні вибори, регіональне самоврядування, розподіл компетенції на базовому 
рівні. Відзначається посилення централізації  центральної влади на місцях і 
зміщення балансу компетенції в бік державних органів. 
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Summary: The report covers constitutional and legal changes in the system of 
local self-government in Hungary. It was noted that the major transformations took 
place, in particular, in such institutions of local self-government as local elections, 
regional self-government, division of competencies at the basic level. There is a 
strengthening of centralization of power at the local level and a shift in the balance of 
competence towards the state authorities. 

 
В Угорщині в 2010 р. після парламентської перемоги партії Фідес 

відбулися суттєві зміни в системі місцевого самоврядування. Основними 
змінами, безперечно, було прийняття Основного Закону 2012 р. [5] і 
нового Закону «Про місцеве самоврядування» 2011 р. [1]. Однією з 
перших змін у системі місцевої влади була виборча перебудова. 
Задекларована мета виборчої реформи - збереження коштів зі зменшенням 
кількості представників в органах місцевого самоврядування. Кожна зміна 
була кроком від пропорційного представництва до мажоритарної системи. 
У результаті змін виграшне становище дісталося великим національним 
партіям, які можуть домінувати в одномандатних округах.  

Наступний етап реформи стосувався середнього рівня. Першим 
кроком було відновлення управлінських органів окружного рівня восени 
2010 р. Це було важливою фазою в організації органів місцевого 
самоврядування, адже за короткий період до 2010 р. не було ніякого 
законного контролю над органами місцевого самоврядування. До 
реформи окружні органи здійснювали виключно нагляд за рішеннями 
органів місцевого самоврядування на предмет їх відповідності 
законодавству, але з 2011 р. був запроваджений контроль з боку 
державних контролерів, які стали більш могутніми засобами в руках 
окружної влади, наприклад, вони можуть накладати штрафи на органи 
місцевого самоврядування у разі виявлення правопорушень. 

Наступний крок – з січня 2011 р. управлінські окружні органи 
стали урядовими органами. До того часу на середньому (регіональному) 
рівні існувало декілька державних органів (наприклад, щодо 
оподаткування, санітарного нагляду тощо), чиїм завданням було 
представлення центральної влади. Тепер більшість цих органів злилися в 
урядові органи. Голови цих органів стали державними (урядовими) 
делегатами, відповідальними перед урядом. Таким чином, уряд побудував 
і зміцнив паралельну структуру управління, яка існує поза виборним 
окружним самоврядуванням, який був витіснений на задній план. 

Останнім кроком реформи середнього рівня, який був 
запроваджений у січні 2012 р., було перейняття центральним урядом 
повноважень щодо управління власністю (разом з боргами) окружного 
самоврядування. Угорська держава взяла на себе кредитний борг органів 
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місцевого самоврядування у розмірі 600 млрд. форинтів, що накопичився 
у них у період з 1956 по 2013 рік [2, c. 250]. 

Реформа не залишила недоторканними й відносини між місцевими 
суб’єктами влади. До 2010 р. заступники мера обиралися депутатами з 
числа членів ради, тепер вони можуть бути призначені не лише з членів 
ради. Формально мер може запропонувати кандидатуру заступника мера 
не з числа депутатів ради тільки тоді, коли він вже має заступника з ради. 
Оскільки угорське законодавство не надає точного переліку повноважень 
заступника мера, реальна влада та місце для маневрів заступників мерів 
може варіюватися у кожному муніципалітеті відповідно до місцевих 
обставин. Завдяки цьому положенню правляча партія може додати ще 
одну посаду до своєї системи. В цілому, реформа сприяла посиленню 
позиції мера: він набув права вето над рішеннями ради, якщо він вважав 
їх такими, що суперечать інтересам муніципалітету; мер може приймати 
рішення з питань, з яких рада не може прийти до консенсусу; більш того, 
в деяких (надзвичайних) ситуаціях мер може приймати рішення без 
залучення до цього процесу ради.  

Слід відзначити, що угорський Закон «Про місцеве 
самоврядування» 2011 р. був підданий певній критиці з боку Конгресу 
місцевих і регіональних влад Європи, який навесні 2012 р. направив 
спеціальну комісію, покликану оцінити рівень місцевої й регіональної 
демократії в Угорщині [3]. У доповіді комісії віталася ратифікація 
Угорщиною у червні 2010 р. Додаткового протоколу до Європейської 
хартії про місцеве самоврядування, що стосується права брати участь у 
справах місцевої влади. Однак водночас був висловлений жаль, що цей 
позитивний крок виявився зведений до мінімуму через наступні реформи 
місцевого самоврядування, котрі, на думку комісії, ведуть до руйнації 
правових рамок вирішення місцевих і регіональних проблем у країні. 
Зокрема, глибоку стурбованість викликала загальна тенденція до 
рецентралізації сфер компетенції та слабкий рівень захищеності принципу 
місцевого самоврядування на конституційному рівні. Підкреслювався той 
факт, що місцеві влади в Угорщині залишаються у сильній залежності від 
державних коштів і що процес консультацій вимагає більш ретельного 
опрацювання й посилення для приведення у відповідність із вимогами 
Хартії про місцеве самоврядування. Нарешті, місцеві влади не мають 
ефективного судового захисту в тому, що стосується їхньої можливості 
звертатися до суду для гарантування своїх прав згідно з Хартією [4, с. 
204]. 

Наразі система місцевого самоврядування Угорщина являє собою 
достатньо неоднозначний приклад. Останні реформи інститутів місцевої 
влади Угорщини, на думку багатьох фахівців, дещо повернули країну на 
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початок 90-х р. Очевидним є посилення централізації влади, перехід до 
мажоритарного типу голосування на місцях, перерозподіл повноважень на 
користь держави.  
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ  
І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

У тезах піднімається питання стосовно проблем реалізації на практиці 
конституційних прав людини і громадянина в Україні. 

 
В Україні немає практично жодного права людини, яке б не 

порушувалося. При цьому мається на увазі не вчинення злочинів проти 
громадян з боку кримінальних осіб чи угруповань, а саме державна 
політика щодо забезпечення реалізації цих прав. 

Серед головних проблем, що перешкоджають реалізації права 
людини в Україні, можна назвати: 
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1. Несформованість громадянського суспільства та поставторитарні 
елементи в державному управлінні; 

2. Бездіяльність органів державного управління (правоохоронних 
органів); 

3. Бідність українців, яка робить нас зручним об'єктом для 
маніпулювання з боку власників капіталів (в Іспанії є приказка: «Вдома у 
бідняка всі кричать і всі праві»); 

4. Роз'єднаність різних соціально-культурних груп у суспільстві та 
відчуження громадян від держави; 

5. Поширення "епідемії" ксенофобії, антисемітизму, расизму, 
дискримінації. Згідно з результатами соціального моніторингу «Рівень 
національної дистанційованості громадян України» Інституту соціології 
НАН, лише 12% респондентів оцінюють сьогодні ситуацію в Україні як 
спокійну. Більше 60% – як напружену і навіть конфліктну. Така 
внутрішня боротьба не дає перспектив на майбутнє. В Україні близько 8% 
населення виявляє екстремістську орієнтацію щодо інших етнічних груп і 
національностей, і в 1% з них відзначається дуже високий рівень таких 
настроїв (близько 400 тис. чол.). Наприклад, толерантне ставлення до 
євреїв знизилося з 30 до 11 відсотків, до росіян – в 2 рази, до ромів – у 5 
разів; 

6. Відсутність ефективної взаємодії державних органів та 
правозахисників; 

7. Відсутність належної експертизи законотворення і 
нормотворення щодо дотримання прав і свобод люди і громадянина. 

Нинішня ситуація в Україні, доповіді про права людини, соціальні 
дослідження, невиконання судових рішень у соціальній сфері, брак 
бюджетних коштів, проблеми у сфері обмеження права на соціальний 
захист свідчать про неспроможність і відсутність достатньої політичної 
волі для здійснення положень статті 46 Конституції Україна. 

Згідно Доповіді Української Гельсінської спілки з прав людини – 
«Права людини в Україні 2009-2010. Доповіді правозахисних 
організацій», Україна, як і раніше, досить далека від умов, за яких кожен 
може реалізувати свої соціальні права в повному обсязі [1]. Європейські 
стандарти в галузі соціального забезпечення права залишаються 
недоступними для України до цих пір. Показник «гарантованого рівня 
прожиткового мінімуму», що використовується в Україні, суперечить 
українському законодавству та незаконно обмежує рівень соціальних 
виплат. Використання цих «сурогатних» показників відображає 
нездатність держави забезпечувати базові соціальні стандарти і 
забезпечити підвищення рівня життя для населення. Система соціального 
забезпечення є неефективною в Україні через відсутність повного 
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бюджетного фінансування. Саме тому основні соціальні стандарти не 
відповідають європейським, більшість з конституційних соціальних 
стандартів залишаються лише деклараціями. Проблема планування 
бюджету на наступний рік, коли реальні соціальні потреби фінансуються 
на 11%, та забезпечення соціальними виплатами громадян, які 
постраждали від Чорнобильської катастрофи, є дуже актуальна в Україні 
[2]. 

Моніторинг Уповноваженого з прав людини з питань соціального 
захисту, показує, що бідність є найбільш важливим фактором, який є 
однією із перешкод на шляху до практичної реалізації соціальних прав і 
цей показник зростає протягом останніх років. Бідність сімей з дітьми, що 
стає хронічним явищем, є одним з основних чинників поляризації 
суспільства і формування спадкової бідності [3]. Таким чином, бідність 
залишається головною складовою порушення прав людини, створює 
перешкоди в реалізації інших прав, коли норми Конституції, які 
передбачають соціальні права, носять декларативний характер [4]. 

Як ми бачимо, соціальні потреби найбільш соціально незахищених 
категорій населення в Україні не задовольняються в достатній мірі: 
високий рівень бідності, особливо в сім'ях з дітьми та сімей з інвалідами, 
свідчить про відсутність достатніх ефективних механізмів соціальної 
підтримки з боку держави. Система пільг, соціальних та компенсаційних 
виплат, соціальних послуг, що надаються згідно чинного законодавства, у 
більшості випадків не відповідають існуючим системам бюджетного 
фінансування і базуються в основному на підходах, які не враховують 
реальної потреби в матеріальній забезпеченості соціально незахищених 
категорій громадян. 

Воєнний конфлікт на Донбасі також тягне за собою неабиякі 
наслідки, які призводять до нездатності імплементації норм, гарантованих 
Конституцією України, в соціальній сфері. Така ситуація свідчить про 
терміновість та нагальність додаткової уваги щодо захисту цих прав 
людини і сприяння процесам демократизації у цій сфері. Зокрема, 
необхідним є узгоджене розуміння того, що виконання міжнародних 
стандартів у сфері прав людини також вимагає активізації зусиль для 
захисту соціальних прав. 

Важливим принципом, який є одним з важливих конституційних 
гарантій прав і свобод людини і громадянина, є недопущення їх 
скасування або звуження їх змісту шляхом прийняття нових законів або 
при внесенні змін до чинних законів. Згідно з правовою позицією 
Конституційного Суду України, звуження змісту та обсягу прав шляхом 
прийняття нових законів або через внесення змін до чинних законів не 
допускається [5]. Зупинення дії таких можливе тільки при введенні 
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надзвичайного стану і згідно встановленої законом процедури. На жаль, 
Верховна Рада України кілька разів порушувала цей принцип під час 
розгляду законів України про державний бюджет на відповідний рік. Це 
зобов'язувало Конституційний Суду України у різні роки, визнати як 
неконституційні кілька норм Закону України про Державний бюджет 
України. Але, щоб відновити свої права, людина зобов'язана захищати їх в 
суді. І навіть отримавши позитивне рішення у конкретній справі, таке 
залишається не виконане через відсутність бюджетних коштів для 
зазначених цілей і через відсутність відповідної процедури. 

Таким чином ми бачимо, що в Україні дуже низький рівень 
реалізації та забезпечення державою фундаментальних прав і свобод, що 
обумовлено багатьма чинниками і призводить до низького рівня 
соціального забезпечення населення. 
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ВПЛИВ МОЛОДІ НА РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД 

У даній доповіді представлено спробу проаналізувати вплив молоді та 
молодіжних організацій на процеси реформ в Україні — прийняття нового 
законодавства, впровадження певних проектів органами виконавчої влади тощо 
— в умовах децентралізації, створення об’єднаних територіальних громад 
протягом останніх років, а також запропоновані варіанти покращення існуючої 
моделі взаємодії молоді та державних інституцій з огляду на реформу 
децентралізації, що відбувається в Україні. 

 
Децентралізація — це передача значних повноважень та бюджетів 

від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби 
якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі 
повноваження можна реалізовувати найбільш успішно [1].  

Реформа децентралізації в Україні триває з початку квітня 2014 
року. Але не зважаючи на це за даними опитування «Молодь та 
децентралізація в Україні» реформу децентралізації відчули 47% молоді, а 
ще 40% взагалі не чули про неї [2]. Взагалі, молодь в Україні має наразі 
значні можливості для впливу на прийняття рішень як місцевими 
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органами влади, так і центральними — Кабміном та Верховною Радою 
України, міністерствами та відомствами тощо. 

Перш за все, це проявляється у діяльності молодіжних громадських 
організацій. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські 
організації», хоча і є морально застарілим (він прийнятий у 1998 р., тоді 
як рамковий Закон України «Про громадські об’єднання» прийнятий у 
2012 р. та набрав чинності з 01.01.2013 р.), все ж визначає певні механізми 
участі молодіжних організацій у процесі реформ в України. 

Так, стаття 8 зазначеного закону визначає, що молодіжні та  дитячі   
громадські   організації залучаються органами  виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування до розроблення і  обговорення  
проектів  рішень  з  питань  державної політики щодо дітей та молоді. 

Органи  державної  влади та органи місцевого самоврядування — 
ініціатори розроблення державної цільової програми  розміщують  на 
своєму  офіційному  веб-сайті проекти концепцій державних цільових 
програм,  які стосуються дітей  та  молоді,  а  також  розглядають 
пропозиції   до   них   від   молодіжних  та  дитячих  громадських 
організацій  у  порядку, визначеному законом [3]. 

Таким чином, наприклад, у 2015 році почалась підготовка нового 
Закону України «Про молодь». Тоді голова проекту молодіжного розвитку 
Програми розвитку ООН в Україні Віра Профазі заявила, що в Україні 
рішення про молодь ухвалюються без молоді. Бо в законодавстві немає 
механізмів для залучення різних верств населення, як і підтримки 
стартапів і молодіжного підприємництва [4]. 

Відтак було створено робочу групу з представників Верховної Ради 
України, Реанімаційного пакету реформ, Міністерства молоді та спорту 
України та Програми розвитку ООН, які розпочали власне підготовку 
цього законодавчого акту [5].  

До складу цієї робочої групи, у якості представників 
Реанімаційного пакету реформ —  коаліції провідних громадських 
організацій та експертів України, які об’єдналися заради просування та 
імплементації реформ в Україні — ввійшли представники найбільших 
молодіжних організації нашої держави: Національної скаутської 
організації України «ПЛАСТ», Фундації регіональних ініціатив, 
Молодіжного націоналістичного конгресу та Спілки української молоді в 
Україні [6]. 

І хоча вже майже два роки цей проект розроблюється експертами та 
перебуває у процесі постійного обговорення, вже тільки те, що робота над 
ним розпочалася із залученням молодіжних opinion-makers — важливий 
показник зацікавленості держави у залученні молоді до формування 
української політики. 
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Крім безпосередньо залучення молодіжних громадських організації 
до взаємодії з органами влади, можемо навести успішні приклади, як саме 
реформа децентралізації сприяє залученню молоді безпосередньо до 
роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування.  

Внаслідок об’єднання міст, сіл та селищ у спроможні об’єднані 
територіальні громади, що було започатковане Законом України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» [7] у 2015 році, можемо 
спостерігати, як молодь обирається до виконавчих органів місцевого 
самоврядування. 

Так, у червні 2017 року головою Галичанівської сільської ради 
Львівської області став 22-річний випускник «Львівської політехніки» 
Олег Карапинка. З 18 років хлопець очолював Народний дім у 
Дроздовичах (що об’єднались із Галичанами), з двадцяти був депутатом 
Городоцької районної ради [8].  

Це — не єдиний приклад, коли молода людина стала керівником 
сільської або селищної ради, проте Карапинка — наразі наймолодший в 
Україні сільський голова. Представництво Deutsche Welle в Україні 
зробило проект «Влада в руках молодих», у якому розповідає про 
найуспішніших сільських голів віком до 30 років [9]. І чим далі 
просувається децентралізація, тим більше молоді обирається до органів 
місцевого самоврядування — це вже всеукраїнська тенденція.  

Отже, зважаючи на напрями діяльності молоді, визначені нами 
вище, можемо запропонувати певні механізми вдосконалення процесів 
залучення молоді до реформ в Україні, зокрема і до реформи 
децентралізації.  

Перш за все, необхідно запровадити дієвий механізм залучення 
великих молодіжних громадських організацій для створення та 
обговорення актів національного законодавства, а також локальних 
громадських організації та недержавних установ — до розробки актів 
локальної дії. Це необхідно з метою реального врахування позиції молоді, 
яка, на жаль, до цього майже не бралася до уваги до Революції гідності.  

Також ми вбачаємо за необхідне нормативне закріплення статусу 
молодіжних рад, як обов’язкових дорадчих органів міністерств та 
відомств, обласних, районних, міських, сільських та селищних рад, а 
також відповідних державних адміністрацій (до прийняття змін до 
Конституції України щодо децентралізації; після цього — у відповідних 
органах державної влади та місцевого самоврядування. 

Ці заходи допоможуть створити реально зацікавлений у процесі 
реформ в Україні прошарок молодих експертів, які згодом зможуть 
займати відповідні виборні посади безпосередньо в органах влади. Відтак 
це наблизить завершення процесу реформування публічної влади в 
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Україні та сприятиме її євроатлантичній інтеграції відповідно до тих 
вимог, що висуваються міжнародними інституціями.    
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ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ  

В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 

The thesis analyzes the main principles of functioning of a decentralized model 
of governance in European states, in the context of their influence on the strategy 
formation and state administration system modernization. Three basic principles have 
been defined: municipal independence, interdependence of self-governing units of 
territorial division and protection of the rights of local self-government bodies in court 
and also the peculiarities of its consolidation in the legislation of different European 
countries have been discloses. 

В тезах проаналізовано основні принципи функціонування 
децентралізованої моделі управління в європейських державах, в контексті їх 
впливу на формування стратегії й здійснення модернізації системи державного 
управління. Визначено три основних принципи: муніципальна самостійність, 
взаємонезалежність самоврядних одиниць територіального поділу й захист прав 
органів місцевого самоврядування у судовому порядку й розкрито особливості їх 
закріплення в законодавствах різних європейських країн. 

 
У сучасних європейських дослідженнях з муніципального права 

децентралізацію визначено як такий спосіб організації публічної влади в 
державі, за якого адміністративно-територіальні одиниці або інші 
територіальні утворення мають право самостійно вирішувати питання 
місцевого значення і реалізувати власні завдання у межах, встановлених 
законодавством та під відповідальність уповноважених органів і 
посадових осіб, а втручання у їх діяльність може відбуватись винятково з 
метою нагляду за законністю в передбачених законом випадках і 
відповідних формах [1]. Саме останнє розуміння децентралізації є також 
найбільш поширеним у сучасних конституціях – як на світовому, так і на 
європейському рівнях. 

Особливості державної політики країн ЄС побудовані на 
міжнародно-правових стандартах місцевого самоврядування, що 
визначені, насамперед, у Європейській хартії місцевого самоврядування 
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1985 р. та Додатковому протоколі до неї «Про право участі у справах 
органу місцевого самоврядування» 2009 р., Європейській рамковій 
конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними 
общинами або владою 1980 р. та  Додаткових протоколах  до неї, 
Європейській хартії міст (1992 р.), а також інших багатосторонніх 
міжнародних договорах держав-членів Ради Європи, що визначають 
законодавчі орієнтири та політику в галузі місцевої і регіональної 
демократії. 

Виходячи з зазначених документів, основними принципами,[2] 
покладеними в основу функціонування децентралізованої моделі 
управління в європейських країнах є: 

Муніципальна самостійність. Цей принцип є основою здійснення 
децентралізації, оскільки визначає статус самоврядних одиниць. Це так 
звана самостійність органів місцевого самоврядування, про що свідчить 
закріплення в конституціях та внутрішньому законодавстві країн за 
самоврядними одиницями статусу юридичних осіб, права на власність й 
фінансових повноважень у сфері встановлення місцевих податків. Так, 
наприклад, Закон про місцеве самоврядування Литви, одним із 
основоположних принципів місцевого самоврядування називає 
самостійність самоуправління [3]. Ст. 9 Закону Хорватії про місцеве та 
регіональне самоврядування закріплює за муніципалітетами та містами 
статус юридичної особи [4]. 

Необхідною умовою автономії муніципалітету є також фінансова 
самостійність. Вона передбачає: наявність достатніх ресурсів, необхідних 
для виконання своїх зобов’язань; можливість органів місцевого 
самоврядування передбачити доступні джерела доходів і бути 
незалежними у визначенні пріоритетів витрат й надання центральним 
урядом, певних гарантій для досягнення регіональних цілей. 

Треба зазначити, що одним із аспектів цього принципу є також 
власна відповідальність органів місцевого самоврядування. Наприклад, 
Основний Закон ФРН у ст. 28 наділяє органи місцевого самоврядування 
можливістю здійснювати повноваження під свою відповідальність [5]. 

Взаємонезалежність самоврядних одиниць територіального поділу. 
Це означає, що не існує ніякої ієрархії між територіальними утвореннями 
у державі, які є юридично рівними. Так, Кодекс територіальних 
колективів Франції у ст. L1111-3 закріплює: «Розподіл повноважень між 
муніципалітетами, департаментами і регіонами не може призвести до 
того, що одна громада встановить контроль та панування над іншими» [6]. 
Одним з головних правил самоврядної системи Польщі є незалежність 
між рівнями самоврядної громадської адміністрації. Відповідно до ст. 2 р. 
4 Закону «Про самоврядування воєводства», органи адміністрації 
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воєводства не є органами нагляду чи контролю щодо повіту та гміни, і не 
є органами вищого рівня в адміністративному управлінні [7].  

У той же час, деякі країни Європейського Союзу є асиметрично 
децентралізованими, тому у своєму законодавстві передбачають більш 
широкий рівень автономності для окремих своїх територіальних утворень. 
Так, Іспанія, у якій існує декілька історичних автономій та велика 
кількість регіонів, які також мають статути про автономність, 
відрізняється тим, що, наприклад, Каталонія, Галіція та Країна Басків 
мають ширшу законодавчу та виконавчу автономію з власними 
парламентами та регіональними органами влади, ніж звичайні регіони. 

Важливим принципом впровадження децентралізації, а також 
водночас гарантією здійснення такої політики є захист місцевих 
самоврядних одиниць як від безпосереднього впливу центральних органів 
влади на їх створення, діяльність та розпуск на рівні Конституції, так і на 
захист прав органів місцевого самоврядування у судовому порядку. 
Відповідно до Р. 1, ст. 29 Рамкової рекомендації Ради Європи про 
регіональну демократію, [8] існування регіонів, якщо вони створені, 
гарантується конституцією і / або законом, може бути скасоване тільки 
через процес внесення поправок до конституції та / або закону, який їх 
заснував. Так, Ст. 113 Конституції Італії [9] зазначає, що комуни, 
провінції, столичні міста та регіони є автономними утвореннями з 
власним статутом, повноваженнями, визначенними Конституцією. Стаття 
236 Конституції Португалії,[10] місцевими самоврядними одиницями 
називає приходи, муніципії та адміністративні області, а також 
регламентує існування автономних областей – Азорських островів та 
Мадейри.  

Важливими у цьому контексті є  повноваження місцевих 
самоврядних одиниць щодо можливості звернення до органів 
конституційного контролю за захистом. Так, у федеративних державах  
(Бельгія, Австрія, Німеччина) землі чи регіони мають право подати в суд 
на центральний уряд за порушення їхньої компетенції відповідно до 
федеральної конституції. Схоже право закріплене і в унітарних державах, 
наприклад, за іспанськими автономіями і італійськими регіонами. Право 
подання до конституційних судів мають органи місцевого 
самоврядування в Болгарії, Польщі, Португалії, Чеській Республіці та 
Словаччині.  

Зрозуміло, що зазначений перелік принципів не є вичерпаним, втім 
він складає основу якісного процесу функціонування децентралізованої 
моделі управління в європейських країнах. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  

The legal basis for reforming public administration in the field of Ukrainian 
railway transport has been analyzed. Based on the analysis of Ukrainian legislation, EU 
directives, the trends, directions and prospects of such reforming, main difficulties and 
obstacles have been characterized. 

Проналізовано правові засади реформування публічного управління у галузі 
залізничного транспорту в Україні. На основі аналізу вітчизняного 
законодавства, директив ЄС охарактеризовано стан та напрями такого 
реформування, визначено перспективи, труднощі й перешкоди на цьому шляху. 

 
У світлі реформування публічного управління у галузі залізничного 

транспорту в Україні питання переосмислення і оптимізація моделі 
публічного управління залізничною галуззю представляється особливо 
актуальним. Об'єктивні тенденції до глобалізації у світовій економіці, 
розвиток інтеграційних процесів, створення єдиного економічного 
простору і забезпечення вільного руху товарів і послуг зумовили 
необхідність зближення вітчизняного законодавства з європейським. 
Одним з пріоритетних напрямків зближення з законодавством 
Європейського Союзу є транспорт і, перш за все, залізничний транспорт, 
беручи до уваги високе значення цього виду транспорту у здійсненні 
вантажних перевезень (за даними Міністерства інфраструктури України, 
82% всіх вантажних перевезень здійснюється саме цим видом 
транспорту). Саме цей вид транспорту найбільшою мірою в порівнянні 
з іншими видами транспорту потребує зміни моделі організації 
управління з урахуванням напрацьованого і перевіреного досвіду 
розвинених країн, а також оптимізації розподілу повноважень органів 
різних рівнів. Роль держави в регулюванні діяльності залізничного 
транспорту повинна полягати в сприянні економічному зростанню, 
забезпечення рівних умов для роботи суб'єктів господарювання, 
обмеження монопольного становища і розвитку конкуренції в сфері 
залізничного транспорту. І все ж, державне регулювання транспортної 
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діяльності в ринкових умовах залишається об'єктивною необхідністю. 
Питання полягає лише в оптимізації такого регулювання. 

Слід зазначити, ряд позитивних змін в цьому напрямку вже 
зроблений. Так, деякі питання оптимізації управління в сфері 
залізничного транспорту знайшли відображення у чинній Транспортній 
стратегії України на період до 2020 року, схваленій розпорядженням КМУ 
від 20.10.2010 р. Пріоритетне значення надається реформуванню 
залізничного транспорту загального користування, оптимізації 
організаційної структури залізничного транспорту, розмежуванню 
господарських функцій та функцій з державного управління у галузі 
залізничного транспорту, створенню вертикально-інтегрованої системи 
господарського управління залізничним транспортом тощо. 

Наразі система органів державного регулювання діяльності 
залізничного транспорту представлена: 1) Кабінетом Міністрів України, 
до повноважень якого належить визначення умов і порядку організації 
діяльності залізничного транспорту загального користування; управління 
об’єктами державної власності, що не увійшли до статутного капіталу 
ПАТ «Укрзалізниця», та його акціями, здійснення державного контролю, 
регулювання та нагляду за діяльністю залізничного транспорту загального 
користування тощо; 2) Міністерство інфраструктури України - провідний 
орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сферах всіх видів 
транспорту, державний нагляд (контроль) за безпекою на транспорті, в 
тому числі і залізничного; 3) Державна служба України з безпеки на 
транспорті (Укртрансбезпека) - центральний орган виконавчої влади, який 
реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті та 
у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери 
безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства); 4) Публічне 
акціонерне товариство “Українська залізниця”, виключною компетенцією 
якої є управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному 
сполученнях.   

Внаслідок реформи публічного управління у галузі залізничного 
транспорту в Україні було відділено функції регулювання від виконання 
господарських функцій і створено ПАТ «Українська залізниця» на базі 
Державної адміністрації залізничного транспорту Україні 
(«Укрзалізниця»). Це дозволило підвищити ефективність державного 
регулювання в сфері залізничного транспорту, направивши його на 
створення умов для підвищення якості послуг, забезпечення безпеки, 
розвитку конкуренції, а також наблизити відповідне вітчизняне 
законодавство до вимог директив ЄС (законодавством ЄС передбачено 
вимоги щодо обов'язкового розподілу функцій управління і здійснення 
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перевезень з метою забезпечення рівного доступу суб'єктів 
господарювання до інфраструктури, причому країни-члени ЄС повинні 
гарантувати, що функції управління інфраструктурою будуть передані у 
відання незалежного підрозділу (Директива 2001/12/ЄС), а Директива 
2001/13/ЄС містить вимогу кожній країні - члену ЄС створити 
адміністрацію, відповідальну за видачу ліцензій, яка не може займатися 
перевезеннями.  

Проте, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 
січня 2017 року «Про внесення змін до Статуту публічного акціонерного 
товариства "Українська залізниця» низку повноважень Міністерства 
інфраструктури України як провідного органу державного управління у 
галузі транспорту було скасовано, зокрема виключено права держави, як 
єдиного акціонера товариства, щодо передачі Міністерству 
інфраструктури України окремих повноважень Кабінету Міністрів 
України з управління корпоративними правами держави щодо ПАТ 
«Українська залізниця»; виключено з компетенції Міністерства 
інфраструктури України повноваження щодо розроблення та подання 
проектів актів Кабінету Міністрів України з питань, віднесених до 
виключної компетенції вищого органу товариства, а вказані 
повноваження передані до компетенції Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України та ін. У зв’язку з цим, зазначену постанову 
КМУ було оскаржено і визнано незаконною та нечинною (відповідно до 
постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.08.2017 
р. у справі № 826/3706/17 ); а дії Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України в частині підготовки та внесення на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту постанови "Про внесення змін до Статуту 
публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" було визнано 
протиправними. 

Таким чином, відповідно до вимог директив ЄС функції 
господарюючого суб’єкта та органу державного управління, які 
поєднувала Державна адміністрація залізничного транспорту 
(Укрзалізниця), було розділено, при цьому функції господарюючого 
суб’єкта передано правонаступнику Укрзалізниці – ПАТ «Українська 
залізниця», а органу державного управління –Кабінету Міністрів України.  

З урахуванням вищевикладеного, доцільно оптимізувати 
управління галуззю залізничного транспорту на центральному рівні, 
розділити функції політичного керівництва і поточного адміністрування, а 
також функції державного управління та господарювання. При цьому 
оптимальною вбачається така модель державного управління у галузі 
залізничного транспорту, при якій у складі Міністерства інфраструктури 
України буде створено Агентство залізничного транспорту, до 
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повноважень якого віднести надання адміністративних послуг і функції 
поточного адміністрування, а контрольно-наглядові функції в сфері 
залізничного транспорту покладено на інший урядовий орган (наразі 
Укртрансбезпека), що забезпечить таку організацію управління в сфері 
залізничного транспорту, при якій функції органу управління та функції 
господарюючого суб'єкта будуть відділені.  

 
 
 

Дар’я Олександрівна Лісова  
к.ю.н., доцент кафедри цивільного права і процесу  

ДонНУ імені Василя Стуса, м.Вінниця 

РОЗВИТОК КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ 

ГРОМАД В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Досліджується Стратегія розвитку кадрової політики в органах 
місцевого самоврядування в умовах створення об’єднаних громад в Україні, шляхи 
вирішення проблем реалізації кадрової політики відповідно до європейських 
стандартів. 

 
На сьогодення вкрай важливим є удосконалення формування та 

реалізації кадрової політики в органах місцевого самоврядування. В 
умовах безапеляційного зростання ролі державної кадрової політики в 
органах місцевого самоврядування, необхідно виділити три основних 
напрямки: 1) визначення суб’єктів кадрової роботи, їх функції, 
повноваження і відповідальність як «вертикально» (співвідношення 
функцій і прав у вирішенні кадрових питань центральних, регіональних і 
місцевих органів), так і «горизонтально» (між органами різних гілок 
влади, відносно недержавних структур); 2) визначити поточні і найближчі 
завдання та пріоритети; 3) вибрати засоби, форми, технології роботи з 
кадрами в кожній конкретній сфері кадрової діяльності на засадах 
дотримання законності [1, с.86]. 

Державна кадрова політика повинна базуватися на загальних 
принципах та спиратися на належне організаційно-структурне і 
матеріально-фінансове забезпечення. Доцільно виділити такі 
організаційні принципи державної кадрової політики: – підбір кадрів за 
діловими, професійними і моральними якостями на засадах комплексної і 
об’єктивної їх оцінки; рівність і відкритість вирішення всіх кадрових 
питань демократично і гласно, однак з можливістю призначення на окремі 
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посади; – забезпечення законності, дотримання нормативних вимог у 
вирішенні кадрових питань.  

Спроби формування ефективної державної кадрової політики 
здійснювалися протягом усього періоду незалежності України, однак вони 
поки не дали бажаного результату. Однією з останніх спроб стала 
розробка Стратегії державної кадрової політики України, яка вважається 
програмним документом країни. Шляхом реалізації основних напрямів 
Стратегії державної кадрової політики планується розв’язання низки 
ключових питань, а саме: – удосконалення нормативно-правової бази 
управління людськими ресурсами в усіх сферах суспільного життя; – 
стратегічне спрямування підготовки персоналу відповідно до суспільних 
потреб; – удосконалення роботи підрозділів з управління персоналом 
державних органів, підприємств, установ і організацій;  – застосування 
результатів наукових досліджень при виробленні та реалізації державної 
кадрової політики [2].  

Проблема у формуванні органів місцевого самоврядування також 
полягає і у відсутності професійного підходу в кадровій політиці. Зараз 
все більшого значення набуває пошук способів вирішення організаційних, 
науково-методичних і просвітницьких проблем, підвищення рівня 
компетентності службовців. Тому велика увага приділяється питанню 
підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування. Але на жаль існуюча державна система 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 
службовців та службовців місцевого самоврядування спроможна взяти на 
себе лише невелику частину тягаря просвітницької діяльності в 
організаційному та фінансовому відношенні.  

Здійснений аналіз реалізації деяких завдань державної кадрової 
політки дає підстави констатувати, що вдосконалення потребують: 
правове врегулювання наявного стану кадрових процесів; посадові 
інструкції; єдині стандарти кадрових процесів у публічній службі; 
забезпечення публічної служби професіоналами та закріплення їх на 
службі; управління державною службою в державному органі; 
ефективність системи навчання державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування [3]; відсутність збалансованої системи 
управління професійною орієнтацією молоді, об’єктивних принципів її 
відбору й навчання, повільні темпи впровадження сучасних технологій 
професійного розвитку; недостатнє застосування наукових підходів, 
результатів наукових досліджень у формуванні та реалізації державної 
кадрової політики [2]. 

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, про те, що кадрова 
політика в органах місцевого самоврядування є недосконалою та потребує 
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значних змін. Це пояснюється тим, що в Україні служба в державних 
органах, зокрема і в органах місцевого самоврядування, не має 
відповідного досвіду та саме якісного підґрунтя, насамперед 
законодавчого.  

До основних чинників розробки нової ефективної державної 
кадрової політики в тому числі і в органах місцевого самоврядування 
можна віднести такі: несформованість дієвої кадрової політики держави 
за часів незалежності; зниження ефективності кадрової роботи, 
стримування розвитку та функціонування кадрової системи; слабкість 
державної регуляції кадрових процесів; політичний характер кадрових 
призначень; проблема кадрових деформацій в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, пов’язаних із системною корупцією; 
невідповідність кадрової політики вимогам трансформаційних процесів.  

Принципами зростання ролі державної кадрової політики у 
місцевому самоврядуванні мають стати: спрямованість на забезпечення 
потреб людини; пріоритетність національних інтересів; професіоналізм і 
компетентність; оптимальне поєднання повноважень, відповідальності та 
оплати праці; політичний нейтралітет; відкритість до громадян. 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ  
У РОЗРІЗІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

The term "network" is quite common in scientific literature, although when 
mentioning this term, the first thing that comes to mind is computer networks, or trade 
associations. 

 
На сьогоднішній день в Україні відбуваються процеси, які можна 

охарактеризувати як перехід України на інноваційно-орієнтований етап 
розвитку. Одним з кроків до нового етапу слугує впровадження вдало 
функціонуючої мережі трансферу технологій за прикладом європейських 
країн. 

Термін «мережа» досить поширений у науковій літературі, хоча 
при згадуванні даного терміну першим, що приходить на згадку є  
комп’ютерні мережі, або ж торговельні об’єднання. Однак значення 
самого терміну є більш ширшим, а ніж здається на перший погляд, усе 
тому, що він включає в себе низку аспектів, і значна кількість з них 
безпосередньо пов’язана з інноваційною діяльністю. 

Особливу вагу у функціонування сучасних мереж розвинених країн 
приділяється організації передачі технологій зі сфери одержання знань у 
виробництво. Одним із інструментів організації такої передачі технологій 
є створення ринку об'єктів інтелектуальної власності, створення та 
подальший розвиток інноваційної інфраструктури, яка б надала 
можливість спростити весь шлях трансферу технологій, не є виключення і 
сприяння подальшому розвитку самої мережі.   

Загальна характеристика мережі, як правило, базується на основі 
аналізу її учасників та їхніх відносин. Загалом під концепцією сучасної 
техніко-економічної мережі необхідно розуміти, як узгодження комплексу 
різнорідних суб'єктів таких як: промислові фірми, інноваційні парки, 
інкубатори, центри трансферу технологій, університети, наукові установи, 
фінансові організації, користувачі і державні органи, які беруть участь у 
розробці та розповсюдженні інновацій через численні взаємодії між 
наукою і виробництвом. 

Створення та подальший розвиток такого суб’єкта інноваційної 
інфраструктури як мережа трансферу технологій сприймалась, як 
невід’ємна складова успішного розвитку країни, шляхом подолання 
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розриву який існував між виробниками та науковими установами і 
університетами. Створення таких мереж забезпечувало доступ до 
основних джерел фінансування малим і середнім інноваційним компаніям 
та було необхідним поштовхом для розкриття науково-дослідного 
потенціалу держави. Мережі трансферу технологій стали ключовим 
елементом об’єднання до того часу різних за своєю природою суб’єктів 
інноваційної інфраструктури. 

Науковцями прийнято виділяти наступні принципи побудови 
мереж трансферу технологій. 

Перший принцип полягає у добровільності учасників трансферу 
технологій. Найчастіше його застосування відбувається під час ухвалення 
рішення про участь у мережі будь-яким суб’єктом трансферу технології, 
а також в подальшій співпраці суб’єктів мережі між собою, навіть при 
укладанні контрактів між собою. Це один із основоположних принципів 
побудови сучасної мережі трансферу технологій.  

Другий принцип побудови ефективної мережі полягає у єдності. 
Даний принцип має імперативний характер, а тому бажано закріпити його 
в нормативному акті локального характеру. Єдність повинна проявлятися 
зокрема в загальних цілях, єдиній структурі, загальних стратегіях 
розвитку, в єдиному форматі технологічних профілів і процедур. Цей 
принцип пов’язаний напряму із подальшою роботою мережі трансферу 
технологій. У разі його недотримання ефективна взаємодія в мережі 
постає під великим питанням, адже мережа – це складний механізм з 
великою кількістю суб’єктів, кожен з яких виконує свої завдання, а всі 
вони разом об’єднані в єдину систему, а тому все буде залежати від їх 
злагодженості.  

Третій принцип базується на чіткому розподілі ролей та завдань 
між суб’єктами мережі. Цей принцип є необхідним для подальшого 
ефективного функціонування мережі, для розподілу функцій та сфер 
діяльності за її учасниками та відсутності їх дублювання між суб’єктами.  

Четвертий принцип побудови ефективної мережі – це співпраця 
виключно з професійними суб’єктами, які розуміються на процесі 
трансферу технології. В багатьох країнах світу в яких існує така мережа 
запровадження сертифікування учасників та проведення спеціалізованих 
семінарів для роз’яснення усієї специфіки роботи мережі.  

П’ятий принцип – це достовірність інформації. З назви принципу 
стає зрозуміло, що учасник, який відповідає за наповнення сайту мережі, 
як правило, ним виступає координатор мережі, повинен викладати лише 
достовірну інформацію, з цією метою всім потенційним учасникам 
необхідно пройти спеціальний технологічний аудит і лише після нього 
заявник може стати сертифікованим учасником мережі. 
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Перелічені принципи не є імперативними в разі створення мережі, 
однак їх врахування є необхідним для вдалого функціонування будь якої 
сучасної мережі трансферу технологій. 
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ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ ЯК  
НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

Тези присвячені аналізу поняття електронного врядування у контексті 
сучасної децентралізації влади. Розглядається визначення терміну «електронна 
демократія». Звертається увага на проблеми, які виникають на шляху до 
впровадження е-врядування в органах місцевого врядування. У тезах 
визначаються переваги впровадження е-врядування як невід’ємного механізму 
реалізації прав громадян.  

Ключові слова: децентралізація влади, електронне врядування, електронна 
демократія. 

The article is devoted to the analysis of the definition of electronic government 
in the context of the modern decentralization of power. We consider the definition of 
“electronic democracy”.  Attention is drawn to the problems that arise on the way to e-
government implementation in local authorities. In the article we consider the 
advantages of implementation of electronic government as an essential mechanism of 
exercising the civil rights. 

Keywords: decentralization of power, electronic government, electronic 
democracy. 

 
Однією зі складових сучасного етапу розвитку держави є 

підвищення ролі інформації та інформаційних технологій. Держава 
невід’ємна від інформаційного суспільства, оскільки процес державного 
врядування базується на отриманні, аналізі та поширенні інформації. 
Окрім того, наразі відбуваються масштабні державні перетворення, 
особливо у сфері децентралізації влади. Через це зростає кількість 
інститутів та установ, що використовують Інтернет при виконанні своїх 
обов’язків та представленні послуг.  
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Отже, актуальним залишаються питання пошуку ефективних 
механізмів реалізації прав громадян в контексті сучасних процесів 
децентралізації та наявних комп’ютерних технологій. 

Одним з таких інструментів є електронне врядування, що 
забезпечує доступ до публічної інформації та сприяє участі громадян у 
виробленні та впровадженні державної політики та реалізації своїх прав.  

Вагомий внесок у дослідження проблеми електронного врядування 
внесли як зарубіжні вчені, а саме М. Боунс, С. Зурідіс, С. Кліфт, так і 
вітчизняні: Ю. Ведяшкін, І. Клименко, К. Линьов, О. Шевчук. 

Однак на сьогодні проблема реалізації громадянами електронного 
врядування, насамперед питання ефективного обслуговування населення 
за допомогою електронної взаємодії є недостатньо дослідженою.  

Адже поняття «е-врядування» знаходиться в тісному взаємозв’язку 
з реформою державного управління. Необхідність переходу до «е-уряду» 
вимагає перебудови адміністративної системи у напрямку підвищення 
оперативності та ефективності прийнятих управлінських рішень, 
підвищенню продуктивності праці державних службовців [1, c. 28]. 

Ключовим аспектом державного управління і політичних процесів, 
породжених децентралізацією, є той факт, що територіальна громада, 
залишаючись первинним суб’єктом місцевого самоврядування, є 
основним носієм його функцій і повноважень. І чим вища інтеграція 
людей у межах територіальної громади, тим вищий ступінь довіри 
мешканців до структур влади, і тим вища є готовність громадян 
використати можливості інформаційних технологій, оцінити їх переваги, 
застосувати їх у повсякденному житті. 

Електронне урядування тісно пов’язане з таким явищем, як 
електронна демократія, яка відображає можливість кожного брати участь 
у формуванні та реалізації державної політики, прийнятті рішень 
органами влади, використовуючи при цьому інформаційні технології для 
двостороннього інтерактивного зв’язку між державою (органами влади) та 
громадянами  
[2, c. 137].  

Мета електронної демократії полягає у покращенні якості 
державних послуг, підтримці демократичного процесу і громадянського 
суспільства, вирішенні питань місцевого значення.  

Таким чином, поняття електронного врядування слід розглядати у 
контексті електронної демократії. 

Розглянемо визначення поняття е-врядування. Найбільш 
поширеними є наступні: 

—  це система збору, введення, пошуку, обробки, збереження та 
видачі користувачеві на вимогу згідно з визначеними критеріями 
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інформаційних ресурсів для забезпечення надання численних послуг 
державних органів усіх гілок влади всім категоріям громадян 
інформаційно-телекомунікаційними засобами та інформування громадян 
про роботу державних органів [3, с. 170];  

— це концепція здійснення державного управління, яка 
притаманна інформаційному суспільству, що ґрунтується на 
можливостях інформаційно-телекомунікаційних технологій та цінностях 
відкритого громадянського суспільства, характеризується спрямованістю 
на потреби громадян, економічною ефективністю, відкритістю для 
громадського контролю та ініціативи [4, с. 8]; 

—  це електронна інформаційна системи, віртуального інформацій-
ного простору взаємодії уряду та громадян, що ґрунтується на синтезі 
інформаційно-комунікаційних технологій, нормативно-правовій та 
інформаційно-ресурсній базах, створений з метою інформаційного 
забезпечення органів виконавчої влади, інформування громадськості про 
свою діяльність та досягнення прозорості в роботі [5, с. 58].  

Таким чином, узагальнивши наведені визначення, робимо 
висновок, що електронне врядування – це Інтернет-технології, які 
забезпечують інформаційний взаємозв’язок органів влади із 
громадянським суспільством.  

Важливим кроком для впровадження електронного уряду в Україні 
є реалізація Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні. 
Дана Концепція спрямована на організацію електронного документообігу, 
забезпечення максимального доступу до інформаційних ресурсів органів 
влади. Це передбачає не лише надання інформації, а й послуг у режимі он-
лайн [6, с. 365].  

Перейдемо до стратегічних завдань розвитку електронного 
врядування, серед яких можна виділити наступні: - забезпечення прав 
громадян на доступ до всіх видів відкритої державної інформації, що має 
індивідуальну та суспільну значимість; -  залучення громадян до участі у 
державних справах; -  вдосконалення технології державного управління; -  
подолання інформаційної нерівності; - організація надання послуг 
юридичним та фізичним особам в інтегрованому вигляді дистанційно - 
через Інтернет та інші засоби; -  перебудова відносин з громадянами; - 
надання громадянам можливості навчатися протягом всього життя; - 
сприяння розвитку економіки; -  системоутворювальне законодавче 
забезпечення [7, с. 72].  

Але, нажаль, ці завдання наразі важко реалізувати, адже низька 
якість офіційних сайтів, непрофесіоналізм розробників і обмеженість 
ресурсів заважають активній участі громадян. Причому йдеться не лише 
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про дизайн, зовнішній вигляд сайтів, а й про продуманість структури, 
форми подачі матеріалу, програмне забезпечення тощо.  

До важливих питань розвитку е-врядування також віднесемо 
питання зворотнього зв’язку. Частіше цей зв'язок представлено у 
спрощеному вигляді - сповіщенні, що запит громадянина зареєстрований. 
А надалі, як правило, он-лайн взаємозв'язок обривається.  

Як показує досвід західних країн, найбільший інтерес для 
населення становлять електронні сторінки не центральних, а місцевих 
органів влади. Соціологічні дані свідчать, що 55 % громадян необхідна 
інформація місцевого рівня, 20 % звертань можна вирішити на рівні 
району чи області і тільки 25 % питань стосуються діяльності міністерств 
і відомств [7, с. 74].   

Найяскравішим прикладом успішного впровадження е-врядування 
стала Швеція. Це перша країна в Європейському Союзі, яка пропонувала 
громадянам на своєму веб-порталі необхідну інформацію для заповнення 
різних форм, а також представляла документи он-лайн для того, щоб 
громадяни могли попередньо з ними ознайомитись (до їх заповнення в 
органах влади). Швеція наздогнала Сполучені Штати Америки у 
впровадженні інформаційних технологій задля полегшення життя 
громадянам, пропонуючи їм цифрові послуги. Як ми вже з'ясували, 
останній звіт ООН показує, що Швеція є найкращою країною у 
впровадженні електронних послуг для громадян [8, с. 82]. 

Якщо брати українські міста, то Вінниця першою розпочала роботу 
над впровадженням новітніх технологій у робочі процеси органів 
місцевого самоврядування та спрощенням процесу звернень городян до 
владних структур. Сервіси та Інтернет-ресурси, які розробляють фахівці у 
інформаційній галузі, допомагають створювати єдиний простір для 
запровадження та розвитку електронного врядування не лише у Вінниці, а 
й у інших містах України. 

Щодо Луганської області, то за приклад можна взяти офіційний 
сайт Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на якому є 
розділ Інтернет-приймальня, де наявний перелік послуг, представлених у 
режимі он-лайн. Також кожен громадян має право поставити запитання 
або залишити повідомлення на сайті, на яке отримає відповідь. 

До власне нових форм демократії можна зарахувати електронне 
звернення та електронні петиції. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про 
звернення громадян» громадяни мають право надіслати письмове 
звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 
(електронне звернення) [9]. 

Наприклад, подати звернення до Головного територіального 
управління юстиції у Луганській області можна на електронну адресу. 
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При подачі електронного звернення, громадянам слід звернути увагу на 
вимоги п. 4 розділу ІІ Порядку розгляду звернень та організації 
особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його 
територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що 
належать до сфери його управління, який набрав чинності 17 березня 2017 
року, якими встановлено, що в електронному зверненні має бути 
зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути 
надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним. 
Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні 
електронного звернення не вимагається [10]. 

Електронне звернення, надіслане без використання електронного 
підпису, обов'язково повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії 
звернення з підписом заявника із зазначенням дати. 

Саме таке застосування здобутків інформаційних технологій 
створює для громадян нові можливості для участі у політичному житті 
країни. 

Отже, реалізація концепції електронного уряду не просто підвищує 
ефективність роботи державного апарату, а, по суті, створює передумови 
для формування принципово нової моделі демократії - електронної 
демократії, заснованої на повнішому підпорядкуванні урядової діяльності 
суспільству й на можливості прямої участі громадян у вирішенні 
державних і місцевих питань [8, с. 82].  

Узагальнююче зазначене, можемо виділити головні переваги 
електронного врядування як моделі електронної демократії: 1) громадяни 
мають можливість брати активну участь у формуванні нових ініціатив; 2) 
влада надає зворотний зв'язок та  краще реагує  на скарги громадян щодо 
якості державної політики; 3) громадяни можуть легко відстежувати 
якість реагування державних органів на всі представлені зауваження і 
пропозиції; 4) громадяни мають механізми контролю і нагляду за 
громадськими роботами і послугами.  

Вважаємо, що саме електронне врядування є ключовим напрямом 
підвищення ефективності державного управління, зокрема, на 
регіональному рівні. Використання саме цих механізмів дає можливість 
вирішити основні проблеми українського суспільства, а саме: - відновити 
довіру громадян до державних інституцій та органів місцевого 
самоврядування; - децентралізації і встановлення контролю громадян над 
прийняттям рішень у сфері державної політики.  

Зрештою, електронне врядування як частинна електронної 
демократії є базисом, основою демократичної, соціально спрямованої 
держави з впливовими інституціями громадянського суспільства.  
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ЄС 

Abstract. State policy and economy of Ukraine are gradually transformed in 
accordance with European standards. Eurointegration of Ukraine provides for the 
necessary reform of the financial and economic system in the state, one of which is the 
financial services markets. Integration of the Ukrainian markets of non-bank financial 
services into the European system is only possible if they meet their criteria and 
standards of the European Union  

Анотація. Державна політика і економіка України поступово 
трансформуються відповідно до Європейських стандартів. Євроінтеграція 
України передбачає необхідне реформування фінансово-економічної системи в 
державі, однією із складових якої є ринки фінансових послуг. Інтеграція 
українських ринків небанківських фінансових послуг в європейську систему 
можлива лише при відповідності їх критеріям і стандартам Європейського 
Союзу.  

 
Україна, оголосивши своє прагнення увійти до складу ЄС, 

розпочала процес адаптації свого законодавства до європейських 
стандартів. Одним із таких кроків на шляху адаптації стало прийняття 
Верховною радою України 16 вересня 2014 р. Закону України N 1678-VII 
«Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони» [1]. Відповідно до ст. 133 
ратифікованої Угоди сторони визнають важливість наближення чинного 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Україна 
забезпечить поступове приведення у відповідність своїх чинних законів та 
майбутнього законодавства до acquis ЄС. Таке наближення 
розпочинається з дати підписання цієї Угоди та поступово 
поширюватиметься на всі елементи acquis ЄС, зазначені у Додатку XVII 
до цієї Угоди. Згідно зі статтями 383-385 цієї Угоди, визнаючи важливість 
ефективної системи правил та практики їхньої реалізації у сфері 
фінансових послуг для становлення повноцінної ринкової економіки та з 
метою сприяння торговельному обміну між Сторонами, Сторони 
домовились співробітничати у сфері фінансових послуг відповідно до 
таких цілей: a) підтримки процесу адаптації регулювання фінансових 
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послуг до потреб відкритої ринкової економіки; b) забезпечення 
ефективного та належного захисту інвесторів та інших споживачів 
фінансових послуг; c) сприяння стабільності та цілісності світової 
фінансової системи; d) підтримки співробітництва між різними 
учасниками фінансової системи, зокрема регуляторні та наглядові органи; 
e) забезпечення незалежного та ефективного нагляду. 

Кожна Сторона Угоди докладає необхідних зусиль для 
забезпечення впровадження міжнародних стандартів регулювання та 
нагляду у сфері фінансових послуг. Такі міжнародні стандарти 
включають, зокрема, «Основні принципи ефективного банківського 
нагляду» Базельського комітету, «Основні принципи страхування» 
Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю, «Цілі та 
принципи регулювання обігу цінних паперів» Міжнародної організації 
комісій з цінних паперів.  

Ця угода стала поштовхом до початку реформування ринку 
фінансових послуг України. Вибір європейської моделі розвитку та 
розбудови фінансового сектору України, що може забезпечити сталий 
економічний розвиток та ринкове конкурентоспроможне середовище, 
потребував системного вирішення накопичених проблем, головними 
серед яких: забезпечення належного захисту прав споживачів та 
інвесторів фінансових послуг; забезпечення фінансової стабільності та 
динамічного розвитку ринків фінансових послуг України; розбудова 
інституційної спроможності регуляторів ринків фінансових послуг 
України. Внаслідок чого була прийнята Комплексна програма розвитку 
фінансового сектору України до 2020 р.. Національна рада реформ 
доручила НБУ місію очолити реформування фінансового сектору 
України. 

Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 
2020 року передбачено основні принципи діяльності регуляторів ринку 
фінансових послуг України, а саме: європейська інтеграція; лібералізація 
фінансових ринків та набуття режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері 
фінансових послуг; збалансованість економічних інтересів, через 
формування ринкового конкурентоспроможного середовища; 
незалежність та ефективність роботи регуляторів, здійснення нагляду на 
основі оцінки ризиків; прозорість та високі стандарти розкриття 
інформації учасниками фінансового сектору та регуляторами; 
відповідальність та довіра між учасниками фінансового сектору та 
регуляторами; цілісність фінансової системи, всебічний захист прав 
кредиторів, споживачів та інвесторів.  

Одними із головних проблем на ринках фінансових послуг України 
є: 1) недостатні розміри власного та регулятивного капіталу банків 
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унаслідок погіршення якості кредитів й інших активів і доформування 
резервів за активними операціями; 2) масовий вихід із України великих 
європейських гравців ринку фінансових послуг; 3) зменшення обсягу 
торгів на вітчизняних біржах; 4) низький рівень активів системи 
пенсійного забезпечення; 5) недостатній рівень або повна відсутність 
гарантій прав захисту інтересів споживачів фінансових послуг (у т. ч. 
позичальників) і кредиторів; 6) низький рівень стандартів управління 
платоспроможністю та ліквідністю банків; 7) відсутність належної 
інфраструктури фондового ринку; 8) неефективне податкове 
законодавство в частині оподаткування інвестиційних доходів та 
учасників ринку фінансових послуг; 9) зловживання окремими 
фінансовими установами умовами кредитних договорів; 10) низька 
фінансова грамотність населення; 11) низька ефективність нагляду за 
банками та іншими фінансовими установами, що не дає можливості 
вчасно упередити розвиток ризиків; 12) обмеженість повноважень та 
незалежності регуляторів для вжиття заходів впливу на учасників 
фінансового сектору; 13) відсутність ефективних інструментів виведення 
з ринку проблемних фінансових установ. 

Дані проблеми можуть бути вирішені наступним чином: 1) 
забезпечення фінансової стабільності та динамічного розвитку 
фінансового сектору; 2) розбудови інституційної спроможності 
регуляторів фінансового сектору; 3) захист прав споживачів та інвесторів 
фінансового сектору. 

Досягнення цих стратегічних завдань є необхідною передумовою 
для успішної інтеграції України до світового економічного простору, в 
тому числі, і вступу до Європейського Союзу. У свою чергу, ефективність 
державної політики загалом суттєво залежить від змісту та дієвості 
основних заходів щодо розбудови небанківського сегмента фінансового 
ринку та забезпечення системи його державного регулювання та нагляду 
[2, с. 90]. 

Виходячи з вищевикладеного, ми бачимо, що Комплексна програма 
розвитку фінансового сектору України до 2020 року відповідає вимогам 
«Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони». У разі належного виконання цієї 
програми буде досягнута головна мета, а саме - створення в Україні 
повноцінного, дієвого та ефективного ринку фінансових послуг, 
збалансування всіх його секторів, розбудова інфраструктури та зміцнення 
стійкості до ймовірних ризиків та забезпечення збалансованості в діях 
уповноважених органів при здійсненні контролю та нагляду на ринку 
фінансових послуг.  
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при Президентові України 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ 
ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

Розглянуто систему принципів публічної служби, серед яких чільне місце 
займає принцип захисту прав людини та простежено можливі обмеження щодо 
його реалізації окремими державними структурами.   

Ключові слова: публічна служба, принципи публічної служби, захист прав 
людини. 

 
У світовому демократичному просторі триває перманентний процес 

розвитку систем публічної служби. Підписання Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони обумовлює необхідність розвитку цієї інституції і в Україні, на 
основі  поєднання державних і громадських інтересів, необхідного для 
збереження стабільності і надійності, без яких вона не може бути 
суверенною державою, повноправним учасником міжнародних відносин, 
проводити ефективну внутрішню політику. Однією з умов цього є 
раціонально побудована і ефективна система публічної служби, головним 
завданням якої є забезпечення прав і свобод людини.  

Слід зазначити, що вперше на законодавчому рівні визначення 
поняття «публічна служба» було закріплено п. 15 ст. 3. Кодексу 
адміністративного судочинства України, згідно з яким публічна служба – 
це діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність 
суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) 



67 

служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної 
Республіки Крим, органах місцевого самоврядування [1].  

Розглянемо місце принципу захисту прав людини у системі 
принципів публічної служби. Визначення принципів публічної служби 
слід розпочати з інтерпретації самого терміну. Так, науковці дають 
наступне визначення:  принципи публічної служби – основоположні ідеї, 
які відбивають об’єктивні закономірності та визначають напрямки 
реалізації компетенції, завдань і функцій органів публічної влади, статусу 
публічних службовців. 

Таким чином, сутність і основне цільове призначення принципів 
публічної служби виражається в тому, що вони формують свого роду 
«загальний підхід» до регулювання публічно-службових відносин, будучи 
самі соціально і культурно обумовленими. Публічна служба, на думку 
експертів [3], функціонує на певних принципах: верховенства права – 
підпорядкування діяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових та службових осіб потребам реалізації прав 
людини, забезпечення їх пріоритетності перед усіма іншими цінностями; 
законності – обов’язок публічного службовця діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України; патріотизму і публічності – віддане служіння 
українському народові та пріоритетне ставлення до забезпечення 
загального інтересу при виконанні службових обов’язків; професійності – 
компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання службових обов’язків; 
політичної нейтральності – утримання політичного службовця від 
демонстрації свого ставлення до політичних партій, а також власних 
політичних поглядів та недопущення їх впливу на виконання службових 
обов’язків; прозорості і відкритості – забезпечення обов’язковості 
оприлюднення публічної інформації органом влади та можливість 
отримання відкритої (несекретної) інформації про діяльність органів 
влади і публічних службовців за запитом громадянина; стабільності – 
призначення публічних службовців на невизначений строк, незалежність 
персонального складу корпусу публічної служби від змін політичного 
керівництва держави та державних органів; доброчесності – 
спрямованість дій публічного службовця на захист публічного інтересу та 
відмова від керівництва приватним інтересом при здійсненні наданих 
йому повноважень. Отже, ми бачимо, що принцип захисту прав людини 
знаходиться на першому місці у системі зазначених принципів. 

Принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина 
передбачає не тільки «пасивний» обов’язок державних органів і 
посадових осіб не порушувати права громадян, а й активну ініціативну 
діяльність, спрямовану на забезпечення їх реалізації і захисту. Потрібно 
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сказати, що концепція «позитивних зобов’язань» держави отримала 
широкий розвиток в прецедентній практиці Європейського суду з прав 
людини [2]. Теорія позитивних зобов’язань використовується 
Європейським Судом в тих випадках, коли безпосереднім порушником 
прав, гарантованих Європейською конвенцією виступає приватна особа 
(як відомо, Суд розглядає скарги лише стосовно Держави), але з боку 
державної влади не вжито належних дій з метою запобігання даного 
порушення. Таким чином, конституційне положення про те, що права і 
свободи людини і громадянина є найвищою цінністю, а їх забезпечення і 
захист –  обов’язком держави – передбачає, в тому числі і «позитивні 
зобов’язання» всіх державних органів і їх посадових осіб, спрямовані на 
реалізацію даних прав. «Позитивним обов’язком» демократичної правової 
держави є вчинення «активних дій для реалізації прав і свобод людини». 
Як зазначається в літературі, конституційне положення про пріоритет 
прав особистості відносно інтересів держави може бути реалізовано 
тільки за умов, що держава в особі органів публічної влади сприятиме 
здійсненню прав і законних інтересів громадян і забезпечувати їх захист. 
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ОРГАНІВ 

Сьогодні Україна йде невпинним шляхом пошуку нових механізмів 
децентралізації публічного адміністрування, що спрямовані на 
забезпечення розширення повноважень органів місцевого самоврядування 
та зміцнення їх самостійності у вирішенні питань місцевого значення. 
Особливого значення набуває аналіз фінансово-правових аспектів 
діяльності місцевих державних адміністрацій та інших місцевих органів, 
до кола яких відноситься бюджетна діяльність. У цьому контексті 
потребують вирішення питання стосовно того, яким чином можна 
покращити ефективність і результативність взаємодії територіальної 
громади і органу місцевого самоврядування на різних стадіях бюджетного 
процесу. Як свідчить досвід інших країн, одним із найдієвіших засобів є 
бюджет участі. «У різних містах світу (понад 1500), які розвивають 
культуру бюджету участі є різні підходи. Але в цілому всі ефективні 
моделі призводять до росту участі населення міст у їх розвитку, 
чисельності розумних громадян, податкової лояльності, росту соціального 
капіталу, індекс щастя, інвестиційної привабливості, успішності самих 
міст». [1] «Успішне запровадження і реалізація партиципаторного 
бюджету дозволяють об’єднати та зміцнити громаду, підвищують 
демократичну участь громадян, а також позитивно впливають на якість 
публічних послуг на місцевому рівні» [2, с. 6]. 

Бюджет участі (participatory budget) вважається важливим 
інструментом прямої, електронної демократії, який розвиває культуру 
самоврядування, участі населення у розвитку територіальної громади, її  
пріоритетів розвитку, і загалом ефективності при розробці, затвердженні і 
виконанні місцевих бюджетів. Іншими словами, бюджет участі 
передбачає залучення членів територіальної громади до процесу 
управління відповідною адміністративно-територіальної одиницею (чи їх 
об’єднанням) шляхом дискусії щодо реалізації певних бюджетних 
програм, їх пріоритетності. Як правило, у підсумку через реалізацію 
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бюджету участі мешканці шляхом голосування, результати якого мають 
пряму дію, вирішують, яка частина коштів місцевого бюджету буде 
спрямована на фінансування певних програм. Це забезпечує реалізацію 
наступних принципів бюджетної системи: повноти, обґрунтованості, 
ефективності та результативності, справедливості і неупередженості, 
публічності та прозорості.  

Сьогодні бюджет участі запроваджується у багатьох регіонах нашої 
держави. Наприклад, рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 
року N 787/1791 затверджено Положення про громадський бюджет міста 
Києва, рішенням Чернігівської міської ради 21 квітня 2017 року 
затверджено Положення про громадський бюджет (бюджет участі) умісті 
Чернігові тощо. Водночас на шляху реалізації таких демократичних 
процедур є багато перепон. З огляду на те, що  бюджет участі 
розглядається як один із найдієвіших засобів підвищення ефективності 
взаємодії територіальної громади і місцевих органів у бюджетному 
процесі, правова регламентація процедури його реалізації потребує 
визначення у Бюджетному кодексі України. На жаль, ще й до тепер цього 
не зроблено. Необхідні доповнення до названого кодифікованого акту не 
внесені.  

Зважаючи на те, що «партиципаторний бюджет являє собою 
механізм, який передбачає найвищий рівень участі громадян – це 
інструмент, який дозволяє громадянам фактично брати участь в прийнятті 
рішень стосовно призначення частини коштів з місцевого бюджету» [1, с. 
8], ми вважаємо, що такі положення вкрай важливі. Очевидно, вони 
забезпечать належну реалізацію прав жителів територіальних громад і 
встановлять на рівні бюджетного законодавства відповідні обов’язки 
місцевих органів. Зрозуміло, що встановити всі положення на рівні 
Бюджетного кодексу України навряд чи вдасться, на це й не доцільно, 
оскільки остаточні процедури можуть різнитися залежно від того, на якій 
місцевості він буде реалізуватися. Окрім того, процедури можуть 
набувати нового змісту з огляду на попередню практику реалізації і 
попередній досвід, спроможність підтримувати і застосовувати 
інноваційні технології. Водночас загальні принципи, обов’язкові етапи, 
методи бюджету участі мають закріплюватися на рівні Бюджетного 
кодексу України. 

С п и с о к  л і т е р а т у р и  

1. Громадський бюджет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.kyivsmartcity.com/projects/public-budget/ 

2. Стандарти процесів партиципаторного бюджетування в Польщі 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.pauci.org/upload/files/standardy_budzetow_wydanie%20II-3.pdf 



71 

Григорій Миколайович Гриценко 
кандидат юридичних наук, доцент 

доцент кафедри Господарського права 
Східноукраїнського національного університету  

імені Володимира Даля  

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Україна – це країна з цілеспрямованим   євроінтеграційним 
вектором розвитку держави.  Даний напрямок розвитку країни потребує 
глибокого реформування держави та її інститутів, формування нової 
нормативно-правової бази.  Відбуваються глобальні зміни й у свідомості 
українського суспільства, що неодмінно набуває особливого значення в 
удосконаленні, раціоналізації та формуванні чіткого механізму правового 
регулювання державно-управлінських відносин. Реформування 
публічного управління є однією з основних реформ країни з перехідною 
економікою, що здійснює комплексні реформи у різних сферах державної 
політики.  Дієва система державного управління є одним з основних 
чинників конкурентоспроможності  країни, а також    є однією з основних 
передумов демократичного розвитку країни на принципах верховенства 
права. 

Так, спираючись на такі принципи як:  
- чіткий розподіл повноважень без дублювання їх різними органами 

виконавчої влади,  
- співучасть в управлінні громадян шляхом делегування частки 

повноважень територіальним громадам для безпосереднього розвитку 
громади  

- взаємодії (партнерства) між суспільством та владою. 
- інформативності, тобто безперервний обміном інформацією між 

владою та громадянами для формування об’єктивних потреб суспільства 
виникла необхідність в децентралізації влади. 

Децентралізація влади  дала можливість створити нові правові бази, 
що регламентуватиме публічне управління в Україні. У зв’язку з цим 
виникає потреба в формуванні нових інститутів, організаційних структур 
та інструментів здійснення державного управління. Забезпечення 
зазначених механізмів можливе за умови розвитку наукового та 
інформаційного моніторингу функціонування нових правових основ  
публічного управління. Органи влади у державі як і раніше  виконують 
функції керівництва, управління та координації вольових дій людей й 
впливають на формування суспільних відносин. Але, цілеспрямований 
вплив держави на суспільні відносини знизився. Децентралізація влади – 
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дала змогу громадам вирішувати питання стосовно своєї громади 
самостійно та раціоналізувати  взаємодію  владних структур і суспільних 
груп. Децентралізація висуває принципово нові вимоги до кадрів органів 
місцевого самоврядування, до управлінської культури суспільства 
загалом.  

Реалізація децентралізації закладена у ст.132 Конституції України 
[1], де зазначено,  що територіальний устрій України ґрунтується на 
засадах єдності та цілісності державної території , поєднання централізації 
і децентралізації у здійсненні державної влади. Згідно основних положень 
програми розвитку «Стратегія 2020» [2] Президента України одним із 
нововведень в системі публічного управління – є децентралізація влади. А 
це безперечно потребує прийняття відповідних правових норм та перегляд 
норм існуючих.  

Одна з таких норм - це Закону «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» [3], де застосовується принцип не вертикальності, 
а горизонтальності влади. 

Та, важливо зауважити, що з урахуванням нововведень Закону 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» не відбулося змін в 
термінології:  ні в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» [5], ні в 
Конституції України, як приклад: при об’єднанні двох селищних рад   
Івановської та Миколаївської, як буде називатися голова? Бо  в законах 
прописані лише: є сільський, селищний, міський голова та відповідні 
ради, щодо об’єднаних рад відсутня відповідна термінології.  

 Ст.4п.2 Закону «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» передбачає: Адміністративним центром об’єднаної 
територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, 
місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований 
найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної 
громади. Відсутні принципи створення адміністративного центру за 
однакових умов  в громадах, що об’єднуються. Вважаю за доцільне 
доповнити  статтю пунктом: при однакових умовах розвитку 
інфраструктури й розташуванні  до географічного центру території 
об’єднаної територіальної громади враховувати кількість населення  
кожної громади (адміністративний центр визначати за більшістю 
населення), або провести відповідні вибори у громад, які об’єднуються. 

З проведенням децентралізації постає наступний крок - законодавчі 
органи повинні ввести не тільки нові правові норми, але й переглянути 
існуючи норми, та звести їх в єдиний механізм законодавства. Сучасний 
стан формування бюджетів всіх рівнів не відповідає реальним нормам 
життєдіяльності, не враховує потреб громад. Крім того, до кінця не 
розмежовані повноваження органів влади та місцевого самоврядування та 
неудосконалена їх спільна взаємодія.  



73 

Аналіз правових норм дає змогу зробити висновок, що масив 
правових актів , що діють у сфері публічного  управління не відповідають 
за якісну та повну регламентацію діяльності у сфері публічного 
управління. Багато правовідносин залишаються за межами правового 
регулювання. 

Зазначене, то  лише крихта в тому обсязі роботи, яку повинен 
провести український законодавець, щоб відбулось реформування 
публічного управління. Створення ефективної системи публічного 
управління це довготривалий, складний та безперечно найголовніший 
процес, який відбувається сьогодні. Але, без адаптування українського 
законодавства до європейських норм публічного управління країна не 
зможе йти по шляху євроінтеграції.  
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всесвітньої історії та історії України  
СНУ ім.В.Даля 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

Українське суспільство здійснює сьогодні свій цивілізаційний 
вибір, який ґрунтується на  європейських принципах суспільного розвитку 
та полягає в переході від одного якісного стану до іншого. Це передбачає 
водночас і модернізацію механізмів публічного управління. В наслідок 
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цього  зростає вагомість та складність функціонування системи 
публічного управління, пов’язаних одночасно із зміною діяльності 
освітніх закладів. 

Історія дивиться у майбутнє очами минулого. І саме історія 
неодноразово наводила приклади, коли культурні і політичні діячі 
вбачали необхідність подальшого поступового розвитку суспільства саме 
через реформи і розвиток освіти. Вища школа, що виконує функції 
головного постачальника кадрів для суспільного розвитку, його 
промисловості, сільського господарства, науки, культури, працює на 
зростання добробуту й духовності народу.  

Відомий іспанський філософ Хосе Ортегі-і-Гассетаще минулого 
століття у важкі 30-40-і роки громадянської війни і її наслідків в Іспанії 
звертався до необхідності подолання внутрішнього протистояння в країні 
та піднесення статусу Іспанії  в Європі  через освітянські реформи. Його 
роздуми стосовно освіти, що розглядають водночас і місію університету, 
дозволяють провести певну паралель із сьогоденням нашої держави. 
Університет як ретранслятор і вихователь культури – саме в цьому 
іспанський педагог-мислитель вбачав місію вищого навчального закладу. 
Університет, в першу чергу, дає вищу освіту, яку має отримати середня 
людина. Піднявши середню людину на рівень часу, тобто зробивши її 
людиною культурною, необхідно зробити її добрим професіоналом [1, 
с.23]. Отже, вищу школу фактично слід розглядати як засіб здійснення 
соціальної та культурної реконструкції. 

Звертаючись до історичного перебігу розвитку освітянської сфери 
останні півстоліття, слід пов’язувати його тенденції характером відносин 
держави з учбовими закладами та установами.  

Взаємодія держави з вищою школою може визначатися декількома 
типами зв’язку між ними: жорсткий, послаблений і вільний. Особливості 
же  будь-якого типу зв’язку залежать в першу чергу від типу держави. 
Тоталітарно-авторитарний тип держави передбачає найвищу залежність 
освітянських структур, яка виявляється в двох площинах: економічній 
(матеріально-фінансовій) і духовній (тобто змістовно-ідеологічній). 
Попередній досвід радянської вищої школи перш за все був зорієнтований 
на кількісні показники, вирішуючи загальні економічні проблеми СРСР і 
окремих республік тощо. Це було обумовлено саме політичними цілями 
керівництва, ними фактично корелювалася ідеологія і стратегія розвитку 
освіти[2]. Будь-яка ідеологія намагається пояснити та аргументувати той 
соціальний і політичний порядок, який вона намагається захистити 
засобами апеляції до природних законів. Ідеологія сама стає фактором 
формування людини, а створені нею міфи,  особливо за допомогою 
системи освіти і засобів масової інформації, будують людину за 
визначеною формулою. Ніхто не буде заперечувати, що вільний тип 
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відносин держави з освітянськими структурами позначається  на розвитку 
особистості і суспільства в цілому. Адже саме такі соціальні стосунки 
здатні забезпечити необхідні умови для прогресу в сфері освіти. Проте в 
жодному разі це не означає відсутність підтримки (фінансової, 
економічної, правової) та контролю з боку держави[3]. Відсутність 
жорсткої залежності від держави вищої школи фактично виявляється у 
створенні реальних обставин для більш ефективного розвитку останньої. 
Доцільно зауважити, що послаблений тип відносин зовсім не 
характеризується абсолютною самостійністю, а  лише передбачає 
наявність інших залежностей замість традиційних; в першу чергу це може 
виявлятися в намаганнях режиму зберегти духовний контроль в 
освітянській сфері при одночасному зменшенні її економічної підтримки. 
Порівнюючи радянську і сучасну вищу школу, ми вказуємо на 
застосування різних типів взаємодії держави з останньою. 

У сучасних умовах органи влади не повинні нехтувати зворотнім 
зв’язком із суспільством – перш за все, різноманітними засобами 
об’єктивно вивчати, аналізувати та  враховувати думку громади як у 
теорії, так і практиці реформ. Адже не громада  існує для органів влади, а 
навпаки, органи влади – для громади. Не громадянин  для держави, а 
держава –для громадянина. Ми звернулися до такого коментарю саме 
тому, що вважаємо: всебічний аналіз дозволяє розширити традиційне 
баченняуправлінських процесів, в тому числі й освітянських. 

Що формує і спрямовує діяльність молодої людини? Традиції, 
сучасні цінності, усвідомлення перспективи. Необхідно орієнтуватися на 
молодь, на її здатність вчитися, й на те, що необхідно їй для життя. Лише 
за цих обставин університети й інші навчальні заклади здатні відігравати 
провідну роль в європейській історії. З огляду на складні часи 
перманентної реформи в освіті України суб’єкти управління повинні 
усвідомити це і внутрішньо координувати цілі и форми діяльності. Нині, 
коли в Україні йдеться про доцільне комплексне реформування освіти, 
вищої у тому числі, дуже важливо разом із запропонованими новаціями не 
втратити напрацьовані національні цінності освітянського досвіду, 
перевіреного життям декількох поколінь співвітчизників. 
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ФОРМА ПРАВЛІННЯ  
ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО  

ХІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIV СТ.  
КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПТУ ДРУЖИННОЇ МОНАРХІЇ 

The characteristic features of the Great Princedom of Lithuania form of 
government in XIII – early XIV century – cohort monarchy are determinate.  

Встановлено визначальні риси форми правління Великого князівства 
Литовського ХІІІ – першої половини ХІV ст. як дружинної монархії. 

 
Відмова від марксистської методології дослідження історії держави 

і права як єдиної вірної та схваленої державою відкриває для сучасних 
дослідників нові концепти та концепції. Одним із відносно нових 
концептів, які ще тільки здобувають визнання української наукової 
спільноти, є дружинна монархія як форма правління так званих 
варварських, дофеодальних держав. Більшість вітчизняних теоретиків та 
істориків права погоджуються із концептом дружинної монархії стосовно 
форми правління варварських держав Західної Європи V–VІІ ст., а 
Північної та Центрально-Східної – VІ–Х ст. Однак що стосується Литви, 
чия державність почала складатись впродовж ХІІ ст. і була остаточно 
оформлена впродовж ХІІІ–ХIV ст. у зв’язку з інкорпорацією руських 
(нинішніх білоруських та українських) земель, то сучасні українські та 
білоруські вчені, як і їхні радянські попередники, характеризують її 
форму правління ХІІІ – першої половини ХIV ст. як ранньофеодальну 
монархію. Проте низка рис публічної влади Литви (з XIV ст. – Великого 
князівства Литовського) характеризує державу як дофеодальну, а форму її 
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правління – як дружинну монархію. Спробуємо встановити вказані риси у 
Литві / Великому князівстві Литовському ХІІІ – першої половини ХIV ст.  

Публічна влада у князівстві була представлена великим литовським 
князем, який був своєрідним ядром держави. Він здійснював військову, 
законодавчу, адміністративну і судову владу. Виразних юридичних меж 
між різними соціальними групами на теренах власне Литви (на відміну від 
інкорпорованих нею руських земель) ще не було помітним, хоча існувало 
майнове розшарування. Статус особи в державі визначався її положенням 
по відношенню до великого князя.  

Де-юре влада монарха була спадковою та необмеженою, але 
фактично військова знать і жерці (а після хрещення литовців – 
духовенство) значною мірою впливали на державні справи, оскільки 
питання війни та миру, правотворчості, роздачі земель тощо вирішувалися 
великими князями за участі ради, що складалася зі старших дружинників 
(які були соціальною опорою влади монарха), а також представників 
духовенства. Рада могла вплинути й на призначення спадкоємця великого 
князя, усунувши кандидатуру (аж до фізичного знищення), що не 
задовольняла військову верхівку.   

Рада не була інституалізована, її статус не був юридично 
закріплений; вона діяла згідно із традиціями, які склалися ще у період 
чіфдома, до ХІІІ ст.    

Нескладні державні функції у Литовській державі ХІІІ – початку 
ХІV ст. виконували старші дружинники за дорученням монарха; лише 
впродовж другої половини ХІV ст. формувався примітивний державний 
апарат, орієнтований на забезпечення виконання військових, фінансових, 
релігійних справ, а також на організацію особистого господарства 
монарха, що ототожнювалося з державним господарством, і на контроль 
за його підтриманням.  

На місцях адміністративна, судова та фінансова функції 
здійснювалися посадовими особами, призначеними великим князем.  

У пізніх варварських державах, якою була і Литва впродовж ХІІІ – 
початку ХІV ст., окремі залишки родоплемінного ладу зберігалися і після 
трансформації дружинної монархії в ранньофеодальну. Так, у Великому 
князівстві Литовському у XV – XVII ст. продовжували існувати копні 
збори, що мали і судові повноваження (останні були санкціоновані 
державою у Статуті 1588 року). 

Таким чином, формою правління Литовської держави у ХІІІ – 
першій половині XІV ст. була дружинна монархія, яка мала низку 
специфічних рис, що відрізняють її від монархії ранньофеодальної. Тож 
доцільним є включення до еволюційного ряду форм правління Литовської 
держави дружинну монархію, віднісши її існування до ХІІІ – першої 
половини XІV ст.     
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Визначено поняття «інтелектуальний потенціал територіальної 
громади». Розкрито суть і вплив чинників на розвиток інтелектуального 
потенціалу територіальної громади. Виявлені чинники узагальнені нами таким 
чином: інституціональні; економічні; соціальні; інфраструктурні. 
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Оцінка формування і розвитку інтелектуального потенціалу 

територіальної громади (ІПТГ) вимагає визначення і систематизації умов і 
чинників, що впливають на його зміст. Необхідність такого аналізу 
пов’язана з прогнозуванням подальшого розвитку ІПТГ, впливом на його якісний 
зміст.  

Передусім, виникає необхідність в уточненні категорій «умови» і 
«чинники». Під умовами  розумітимемо причини виникнення 
інтелектуального потенціалу територіальної громади як умови його 
формування. 

Причини виникнення, а точніше, оформлення меж існування, наявність 
інтелектуального потенціалу територіальної громади має конкретно-історичний 
характер, тобто пов’язані з рівнем розвитку економіки, досягненням ступеня 
історичного розвитку, коли знання і інформаційно-комунікаційні технології 
набувають значущу роль для подальшого економічного розвитку країни, регіону, 
міста і так далі. З іншого боку, існують об’єктивні умови формування 
інтелектуального потенціалу територіальної громади, такі як: 

- тип господарського механізму, тобто переважаючі політичні, 
ідеологічні і економічні інститути; 

- структура виробничих відносин, яка визначає розвиненість 
системи освіти, сфери наукової діяльності, інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури і ринку інформаційно-комунікаційних технологій; 

- посилення значення знань, освіти, кваліфікації, їх індивідуалізація. 



79 

Подальший розвиток, якісна і кількісна зміна змісту інтелектуального 
потенціалу територіальної громади схильний до впливу низки чинників. 
Під чинниками розумітимемо причини, які сприяють розвитку вже виявленого 
інтелектуального потенціалу територіальної громади, тобто це такі причини, які 
впливають на значущість якого-небудь явища, зміну його в часі, що узгоджується 
з тлумаченням поняття «чинник» в Малому енциклопедичному словнику 
Брокгауза і Ефрона. «Чинник (від лат.) - діяльна сила якого-небудь явища» 
[1]. 

Використовуючи метод факторного аналізу і емпіричний досвід, 
розкриємо суть і вплив чинників на розвиток інтелектуального потенціалу 
територіальної громади. Виявлені чинники узагальнені нами таким чином: 
інституціональні; економічні; соціальні; інфраструктурні. 

Першою групою чинників, що визначають розвиток ІПТГ, є 
інституціональні. Категорія «інститут» (від лат. institutum) означає громадське   
встановлення,   розпорядок,    узаконений   якими-небудь нормами. В 
межах сучасного інституціоналізму усталеним є трактування інститутів, 
запропоноване Нобелевським лауреатом 1993 року Д. Нортом. Інститути 
розуміються як ««правила гри» у суспільстві, ... створені людиною межі, які 
організують взаємовідносини між людьми» [2]. До цієї групи ми віднесли: 1)    
наявність    розвиненого    інституту    законодавчої    влади    і 
правозастосування, формування нормативно-правової бази; 2) створення 
керівних державних програм і структур, діяльність   яких    націлена    на   
поліпшення   змісту інтелектуального потенціалу територіальної громади.  

Друга група чинників – економічні. До цієї групи відносяться, 
передусім фінансові чинники, а саме: фінансування державою наукових 
досліджень і конструкторських розробок, державної освітньої системи і 
процесів поширення і впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій; платоспроможний попит з боку бізнесу і домогосподарств на послуги 
наукової сфери, системи освіти, а також на товари і послуги сфери ІПТГ; 
політика оподаткування, оскільки стимулююча податкова політика дає 
можливість становлення і розвитку тих галузей господарства, які стануть 
«локомотивом» майбутнього економічного зростання; 

економіко-географічне положення території. Воно означає 
наявність певних можливостей для розвитку ІПТГ, а саме: територіальна 
віддаленість населених пунктів від великих промислових, наукових, освітніх, і 
культурних центрів;  наявність тих або інших природних умов, що 
зумовлюють вид виробництва, і, отже, рівень доходів економічних 
суб’єктів. 

Територіальна віддаленість населених пунктів означає, що на таких 
територіях найгостріше відчувається необхідність безперервного, 
швидкісного зв’язку, наявність якого стає можливою при впровадженні 
відповідних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), іншими 
словами, при інформатизації території. 
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Наявність тих або інших природних умов є базою розвитку 
господарської діяльності. Саме, виходячи з наявності природних 
можливостей, формується той або інший вид виробництва. Якщо на 
території знаходяться такі корисні копалини, які дозволяють розвиватися 
високодоходним виробництвам, тоді відповідно, зростають витрати на 
здійснення наукової діяльності, на оплату послуг системи освіти і на 
придбання продукції і послуг галузі ІКТ. Якщо ж природні умови такі, що 
господарська діяльність не приносить великих надходжень до 
прибуткової частини бюджету, то відповідно і витрати на перераховані 
цілі понижені. 

Третя група чинників – соціальні. У цій групі узагальнені такі 
чинники як:  демографічні процеси, які впливають на віковий склад 
наукового персоналу, склад студентів, а також на рівень вченості 
населення; значущість (статус), який суспільство привласнює науці, освіті, 
особливо вищій. Від ваговитості цього чинника залежить привабливість 
для молодого покоління наукової діяльності; прагнення населення 
інвестувати в освіту – отримувати першу вищу, в т.ч. на базі середньої 
професійної, другу вищу освіту, підвищувати кваліфікацію шляхом 
стажувань, відвідування курсів і так далі. 

Четверта група чинників - інфраструктурні. В умовах ринкової 
економіки розвиток інфраструктурних галузей ведеться, як правило, у 
рамках стратегії розвитку виробничого сектора. Оскільки ринок не в змозі 
погоджувати інтереси усіх учасників угоди, крім того, мають місце «зовнішні 
ефекти», то загальним узгоджуючим елементом в економічній системі виступає 
держава і діючі інститути (як «правила поведінки» для економічних суб’єктів). 
У групу інфраструктурних чинників ми включили: стан і розвиток засобів зв’язку і 
інформаційного обміну, оскільки вони сприяють збільшенню можливостей 
діяльності наукового і освітнього секторів; транспортну інфраструктуру, як 
необхідну умову розвитку будь-якої сфери господарської діяльності. 

Отже, інтелектуальний потенціал територіальної громади (ІПТГ) 
має діалектичний характер, оскільки його зміст і характеристики (якісні і 
кількісні) впливають на характер розвитку території, і характеристики 
самої території безпосередньо впливають на формування і розвиток 
інтелектуального потенціалу територіальної громади. 
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У праці розглядається проблема зміни філософсько-правової основи 
взаємодії людини, громади та держави в умовах євроінтеграційних намагань 
України та реформи децентралізації, відбувається пошук оптимальної моделі 
таких взаємовідносин. 

 
Після Революції Гідності в Україні розпочався якісно новий етап 

розвитку державно-правових інституцій, протягом останніх років 
відбулися широкомасштабні реформи, результати яких, не зважаючи на їх 
неоднозначність, дозволяють стверджувати що шлях розвитку нашої 
держави обраний вірно і за умови їх продовження та остаточного 
утвердження верховенства права та закону у суспільстві ми зможемо в 
майбутньому стати повноцінним членом Європейського союзу. Проте 
існують проблеми, що, як свідчить світовий досвід побудови стабільної 
демократії, з необхідністю виникають при проведенні такого роду 
реформ, серед яких головна увага приділяється правовим, що пов’язані, 
передусім, з недостатньою ефективністю юридичного регулювання 
суспільних відносин в умовах широких змін суспільних інституцій. 
Погляд нашого сучасника перш за все сконцентрований на практичних 
проблемах, але чого, на наше переконання, недостатньо для побудови 
нової держави, формування нових правил взаємозв’язків людини, громади 
та суспільства. В цьому дослідженні ми спробуємо запропонувати 
альтернативу такому однобічному підходу та з позицій філософії права 
обґрунтуємо необхідність пошуку нового метаправового концепту 
взаємовідносин людини, громади та держави.  
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Уже в кінці 80-х років в Україні почалися широкомасштабні 
реформи, що пов’язані з переходом від планової економіки до ринкової, 
відхід від авторитарного політичного режиму до демократичного. Вже 
тоді з’явилася проблема зміни ідейно-філософської основи взаємозв’язків 
людини, громади та держави, але основний акцент у силу економічної та 
суспільної нестабільності був зміщений на такого роду проблеми. За 
четверть століття розпочаті реформи так і не були завершені, а українське 
суспільство постійно перебуває у стані нестабільності, перш за все ідейно-
філософській. Побудована на матеріалістичних основах,  маючи чітку та 
цілісну обґрунтовану систему марксистсько-ленінська ідеологія відійшла 
у минуле, але на її місці не з’явилося жодної серйозної та достойної нашої 
уваги теорії. Враховуючи нові умови суспільно-економічних відносин 
імперативне закріплення в статусі єдиної офіційної та істинної однієї 
неможливо – але це зовсім не означає відсутність у потребі декількох 
основоположних філософсько-правових систем, що конкуруючи між 
собою могли б стати передумовою гармонійного розвитку держави та 
права. Основна увага була зміщена перш за все і сьогодні ми маємо 
нещастя спостерігати таке саме на соціально-економічні проблеми, для 
вирішення яких необхідні зміни законодавства, фокус у цьому зміщується 
суто на пошук оптимального правового регулювання конкретних 
суспільних відносин. Але неможливо ефективним чином регулювати 
суспільні відносини буз розуміння філософсько-правового фундаменту 
законодавства та держави, відносин людини, громади та країни. 
Необхідним є створення такої філософсько-правової теорії, що 
враховуючи національні особливості та базуючись на ліберально-
демократичних цінностях змогла запропонувати принципи та основи 
регулювання відносин між людиною, об’єднаннями громадян та 
суспільством. Окрім цього, відкритість та прозорість, толерантне 
ставлення до інших альтернативних моделей, можливість сприйняття 
нових положень має характеризувати таку теорію. Мають бути визначені і 
основоположні ідеї, на яких будуть базуватися всі інші уявлення про 
оточуючу та бажану державно-правову дійсність. Важливим і є те, що тут 
має бути збільшена роль об’єднань громадян, які об’єднуючи зусилля 
багатьох суб’єктів суспільного процесу зможуть ефективніше 
контролювати діяльність держави, яка мусить відмовитися від намагань 
контролювати ті суспільні відносини, які не потребують такого 
регулювання та вирішувати самим місцеві проблеми, що сформує 
відповідальне ставлення до оточуючого середовища та сприятиме 
громадсько-політичній активності. Громадянин матиме два важливих 
повноваження – брати участь у місцевому самоврядуванні та планувати 
подальший розвиток держави за допомогою прямих чи непрямих 
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демократичних механізмів вибору рішень. Базисом побудови правової 
системи мають бути, перш за все, найголовніші ідеї теорій 
конституціоналізму та прав людини – повага до людської гідності, 
верховенства права, обмеження влади та ін.. Дії держави мають бути 
спрямовані виключно на утвердження таких ліберально-демократичних 
ідей, а не на надання мінімальних соціально-економічних благ в обмін на 
обмеження прав.  

Така теорія має до того ж містити декілька рівнів пізнання та 
обґрунтування необхідності того чи іншого базису, себто можливо 
виділити науковий та повсякденний рівень, що дозволить максимально 
охопити всі версти населення України та дозволить сформувати міцну 
основу для проведення реформ. 

Підводячи підсумок, можна зазначити що українське суспільство і 
до сьогодні з  моменту здобуття незалежності знаходиться в стані ідейно-
філософської фрустрації, пов’язаної з відсутністю чіткого розуміння 
майбутнього України; такий стан справ слугує додатковою перепоною для 
ефективної реалізації ліберально-демократичних реформ, сприяє 
порушенням у правовій, економічній, політичній та інших сферах, є 
гальмом для розвитку соціально-економічних відносин. Тому, 
враховуючи вищесказане не тільки актуальним чи важливим, а й 
необхідним є концентрація зусиль дослідників суспільних явищ навколо 
проблеми формування нової філософсько-правової доктрини розвитку 
Української держави, яке дозволить визначити ідеал відносин між 
людиною, об’єднаннями громадян та державою, що слугуватиме однією з 
передумов сталого розвитку нашої держави, громадянського суспільства 
та утвердження верховенства права. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ:  
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

Публічна влада виступає в двох формах - державна влада і місцеве 
самоврядування. Система публічної влади існує і функціонує за рахунок 
податків, які збираються з населення і підприємств для того, щоб діяти в 
інтересах суспільства. Однак, в існуючих умовах переходу України до 
демократії, механізм дії публічної влади вимагає подальшого розвитку і 
вдосконалення. 

Децентралізація - це передача значних повноважень і бюджетів від 
державних органів органам місцевого самоврядування. Так, щоб якомога 
більше повноважень мали ті органи, які знаходяться ближче до людей, де 
такі повноваження можна реалізовувати більш успішно. 

Процес децентралізації між центральним і місцевим урядами 
надзвичайно складним. Він стосується аспектів фінансів, адміністрації, 
контролю, регулювання, звітності та підзвітності, які фактично є 
елементами взаємин між різними рівнями уряду. Крім того, здійснення 
децентралізації, на жаль, проходить не дуже рівномірно. Незважаючи на 
спільні зусилля політичних і економічних чинників, які породжують 
потребу в децентралізації, нерідко між реальним станом речей і цілями 
існують прогалини, причиною яких може бути політика і законодавство 
[1]. 

Вперше поняття децентралізації з'являється в конституції УНР 
(1918 р). У статті 5 вказується «Не порушуючи єдиної своєї влади, УНР 
надає своїм землям, волостях і громадам права широкого самоврядування, 
дотримуючись принципу децентралізації». З цієї статті ми можемо 
побачити адміністративно-територіальний поділ УНР на землі, волості і 
громади, прагнення влади надати повноту влади на місцях, не повинно 
порушувати єдність держави. 

Рада народних міністрів як вища виконавча влада повинна 
опікуватися усіма справами, залишатися за межами діяльності установ 
місцевої самоуправи (ст. 50) [2, с. 73, 76]. 
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Правове регулювання організації місцевої влади, що містить 
Конституція УНР є дійсно унікальним. Будучи невеликою за змістом, 
вона містить усі приписи, потрібні для побудови реально здатного і 
відповідального місцевого самоврядування. 

У статті 26 зазначено «Всякого роду місцеві справи впорядковують 
виборні ради і управи громад, волостей і земель. Їм належить єдина 
безпосередньо Місцева влада: міністри УНР тільки контролюють і 
координують їх діяльність (пункт 50), безпосередньо і через визначених 
ними урядовців, які не втручаючись у справи, тим радам і управи 
призначення, а всякі спори в цих справах  вирішує суд УНР (параграфи 60 
- 68). » 

Аналіз цього пункту дозволяє з'ясувати, що: 
1) Усі Місцеві справи належати до юрисдикції місцевої влади - 

радам і управа; 
2) на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою: 

громадах, волостях і землях діють виборних органів - поради, які 
призначають Власні виконавчі органи - управи; 

3) органи місцевої влади є самостійні в вирішенні місцевих справ; 
4) Центральний уряд не має права втручатися в потокових 

діяльність місцевої влади; 
5) Центральний уряд, через своїх міністрів лише здійснює контроль 

діяльності місцевої влади та координацію їх діяльності; 
6) Спори між органами виконавчої влади (державою) і Місцевим 

самоврядування вирішуються в судовому порядку. 
Фактично ми маємо класичну схему місцевого самоврядування, що 

визначається в Європейській хартії місцевого самоврядування, прийняте 
майже на 60 років пізніше. 

Отже, Конституція УНР у випадках її реалізації могла стати 
хорошою конституційною основою для підготовки і прийняття 
необхідних законів, що визначаються систему адміністративно-
територіального устрою країни, що регулюють діяльність органів 
місцевого самоврядування та визначають їх відносини з місцевими 
жителями і державними органами. 

Напевно головною проблема не реалізації принципів, що були 
закладені в цьому документі стало, що УНР зазнав поразки у війні з 
більшовіцькою Росією, а ідеї демократії і місцевого самоврядування в 
«радянський період» української історії асоціювались виключно з 
«Українським буржуазним націоналізмом» і тому були не доступні навіть 
для вивчення істориками, не говорячи вже про практичне застосування. 

На жаль робота над проектами конституції України, що почалася 
ще на початку 90-х років минулого століття орієнтувалася в першу чергу 
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на радянську школу, частково на закордонній досвід і ідеї Конституції 
УНР так і не стали затребуваними, а потім і не були реалізований в 
новітній Конституції України, яка, особливо в частині адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування продовжує носить 
рудименти радянського минулого. 

Проблема вдосконалення місцевого управління, зокрема взаємодії 
органів державного управління та місцевого самоврядування, сьогодні 
залишається актуальною. Для ефективного вирішення питань місцевого 
значення потрібна модель, яка б забезпечувала необхідне єдність 
державної влади з одночасною самостійністю територіальних громад. Все 
це переконливо свідчить про необхідність Реформування публічної 
адміністрації в Україні. 
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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ  
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ТЕРИТОРІЇ  
ЛУГАНСЬКОЇ ТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ:  

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ  

Проаналізовано особливості створення об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ) в Луганській та Донецькій області. Розглянуто проблемні 
адміністративно-територіальні питання щодо створення ОТГ на території 
Луганської та Донецької області.  

 
Соціально-економічний розвиток будь-якої країни значною мірою 

залежить від розвитку її регіонів (територій). Такого розвитку можна 
досягти через надання самостійності об’єднаним територіальним 
громадам (ОТГ) щодо вирішення питань місцевого розвитку. В цілому 
майже всі дослідники та практики згодні, що для ефективного 
впровадження національних реформ на місцевому рівні потрібна 
організаційна, методична та технічна допомога як в загальних питаннях 
ефективного управління та планування власного розвитку, так і в 
окремих, специфічних галузях.  

Відповідно до Перспективного плану формування громад 
Донецької області [1], на території Донеччини заплановано сформувати 39 
об’єднаних територіальних громад (26 – міських, 7 – селищних, 6 – 
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сільських громад), які об’єднають 273 існуючі сільські, селищні, міські 
ради.  

Особлива ситуація склалася у Соледарскій та Миколаївській ОТГ. 
Ці громади пройшли шлях об’єднання ще у 2015 році, але через те, що 
обидва міста були у підпорядкування міст обласного значення, 
утворюючи «матрьошку», ЦВК не допустили їх до виборів. Тому 
спільними зусиллями Регіонального офісу реформ і Донецької обласної 
адміністрації у 2016 році було підготовлено документи про зміни 
адміністративно-територіального устрою Донецької області, завдяки чому 
стало можливим утворення цих ОТГ. 

У 2016 году було сформовано Іллінівську ОТГ з порушеннями 
перспективного плану. Іллінівської ОТГ не було в плані, оскільки с. 
Іллінівка, згідно Методики формування самодостатніх громад [2], за всіма 
критеріями, не може бути центром ОТГ. Не дивлячись на це, ДонОДА 
внесла зміни до перспективного плану, створивши Іллінівську ОТГ.  

Проте об’єднання громад всупереч Перспективному плану не 
завжди носить раціональне підґрунтя. Іллінівська громада – це прецедент, 
коли об’єднуються села, обминаючи місто. До формування сільських 
громад необхідно підходити з усвідомленням того, як ця громада буде 
існувати далі, після об’єднання. Існує ризик того, що там можуть 
виникнути проблеми з бюджетом та кадрами. Сьогодні там вирішили 
розірвати ці ресурси: частина пішла в одну громаду, частина залишилась з 
містом. Також, існує вірогідність політичних ігор, того, що колишні 
керівники районів будуть створювати громади «під себе». Тому 
формування базового рівня громад має здійснюватись згідно концепції і 
показників самодостатності громади, а не під чиновника. 

Решти громад району потребують вирішення ряду проблемних 
питань, а саме: законодавчого урегулювання об’єднання міста районного 
значення та району (Бахмутська міська об’єднана територіальна громада), 
об’єднання громад суміжних районів Бахмутського та Костянтинівського 
(Часовоярська міська об’єднана територіальна громада). Законодавче 
неврегулювання та подібні процеси у Донецькій області уповільнюють 
об’єднання громад та заважають системному впровадженню реформ.  

Всього в Донецькій області на сьогодні створено сім об’єднаних 
територіальних громад: Лиманська, Миколаївська, Шахівська, Черкаська, 
Іллінівська, Сіверська, Соледарська.  

Відповідно до Перспективного плану формування громад 
Луганської області [3], на території Луганщини заплановано сформувати 
24 об’єднаних територіальних громади. 

У двох потенційних громадах – Сєвєродонецькій міській та 
Шульгінській сільській (Старобільський район) – процес об'єднання з 
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різних об’єктивних і суб'єктивних причин зупинився. Щодо 
Сєвєродонецької ОТГ, то проблема полягає в тому що місто знаходиться у 
колі земель Попаснянського р-ну Сільської ради Мирнодолинської, яка не 
відмовляється об’єднуватись. Відповідно до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад [4, п.1, ст.4] та Методики 
формування спроможних територіальних громад [2, п.8], основною 
умовою добровільного об’єднання територіальних громад є те, що 
територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною. 
Враховуючи цю умову Сєвєродонецька ОТГ не може об’єднатися з 
землями черезсмужно (через землі Мирнодолинської сільської ради). То ж 
на законодавчому рівні ця проблема не вирішується, а на локальному 
рівні маємо ситуацію, коли місто не може бути спроможним без 
додаткових земельних ресурсів. 

Загалом в області створено шість об’єднаних територіальних 
громад, у трьох з яких проведені перші вибори – 25 жовтня 2015 року 
Білокуракинської і Новопсковської селищних, 18 грудня 2016 року – в 
Чмирівській сільській, а 30 квітня 2017 року – в Троїцькій селищній 
громадах. 

Подальше запровадження політики децентралізації має стати 
дієвим фактором стабілізації соціально–економічної ситуації, виходу з 
фінансової кризи, подолання суперечностей між різними рівнями влади, 
організації відносин між центром, регіонами та територіальними 
громадами на принципах розподілу сфер відповідальності й компетенції, а 
також партнерства у сфері забезпечення громадян України державними та 
місцевими благами, сприяти підвищенню ефективності використання 
бюджетних коштів на всіх рівнях управління.  
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ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ 

В умовах системної кризи в економіці, енергетиці, реальному секторі, 
соціальній сфері України актуалізуються дослідження питань забезпечення 
економічної безпеки регіонів, як одного з найважливіших національних 
пріоритетів та передумови стійкого та ефективного розвитку суспільства та 
регіону. Виділено загрози для економічної безпеки регіонів України. 

Зроблено висновок, що процес зміцнення економічної безпеки регіону 
вимагає удосконалення системи її моніторингу і управління. Управління 
економічною безпекою регіону має бути спрямоване на оцінку і визначення 
напрямів підвищення рівня економічної безпеки, розробку конкретних заходів і 
механізмів їх впровадження, що в майбутньому забезпечить стабільний та 
стійкий розвиток регіональної економіки, формування конкурентних переваг 
території на внутрішньому і зовнішньому ринках, підвищення доходів, 
покращення якості та рівня життя населення регіону. 

In the context of the systemic crisis in the economy, energy, the real sector, and 
in the social sphere of Ukraine, research on the issues of ensuring the economic security 
of the regions as one of the most important national priorities and the prerequisites for 
the sustainable and effective development of society and the region is actualized. The 
threats to the economic security of Ukraine's regions are highlighted. 

It is concluded that the process of strengthening the economic security of the 
region requires the improvement of its monitoring and management system. 
Management of economic security of the region should aim at assessing and identifying 
areas for improving the level of economic security, developing specific measures and 
mechanisms for their implementation, which in the future will ensure the stable and 
sustainable development of the regional economy, the formation of competitive 
advantages of the territory on the domestic and foreign markets, increase of incomes, 
improvement quality and standard of living of the population of the region. 

 
В умовах системної кризи в економіці, енергетиці, реальному 

секторі, соціальній сфері України актуалізуються питання дослідження 
питань забезпечення економічної безпеки регіонів, як одного з 
найважливіших національних пріоритетів та передумови стійкого та 
ефективного розвитку суспільства та регіону. 

Підвищення ризиків нестабільності соціально-економічного 
розвитку України внаслідок дії негативних факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища та поряд з тим, необхідність запровадження 
європейських принципів просторового розвитку, принципів 
децентралізації влади та поширення самостійності громад у забезпеченні 
збалансованого відтворення виробничо-технологічного, економічного, 
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соціального потенціалів території – все це обумовлює необхідність 
дослідження і оцінки регіональних особливостей економічної безпеки, як 
складової системи національної безпеки. 

Поширення негативних тенденцій у регіонах України спричиняє 
низку загроз їх економічній безпеці, серед яких найбільш значимими 
варто відмітити такі:  

1. Скорочення обсягів промислового виробництва та погіршення 
результатів діяльності промислових підприємств (майже всі регіони мали 
збитковий фінансовий результат діяльності промислових підприємств). 

2. Зниження інвестиційної активності майже у всіх регіонах, 
поширення регіональних диспропорцій у обсягах капітальних інвестицій 
на одну особу. Погіршення інвестиційного клімату спричинило значне 
падіння обсягів будівництва майже у всіх регіонах.  

3. Скорочення надходжень до місцевих бюджетів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів).  

4. Зменшення реальної заробітної плати спостерігалось у всіх 
регіонах.  

Можна зробити висновок, що основні загрози для економічної 
безпеки регіонів підсилились в умовах ризику нестабільного середовища і 
пов’язані з проблемами промислової сфери регіонів; зменшенням обсягів 
інвестиційного капіталу; зростанням диспропорційності розвитку між 
регіонами країни; погіршенням ситуації в бюджетній сфері; загостренням 
кризи в соціальному розвитку регіонів, що призвело до зменшення 
доходів населення, його зубожіння, підвищення безробіття та погіршення 
якості і рівня життя. Тому на нинішньому етапі розвитку національної 
економіки вкрай необхідним є визначення заходів, спрямованих на 
зміцнення рівня економічної безпеки як окремих регіонів, так і країни в 
цілому. 

Процес зміцнення економічної безпеки регіону вимагає 
удосконалення системи її моніторингу і управління. Безперервне 
спостереження щодо виникнення зовнішніх і внутрішніх загроз дасть 
можливість виявити причини, рівень інтенсивності дії на економіку та 
спрогнозувати негативні наслідки їх впливу на соціально-економічний 
розвиток регіону. Управління економічною безпекою регіону має бути 
спрямоване на оцінку і визначення напрямів підвищення рівня 
економічної безпеки, розробку конкретних заходів і механізмів їх 
впровадження, що в майбутньому забезпечить стабільний та стійкий 
розвиток регіональної економіки, формування конкурентних переваг 
території на внутрішньому і зовнішньому ринках, підвищення доходів, 
покращення якості та рівня життя населення регіону. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІІ 
В ДІАЛОЗІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО  
САМОВРЯДУВАННЯ З ГРОМАДОЮ 

Розглянуто медіацію як форму інституціонального компромісу у 
взаємовідносинах держави та суспільства. Показана роль неінституціональних 
практик у розвитку системи публічного управління в умовах трансформації. 
Обгрунтовано, що джерелом суспільної динаміки за таких умов є принцип 
рівності – основний принцип медіації. Доведено, що міра комплементарності 
інституційних структур і неінституціональних практик залежить від того, 
наскільки будуть запитані на рівні публічного управління процедури медіації.  

Ключові слова: публічне управління, медіація, інституціоналізація, 
неінституціональні практики. 

 
Затребуваність медіації в сучасному цивілізованому суспільстві 

багато в чому пов’язана з глобалізацією, яка сприяє послабленню ієрархій 
і зростанню взаємозв’язків і взаємозалежностей у світі. Це відбивається на 
усіх рівнях громадського устрою: в повсякденному побуті, у сфері 
приватних стосунків, у світі економіки і праці, в практиці державного 
управління. Процеси, що відбуваються у сучасному світі, іноді вимагають 
нових, неординарних підходів до вирішення виникаючих суперечок і 
конфліктів, тому в 60-і роки XX століття медіація зі сфери міжнародних 
відносин і міжнародного права поширюється на сферу організаційних 
технологій, практику управління. На даний час, незважаючи на 
відсутність спеціального законодавства, Україна може похвалитися своїм 
власним досвідом застосування процедури медіації, який підтверджує 
високу ефективність застосування цього інституту при вирішенні 
конфліктів. За словами експертів, більше надають до медіації публічно-
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правові спори, в яких зачеплені індивідуальні права й інтереси громадян, 
а не справи, що торкаються інтересів широкого кола осіб, усієї громади. 

Публічне управління утворює інституціональний комплекс, всі 
елементи якого тісно пов’язані між собою. При цьому їх реакція на зміни 
зовнішнього середовища, обумовлені трансформаційними процесами, має 
інерційний характер. За таких умов, коли виклики зовнішнього 
середовища набувають рис нестандартності та іррегулярності, 
інституційна інерційність істотно зростає. Час, який проходить між 
отриманням такого виклику (сигналу) і відповіддю на нього з боку того чи 
іншого інституту, найчастіше виявляється набагато більше швидкості 
реагування на зміни зовнішнього середовища. Неінституціональні 
практики, як форми позаінституціональної поведінки,що знаходяться за 
межами інституціонального простору, утворюють неструктуровану 
сукупність. Ці форми поведінки зазвичай формуються у результаті 
інтеріоризації потреб та інтересів громадян під впливом суспільних 
традицій. При цьому фони зберігають незалежність, гнучкість і здатність 
змінюватися під впливом трансформаційних процесів.  

Для перехідного періоду характерно децентралізація владних 
повноважень і ресурсів та домінування неінституціональних практик, в 
яких полягає потенціал подальшого розвитку системи – нове соціальне 
знання, що відбиває досвід вирішення проблемних ситуацій на рівні 
міжособистісних взаємодій, і медіативні процедури, за допомогою яких 
воно здійснюється. Під час використання медіації на міжособистісної 
взаємодії, конструюються локальні фрагменти єдиного простору, що 
утворює одну з умов (можливостей) кооперації дій сторін конфлікту. 
реальність, яка формується в перехідні періоди, повинна типізувати нові 
взаємини, що склалися в суспільстві. 

Джерелом суспільної динаміки стає принцип рівності – основний 
принцип медіації. Вимога рівності сприяє становленню гомогенного 
простору, у якому відносини сторін стають стабільними і відповідають 
взаємним очікуванням. Поширення застосування процедури медіації в 
Україні, де діє ціла низка Регіональних Груп Медіації, які об`єдналися в 
Асоціацію Груп Медіації України та Український Центр Порозуміння 
[10], свідчить про те, що  відбувається інституціоналізація медіації 
шляхом перетворення неінституціональних  практик в інституціональні. 
Це створює передумови для їх можливого поширення на рівні публічного 
управління. Виникає потреба унормування медіативних практик. Міра 
комплементарності інституційних структур і неінституціональних 
практик залежить від того, наскільки будуть запитані на рівні публічного 
управління процедури медіації.  
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Якщо в українському суспільстві зберігатиметься вертикальна 
модель взаємовідносин суспільства і держави, медіація не отримує 
поширення в сфері публічного управління, а співвідношення між 
інституційними структурами і неінституціональними практиками набуде 
конфліктного характеру. Побудова діалогічних, мережевих 
взаємовідносин, навпроти, уможливить інституціоналізацію медіації у 
сфері публічного управління. Цей процес мають супроводжувати такі 
інституціональні практики, як довіра і орієнтація на співпрацю, свобода 
інтерпретації, велика різноманітність інформаційних джерел і синергія 
інформаційних ресурсів, відкритість спілкування.  

Поширення медіативних процедур свідчать про зміну сутності і 
ролі управління у функціонуванні соціальних систем. Феномен медіації 
органічно вбудовується в модель управління «governance» в руслі 
поширення неофіційного посередництва неурядових організацій. 
Підвищення значення неурядових організацій у вирішенні і попередженні 
внутрішніх конфліктів обумовлене їх специфікою: децентралізацією, 
«поганою керованістю» і нераціональною поведінкою сторін. Гнучкість, 
нейтральність і комплексний вплив, характерні для діяльності неурядових 
організацій, дозволяє їм вирішувати складні конфлікти ефективніше, ніж 
це роблять державні структури. Проте необхідно відмітити, що питання 
врегулювання відносин державних структур і неурядових організацій у 
вирішенні конфліктів ще залишається відкритим. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ДІЮЧОГО  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

В роботі проведено узагальнення діючого нормативно-правового 
забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад. Окреслено основні 
напрями діяльності, щодо нормативно-правового забезпечення ОТГ, які дозволять 
прискорити реформування села та його соціально –економічне зростання. 

The work summarizes the current legal and regulatory support for the 
development of the united territorial communities. The main directions of activity on the 
legal and regulatory basis of the OGG have been determined, which will allow 
accelerating the reform of the village and its socio-economic growth. 

 
За останні років зроблено суттєві кроки зі створення законодавчого 

забезпечення реформування територіальної організації влади, насамперед 
у питаннях розвитку місцевого самоврядування, створення спроможних 
територіальних громад, фіскальної децентралізації. Основними 
законодавчими та нормативними актами є: Закон «Про співробітництво 
територіальних громад» від 17 червня 2014 р., на який покладено 
визначення організаційно-правових засад співробітництва територіальних 
громад, принципи, форми, механізми такого співробітництва. Закон «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 р., що 
регулює відносини, які виникають у процесі добровільного об’єднання 
територіальних громад міст, селищ, сіл та визначає принципи, основні 
умови, порядок такого об’єднання, форми державної підтримки 
добровільного об’єднання територіальних громад. 01 липня 2015 р. було 
схвалено Верховною Радою України проект закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», в 
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якому пропонується посилення конституційно-правового статусу 
місцевого самоврядування, закріплено статус громад, які віднесено до 
первинних одиниць у системі АТУ України, а також запропоновано 
утворити виконавчі органи місцевого самоврядування громад, інститути 
префекта і закріпити матеріально-фінансову основу місцевого 
самоврядування.  

Окрім того зроблено важливі кроки у напрямі законодавчого 
забезпечення бюджетної децентралізації, а саме, внесено зміни до 
Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин 
(закон України № 79-19 від 28 грудня 2014 р.), запроваджено зміни до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
відносно податкової реформи (закон України № 71-19 від 28 грудня 2014 
р.), що в свою чергу дозволило суттєво наростити фінансовий ресурс 
місцевих бюджетів у 2016 році.  

Також прийнято низку законів у напрямі оптимізації розподілу та 
передачі повноважень від органів виконавчої влади до органів місцевого 
самоврядування, що в подальшому посилило функціональну і фінансову 
спроможність місцевого самоврядування. 

Одночасно з формуванням законодавчої бази відбулися зміни 
інституційного забезпечення реформування: 

- визначено центральний орган виконавчої влади, відповідальний 
за проведення реформи – Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України 
(Мінрегіонбуд); 

- створена Цільова команда реформ з питань децентралізації, 
місцевого самоврядування та регіональної політики при Мінрегіонбуді 
України; 

- створена Конституційна комісія як спеціальний допоміжний 
орган при Президенті України, яка підготувала проект змін до 
Конституції у напрямі децентралізації влади; 

- створена Міжвідомча координаційна комісія з питань 
регіонального розвитку, основною метою якої є координація дій органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в процесі 
формування та реалізації державної регіональної політики шляхом 
розробки пропозицій у забезпеченні взаємозв’язку та узгодженості 
довгострокових стратегій, планів і програм розвитку на державному, 
регіональному та місцевому рівнях; 

- створені 24 Регіональні офіси з питань впровадження реформ у 
сфері місцевого самоврядування, децентралізації повноважень органів 
виконавчої влади (в усіх регіонах, крім АР Крим).  

Однак не зважаючи на суттєвий прогрес у створенні законодавчого 
та інституційного підґрунтя реформування територіальних громад, на 
даний час ще потребують прийняття рамкові закони і концептуальні 
документи щодо нової моделі АТУ України загалом та алгоритму 
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реалізації всієї реформи. Зокрема, потребує прийняття закон «Про 
адміністративно-територіальний устрій України», який би визначав 
модель АТУ України, його правовий статус і види АТО, повноваження 
органів державної влади, місцевого самоврядування у відношенні 
вирішення питань АТО тощо.  

Таким чином можна окреслити основні напрями подальшого 
формування законодавчого забезпечення реформування територіальної 
організації влади на засадах децентралізації. По перше, необхідно 
остаточно схвалити зміни до Конституції України щодо децентралізації 
влади. По-друге, ухвалення потребує нова редакція Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого 
самоврядування». По-третє, необхідно законодавчо врегулювати питання 
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з 
розпорядження земельних ділянок за межами населених пунктів і 
здійсненням контролю за використанням та охороною земель. Окресленні 
напрями діяльності дозволять прискорити реформування села та його 
соціально –економічне зростання. 
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СТАН РИНКУ ПРАЦІ БІЛОКУРАКІНСЬКОЇ  
ТА НОВОПСКОВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

В роботі представлено аналіз окремих показників ринку праці, а саме 
чисельність зареєстрованих безробітних, потреба підприємств у працівниках для 
заміщення вільних робочих місць і навантаження на одне вільне робоче місце 
Білокуракінської та Новопсковської територіальних громад, завдяки, чому 
окреслено перспективи розвитку ринку праці зазначених об’єднаних 
територіальних громад. 

The paper presents an analysis of selected indicators in the labor market, 
namely the number of unemployed registered, need for enterprises to replace the vacant 
workplaces and loading on one vacant workplace in the Belokurakinska and 
Novopskovska territorial communities; the prospects for development of labor market of 
united territorial communities were indicated. 

 
З урахуванням того, що однією з основних ознак територіальної 

громади є наявність спільних інтересів та соціальна взаємодія членів 
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громади в процесі забезпечення цих інтересів, розглянемо стан 
територіальних громад через призму показників ринку праці на прикладі 
Білокуракінської та Новопсковської територіальних громад (ТГ) (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Стан показників ринку праці (до та після об’єднання) [1, 2, 3, 4] 
Показник 2010 2011 2012 2015 

Білокуракінська ТГ 
Чисельність зареєстрованих безробітних, 
осіб 

643 551 612 673 

Потреба підприємств у працівниках для 
заміщення вільних робочих місць (вакантних 
посад), осіб 

4 14 3 3 

Навантаження на одне вільне робоче місце 
(вакантну посаду) 

161 39 204 224 

Новопсковська ТГ 
Чисельність зареєстрованих безробітних, 
осіб 

813 746 697 615 

Потреба підприємств у працівниках для 
заміщення вільних робочих місць (вакантних 
посад) 

8 6 1 8 

Навантаження на одне вільне робоче місце 
(вакантну посаду) 

102 124 697 77 

 
З таблиці видно, що чисельність зареєстрованих безробітних 

Білокуракінської ТГ після об’єднання у 2015 році становила 673 особи. 
Така динаміка дозволяє стверджувати, що спостерігається збільшення 
чисельності зареєстрованих безробітних (рис. 1-2).  

 

 
Рис. 1. Аналіз показників ринку праці Білокуракінської ТГ [1, 2, 3, 4] 
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Крім того, по Білокуракінській ТГ спостерігається збільшення 
навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду), що у 2015 
році склало 224 особи. 

 

 

Рис. 2. Аналіз показників ринку праці Новопсковської ТГ [1, 2, 3, 4] 
 
У Новопсковській ТГ спостерігається скорочення чисельності 

зареєстрованих безробітних та навантаження на одне вільне робоче місце 
(вакантну посаду). Однак не зважаючи, на відносну позитивність 
динаміки досліджуємих показників сучасна кон'юнктура ринку праці 
характеризується як праценадлишкова, тобто існує перевищення 
пропозиції робочої сили над попитом на неї. Таким чином, створюється 
ситуація, при якій виникає надлишок робочої сили, що підтверджується 
досить високим рівнем безробіття біля 8 % за методологією МОП. Такий 
стан на ринку праці досліджуємих громад дозволяє аргументувати 
висновок, що в існуючих умовах розвитку економіки Луганської області 
найближчим часом не виникне ситуація нестачі трудових ресурсів. Але, 
при істотному зростанні темпів її розвитку та існуючих темпах 
скорочення працездатного населення в ОТГ, ймовірно, виникне дефіцит 
висококваліфікованої робочої сили, а розвиток громад можливий тільки 
при наявності таких кадрів.  
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У ПОСИЛЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ 
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Abstract. The innovative possibilities of European conventions was considered 
for the development of cross-border cooperation of the eastern border areas with the 
EU countries in the conditions of decentralization of public administration through the 
development of networks, in particular, agrarian clusters 

Анотація. Розглянуто інноваційні можливості європейських конвенцій для 
розвитку транскордонного співробітництва східних прикордонних районів з 
країнами ЄС в умовах децентралізації публічного адміністрування через розвиток 
мереж, зокрема, аграрних кластерів  

 
Сучасний стан реформування публічного адміністрування в Україні 

щодо децентралізації  характеризується необхідністю змін у системі 
взаємодії органів публічної влади з неурядовими організаціями. 
Простежується  нагальна потреба в  теоретичному обґрунтуванні, 
розробці концептуальних підходів та наданні практичних рекомендацій з 
організації взаємодії між органами влади і громадськістю та забезпеченні 
ефективності децентралізації [3], що особливо важливо для прикордонних 
районів України.   

У теоретико-доктринальному розумінні децентралізація в рамках 
публічної влади – це спосіб переміщення влади, повноважень з центру 
керованої системи на її периферію (прикордонні райони) і зміцнення 
політико-правової самостійності периферійних підсистем [2, с.272]. 
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Нова роль органів місцевого самоврядування при децентралізації 
полягає у розвитку міжмуніципальної взаємодії, яка змінює зміст 
регіональної політики. Зусилля органів місцевого самоврядування 
спрямовуються не на підтримку окремих суб'єктів, а на розвиток системи 
відносин між суб'єктами економіки та державними інститутами. 
Найбільш прийнятним інструментом такої взаємодії є кластерний підхід, 
який особливо є актуальним для прикордонних районів. Інтеграція 
України до європейської спільноти передбачає запровадження Концепції 
західного виміру через визначення пріоритетних  напрямів 
транскордонного співробітництва з країнами ЄС східних прикордонних 
районів. Для реалізації цієї концепції необхідно сформувати банк 
проектів, здійснювати  пошук джерел фінансування (державні, регіональні 
бюджети та ін.) [4], застосовувати сучасні інструменти, зокрема, кластери. 

Використання положень Протоколу №3 до Європейської рамкової 
конвенції про транскордонне співробітництво [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] може бути застосовано до розвитку східних 
прикордонних районів у транс`європейських вісях: Європа, Європа – Азія, 
Європа – Африка, Європа - Америка [1]. Цьому може сприяти створення 
Президентом України 19 березня 2016 року Міжнародної консультативної 
ради [8]. 

Відповідно до Статті 1 Протоколу №3, яка відповідає 
інноваційним можливостям розвитку транскордонного співробітництва 
у межах розвитку децентралізації публічного адміністрування, необхідно 
врахувати переваги діяльності євро регіонів як об`єднання євро 
регіонального співробітництва, яка  передбачає, що  місцеві та регіональні 
громади і влади, а також суб`єкти  публічного та приватного  права мають 
намір формувати мережі, отже, питання формування кластерних ініціатив 
та створення кластерів сприяють конкурентоспроможності  прикордонних 
територій.  

Унікальність створення у ХНЕУ ім. С.Кузнеця Інформаційного 
центру Асоціації  європейських прикордонних  регіонів (2013) (єдиного у  
Асоціації на базі університету) на основі Інформаційного центру 
Представництва ЄС в Україні сприятиме підвищенню ефективності 
децентралізації публічного адміністрування на східних прикордонних 
територіях за сприяння неурядової організації ЄС –АЄПР через розвиток 
проектного менеджменту.  

Потенційними результатами є зниження впливу «тупіковості» 
східних прикордонних районів в сучасних умовах,  просування проектів у 
транскордонному співробітництві у будь-якому бізнесі багатьох країн 
через західний кордон, посилення ролі  прикордонних районів у 
єврорегіональному, міжмуніципальному та міжнародному 
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співробітництві, зокрема,  через кластерні ініціативи. У Посібнику з 
кластерного розвитку ЄС [4] відзначається, що в регіонах України вже 
діють кластери, не визначені як такими, є окремі утворення, які 
позиціонують себе як кластери, а також є певні передумови для створення 
нових кластерів.  

Враховуючи, що прикордонні райони мають високу аграрну 
спрямованість, отже, створення саме аграрних кластерів [7] є 
перспективою посилення децентралізації публічного адміністрування, де 
органи місцевого самоврядування можуть відіграти стимулюючу роль, як 
це відбувається, наприклад, у прикордонному Дергачівському районі 
Харківської області, зокрема, за ініціативи Полівської селищної ради.  

Висновок. Державна політика децентралізації публічного 
адміністрування в умовах інтеграції до європейської спільноти може бути 
спрямована на підтримку розвитку кластерів, зокрема, аграрних та інших 
транскордонних мереж, що сприятиме не тільки модернізації галузей 
кластеризації та підвищенню ефективності бізнесу, а також більш 
швидкому соціальному розвитку регіонів, зокрема, прикордонних.  
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ  
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ  

ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Представлено тези дослідження змін стану та змісту ресурсної бази 
об’єднаних територіальних громад в умовах проведення реформи децентралізації. 
Доведено, що фіскальна децентралізація зумовила збільшення власних ресурсів та 
розширила інвестиційні можливості громад. 

 
За три роки реформа децентралізації в Україні набула значної 

підтримки в громадянському суспільстві. Уряд називає її найуспішнішою 
серед всіх проведених, бо саме передані на місця в її межах повноваження 
та фінансові ресурси уможливили самостійне ухвалення громадами 
рішень і встановили відповідальність за їх реалізацію. Однак безпосередні 
учасники реформи, об’єднані територіальні громади, висловлюються з 
цього приводу вкрай суперечливо. Причому позитивна чи негативна 
оцінка результату об’єднання не залежить від успішності чи 
спроможності утвореної ОТГ.  

Тому метою даного дослідження є визначення змін в ресурсному 
забезпеченні об’єднаних територіальних громад, які відбулися завдяки 
реформі фіскальної децентралізації, та їх оцінка з точки зору нових 
можливостей розвитку новоутворених ОТГ. В якості інформаційної бази 
було використано емпіричні дані з відкритих джерел, що відображають 
практичні результати реформи, нормативні документи та наукові статті за 
темою дослідження. 

Узагальнення джерел [1-7] дозволило сформулювати основні зміни 
в ресурсному забезпеченні територіальних громад в умовах фіскальної 
децентралізації, які полягають в наступному: 

розширення дохідної бази місцевих бюджетів, як основного 
джерела надходження ресурсів, за рахунок: передачі з державного 
бюджету плати за надання адміністративних послуг (з виключеннями) та 
державного мита; збільшення відсотку зарахування екологічного податку 
та зміни нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб; 
запровадження збору з роздрібного продажу підакцизних товарів; 
розширення бази оподаткування податку на нерухомість; 
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підвищення фінансової самостійності бюджетів громад за рахунок 
надання можливостей самостійного формування бюджетів на основі 
закріплених стабільних дохідних джерел і видаткових повноважень 
незалежно від термінів прийняття державного бюджету формування та 
затвердження місцевих бюджетів; спрощення надання місцевих гарантій 
та здійснення місцевих запозичень; 

удосконалення системи міжбюджетних трансфертів за рахунок 
введення нових видів субвенцій та докорінної зміни механізму системи 
горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів; 

зростання інвестиційних ресурсів розвитку громад за допомогою 
запровадження нових підходів до фінансування інфраструктурних 
проектів через механізми цільової субвенції, особливо для сільських ОТГ, 
та коштів Державного фонду регіонального розвитку. 

Загальна оцінка наслідків реалізації даних змін є переважно 
позитивною. Так, за результатами опитування [9] голів майже 50 ОТГ, 
більша частина з них констатує збільшення фінансових ресурсів в 
громадах, що дозволило здійснити ремонт доріг та закладів освіти, 
провести благоустрій територій проживання та реалізувати заходи щодо 
енергоефективності. На загальнонаціональному рівні ці успіхи 
виглядають ще більш вражаюче. Частка доходів місцевих бюджетів у 
ВВП збільшилася за 2016 р. до 7,16%, що більше ніж у попередньому році 
на 1,1 в.п. Тобто рівень централізації фінансових ресурсів ще залишається 
достатньо високим, але вже за рік активного реформування є покращення 
ситуації, яка постійно погіршувалась, починаючи з 2010 р. 

Створені у 2015 р. 159 об’єднаних громад отримали у 2016 р. 
доходів загального фонду бюджету майже в 7 разів більше порівняно з 
надходженнями попереднього року до бюджетів місцевих рад, які 
увійшли до складу ОТГ. Середній показник власних доходів об’єднаних 
громад із розрахунку на 1 жителя ОТГ збільшився на 1645 грн. Бюджети 
34 громад стали фінансово самостійними від державного бюджету. На 
додачу до трансфертів з державного бюджету 3,8 млрд. грн. громади 
отримали також з державного бюджету субвенцію на соціально-
економічний розвиток у сумі 50 млн. грн. та кошти з ДФРР на реалізацію 
інвестиційних програм у сумі 134 млн. грн. Залишки коштів на 
казначейських рахунках зросли з 0,3 млрд. грн. до 1,1 млрд. грн., що 
свідчить про зростання фінансової спроможності ОТГ [10, с. 6-8]. 

Отже, отримання статусу ОТГ призвело до росту фінансових 
ресурсів та самостійності в ухваленні рішень громад. Це не вирішує 
іманентної проблеми нестачі коштів розвитку територій, але стимулює 
прискорення імплементації реформи децентралізації та уможливлює 
зростання рівня життя населення. 



105 

С п и с о к  л і т е р а т у р и  

1. Бюджетний кодекс України: Закон від 8.07.10 р. № 2456VI // База даних 
«Законодавство України»/ ВР України. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 30.05.2017). 

2. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до 
Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про 
внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» – К. : НІСД, 2017. – 
928 с. 

3. Бондарук Т.Г, Бондарук І.С., Бондарук О.С. Переваги, позитивні наслідки та 
ризики бюджетної децентралізації. Науковий вісник Національної академії 
статистики, обліку та аудиту. 2016. № 3. С. 38-47 

4. Гургула Т.В. Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад: 
проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Мукачівського державного 
університету. Серія Економіка. 2017. № 1(7). С.132-136. 

5. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні : наукова доповідь. За ред. д-ра 
екон. наук І.О. Луніної // НАН України, ДУ "Ін.-т екон. та прогнозув. НАН 
України". К. 2016. 70 с.  

6. Слободянюк Н.О., Коніна М.О. Проблеми формування дохідної частини 
місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Економіка та 
суспільство. 2016. №2. С. 611-615.  

7. Ткачук А., Наталенко Н. Про бюджет і не тільки. Спеціально для об'єднаних 
територіальних громад. К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. 76 с. 

8. Юрченко К.Г. Вплив фінансової децентралізації на соціально-економічний 
розвиток регіонів. Аналітична записка. НІСД. 2017. 16 с. 
http://www.niss.gov.ua/articles/2458/ 

9. Сидорчук О. Децентралізація: результати, виклики і перспективи. Аналітичний 
звіт. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 2016. 32 с. URL: 
http://dif.org.ua/uploads/pdf/1819821056587c927fc496b4.35834231.pdf 

10. Фінансово-аналітичні матеріали. Бюджети 159 об’єднаних територіальних 
громад у 2016 році // Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: 
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/presentation/finansovo-analitichni-
materiali-byudzheti-159-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-u-2016-rotsi/ 

 
 
 



106 

Андрій Васильович Дяченко  
Аспірант, Національна академія державного управління  

при Президентові України  

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  
ГРОМАДАХ ПІД ЧАС РЕІНТЕГРАЦІЇ  
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Розглянуто соціальні аспекти реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, 
зокрема складнощі їх соціальної адаптації. Автор, на підставі аналізу результатів 
соціологічних опитувань, розглядає внутрішні та зовнішні причини, які 
утрудняють адаптацію та реінтеграцію ВПО.  Автор доходить висновку,  що 
наявні проблеми вимагають не тільки комплексних дій щодо розроблення та 
впровадження плану дій у соціальній та гуманітарній сфері, але й реалізації 
системних стратегічних заходів, спрямованих на реінтеграцію ВПО. 

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, соціальна адаптація, 
реінтеграція.  

 
Проблема реінтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в 

Україні не втрачає своєї актуальності, не зважаючи на значну кількість 
заходів, спрямованих на її мінімізацію та локалізацію з боку органів 
державної влади та місцевого самоврядування.  Анексія Кримського 
півострова та військова агресія РФ на сході України призвели до значних 
вимушених переміщень населення з окупованих територій, спричинили 
істотні зміни в їх соціальних настроях і способі життя. Перша масова 
хвиля переселень з Криму відбулася в березні 2014 р., а з окупованих 
територій Донецької та Луганської областей – у червні 2014 р. За даними 
прес-служби Мінсоцполітики, в Україні станом на 25 квітня 2016 р. взято 
на облік понад 1,7 млн внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму [3]. 
Згідно інформації, яку оприлюднила громадська організація 
«Фундація.101» у лютому 2017 року загальна кількість ВПО складає 
1,628 мільйони осіб [1].  

Негативні наслідки вимушеного переміщення є однаково 
відчутними як для самих переміщених осіб, так і для приймаючої сторони. 
Навантаження на місцеві установи, спричинене цим зниження обсягів та 
якості надання послуг викликають незадоволення та непорозуміння між  
переміщеним населенням  та  мешканцями приймаючих громад. У 
приймаючих громадах спостерігається ускладнення ситуації, зокрема 
через обмеження доступу до робочих місць та базових послуг.  
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За результатами дослідження, проведеного у 2015 році, 59,8 % 
населення підтвердили, що мають упереджене ставлення до ВПО (48,4 % 
– помірно упереджене, 11,4 % – суттєво упереджене) [3].  

У 2016 році ситуація дещо змінилася, про що свідчать результати 
опитування громадської думки щодо ставлення до ВПО, проведеного у 
лютому-березні 2016 року. Більшість опитаних ставляться до вимушених 
переселенців з Донбасу та Криму позитивно (43% по Україні та 58%  у 
місцях найбільшої концентрації ВПО) або нейтрально (47% і 34% 
відповідно). Мешканці України сприймають ВПО як громадян, які мають 
рівні права з іншими, які стали заручниками ситуації, та які потребують 
підтримки (89% по Україні, 96% в місцях найбільшої концентрації). За 
даними соціологічних досліджень, присутність переселенців впливає на 
повсякденне життя 30% приймаючих громад. Це, насамперед, стосується 
міст із найбільшою концентрацією ВПО. Кожен четвертий опитаний чув 
про існування конкуренції між приймаючою громадою та переселенцями 
у своєму місті за роботу, житло, місця у школах та дитсадках та інші 
ресурси, але на власному досвіді таку конкуренцію довелось відчути лише 
незначній кількості опитаних [2].  

Згідно даних, оприлюднених громадською організацією 
«Фундація.101», ВПО максимально зконцентровані  у трьох областях –  
Донецькій, Луганській та Харківській.  

У липні-серпні 2016 року Київський міжнародний інститут 
соціології на замовлення міжнародної громадської організації Internews 
Network здійснив соціологічне опитування у рамках проекту 
«Покращення комунікації спільнот, що постраждали від військового 
конфлікту, та їхніх зв’язків із внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в 
Україні» серед внутрішньо переміщених осіб та мешканців приймаючих 
громад по всій Україні. Усього методом особистого інтерв’ю було 
опитано 1500 мешканців приймаючих громад та 1003 внутрішньо 
переміщених осіб. Обидва компоненти дослідження проходили у всіх 
областях України (окрім непідконтрольних українській владі територій) 
та включали населені пункти різного розміру: села та селища міського 
типу, міста з населенням до 50 тисяч, міста з населенням понад 50 тисяч 
та обласні центри [2]. Як з’ясувалося у ході опитування, більшість 
переселенців не впевнені у тому, що їм вдасться здійснити необхідні 
кроки та добитися від представника місцевої влади допомоги у захисті 
своїх прав. Хоча 56% опитаних вважають, що вони зможуть з’ясувати, до 
кого слід звернутися з проблемою, впевнені в успіхові подальших кроків 
менше половини ВПО. Сподіваються самостійно справитися із вивченням 
законодавства для обґрунтування вимог 42% респондентів, знайти юриста 
і отримати безкоштовну консультацію - 39%. Тільки кожен третій (35%) 
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вірить, що зможе переконати представника влади приділити увагу 
проблемі [2]. 

Важливе місце для адаптації вимушених переселенців в місцях 
нового проживання займають питання налагодження взаємовідносин з 
місцевим населенням, працевлаштування, освіти та інші важливі 
соціально-значущі проблеми. Наявні проблеми вимагають не тільки 
комплексних дій щодо розроблення та впровадження плану дій у 
соціальній та гуманітарній сфері, але й реалізації системних стратегічних 
заходів та скоординованої інформаційної політики, спрямованої на 
реінтеграцію ВПО. 
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ  
НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Визначено сутність соціального феномену е-демократії, історичні етапи 
її розвитку, засоби та інструменти е-демократії, проаналізовано нормативне 
регулювання створення систем електронних петицій для громад як ефективного 
інструменту е-демократії, зроблені пропозиції щодо подальшого розвитку засобів 
е-демократії з урахуванням місцевих особливостей.  

Defined f the social phenomenon of e-democracy, historical stages of its 
development, means and tools of e-democracy are analyzed, normative regulation of 
creation systems of electronic petitions for communities as an effective tool of e-
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democracy is analyzed, suggestions on further development of e-democracy facilities 
taking into account local features are made. 

 
Сьогодні одним із центральних питань реформи з децентралізації та 

розвитку е-урядування є електронна демократія. Суть е-демократії 
полягає в застосуванні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій   
для широкого залучення громадян у громадсько-політичне життя. 

Треба розуміти, що самі по собі сучасні технології не забезпечують 
участь громадян у прийнятті рішень.Це інструмент в руках суспільства. 
Отже, для е- демократії (так само, як і для демократії як такої) 
визначальним є воля і голос народу, а для забезпечення доставки цього 
голосу посадовцям і слугує  е-демократія[1]. Важливо звернути увагу на 
ще один важливий момент е-демократії – передбачуване зростання 
активності членів суспільства в обговоренні різноманітних проблем 
таінтенсифікація участі громадян в спілкуванні з органами влади на 
територіальному рівні тощо.  

Е-демократія є наслідком розвитку власне демократії як інституту 
народовладдя. Інакше кажучи, базисом для е-демократії у будь-якому разі 
мусить бути демократичний устрій суспільства. Форми е-демократії 
постійно розвиваються й удосконалюються. 

На межі 60–70-х рр. виникло поняття “теледемократія”. Це було 
викликано появою кабельного телебачення. Слідкуючи по телевізору за 
дебатами, громадяни діставали змогу висловлювати свою позицію, 
подзвонивши в студію. Таким чином досягалась певна інтерактивність[2]. 

Позитивним наслідком теледемократії стало виникнення 
наприкінці 80-х рр. такого явища, як “електронна республіка”[3]. 
Зосередження уваги на взає- мозв’язку між запровадженням нових 
інформаційних технологій і розвитком структур громадянського 
суспільства привело до розуміння ролі Інтернету у формуванні нових 
інститутів демократії. Виникло поняття “кібердемократія” – провісник 
власне електронної демократії. 

В Україні нормативне регулювання та розвиток цього суспільного 
феномену  умовно можна вести від постанови Кабінету Міністрів України 
“Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 
органів законодавчої влади”(від 4 січня 2002р.), якою затверджено 
“Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 
органів виконавчої влади”. Були  ухвалені Указ Президента України “Про 
додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів 
державної влади” та постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи 
щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів 
виконавчої влади”, які також були спрямовані на забезпечення: 
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обов’язковості створення органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування власних веб-сайтів, оперативного розміщення 
на них офіційної інформації про діяльність, чітких вимог щодо змістового 
наповнення веб-сайтів органів влади; створення урядового порталу з 
метою формування та реалізації стабільної та зрозумілої громадянам 
економічної та соціальної політики держави. І,нарешті, Концепція 
розвитку електронного урядування в Україні була прийнята 13 грудня 
2010 р.[4] Е-демократія – це якраз той інструмент, який оптимізує 
відносини між владою і громадянами в умовах е-урядування. 

Е-демократія – це не стільки і не скільки забезпечення доступу 
громадян до управління, а й контроль (насамперед у режимі он- лайн) над 
діями уряду. “Таким чином, електронна демократія – явище більш 
масштабне, ніж е-урядування. Але передумови для її формування створює 
саме впровадження останнього, оскільки дає поштовх громадянам і 
компаніям для використання можливостей ІТ на державному рівні…” [5]. 

Ефективним засобом е-демократії сьогодні на всіх рівнях, 
включаючи місцевий, є створення електронних петицій як унікальна 
форма колективних звернень громадян до органів влади. Електронна 
петиція до органу місцевого самоврядування подається та розглядається 
відповідно до вимог статті 231 Закону України «Про звернення 
громадян», а саме: громадяни можуть звернутися до органу місцевого 
самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт 
органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке 
здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції. 

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, 
зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної 
петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або 
громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково 
зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної 
кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію. 

Для створення електронної петиції до органу місцевого 
самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на 
офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті 
громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку 
електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції. 

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського 
об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, 
протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором). 

Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала 
необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку 
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збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян 
відповідно до цього Закону. 

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної 
петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів 
визначаються статутом територіальної громади. До визначення у статуті 
територіальної громади вимог щодо кількості підписів громадян на 
підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та 
строку збору підписів електронна петиція до відповідного органу 
місцевого самоврядування розглядається за умови збору на її підтримку 
протягом не більш як трьох місяців з дня її оприлюднення такої кількості 
підписів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де 
проживає:до 1 тисячі жителів - не менше ніж 50 підписів;від 1 тисячі до 5 
тисяч жителів - не менше ніж 75 підписів;від 5 тисяч до 50 тисяч жителів - 
не менше ніж 100 підписів;від 100 тисяч до 500 тисяч жителів - не менше 
ніж 250 підписів;від 500 тисяч до 1 мільйона жителів - не менше ніж 500 
підписів;понад 1 мільйон жителів - не менше ніж 1000 підписів. 

В рамках програми “Електронне урядування задля підзвітності 
влади та участі громади” (EGAP), що фінансується Швейцарською 
Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа, Фондом 
InnovaBridge у партнерстві з Державним агентством з питань 
електронного врядування на сьогодні створено Єдину систему місцевих 
петицій [6]. 

Мета створення системи – допомогти органам місцевого 
самоврядування, надавши їм готове технічне рішення та пакет проектів 
місцевих нормативно-правових актів для забезпечення виконання норм 
законодавства щодо електронної петиції. Система, яка відповідає усім 
необхідним вимогам Закону, дозволяє забезпечити єдиний високий рівень 
якості обслуговування громадян з боку органів місцевого самоврядування 
щодо подання електронних петицій. Партнерами програми також 
розроблена відповідна нормативно-правова база із визначенням вимог до 
електронної ідентифікації громадян, збору підписів, переліку інформації, 
що збирається про особу тощо. Партнери програми переконані, що 
впровадження якісної уніфікованої системи допоможе містам заощадити 
кошти, які міста мають передбачити для створення такої системи 
власноруч, та спрямувати їх на вирішення найбільш нагальних для 
місцевих громад проблем. 

Створення системи місцевих петицій – один із компонентів 
програми EGAP. Програма, що реалізовуватиметься у 2015-2019 рр., 
спрямована на використання новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій, що допомагатимуть вдосконалювати е-демократію, покращать 
взаємодію влади та громадян та сприятимуть розвитку соціальних 
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інновацій в Україні. Серед головних завдань програми: формування та 
впровадження кращих стандартів е-урядування та інноваційних практик, 
які покращують якість послуг та доступ до інформації для громадян, 
підвищення прозорості та підзвітності органів влади завдяки 
застосуванню ними нових технологій, зміцнення ролі громадянського 
суспільства та просування е-демократії. Програма також сприятиме 
інклюзивному діалогу щодо формування політики е-врядування та е-
демократії, який бере до уваги інтереси та потреби регіонів. 

Приєднання міста до системи є безкоштовним.На сьогодні до 
системи приєднані близько 150 місцевих громад практично з усіх регіонів 
держави. Але, на жаль, це далеко не повний перелік по Україні. 
Наприклад, у Луганській області до системи приєднані всього 3 громади – 
міст Сєвєродонецька, Попасної та Лисичанська.  

Розвиток системи е-демократії на місцевому рівні повинен пройти  
шляхом застосування вже відпрацьованого  зарубіжного досвіду. 
Наприклад, проведення електронних виборів або онлайн-опитування 
мешканців м.Сєвєродонецька могла б допомогти вирішити проблему 
діяльності мера міста тощо [7].  

В якості висновку зауважимо, що на перший погляд здається, що  
запорукою розвитку е-демократії є високий інформаційний рівень 
суспільства. Але ми переконані, що реальне розв’язання проблеми лежить 
у площині людських взаємостосунків, прагнень як громадян, так і влади 
всіх рівнів модернізувати країну, залучивши до управління суспільство. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ В УМОВАХ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Досліджено сутність поняття «конкурентоспроможність регіону», 
розглянуто фактори конкурентоспроможності регіону. 

 
Соціально-економічна нерівність регіонів залишається проблемним 

питанням в процесі подальшого розвитку нашої держави. Відсутність 
необхідної ресурсної бази та ефективної управлінської структури 
призводять до низької конкурентоспроможності регіону. Тому 
проблематика конкурентоспроможності регіону як його здатності 
розвиватися та захищати свої конкурентні переваги набуває актуальності 
особливо в умовах децентралізації публічного управління. 

Конкурентоспроможність в загальному розумінні це здатність 
витримувати конкуренцію, протистояти конкурентам. В економічній 
науці поняття «конкурентоспроможність» розглядають стосовно товару, 
підприємства, галузі, території (регіону) та країни. 

На сьогодні не існує єдиного розуміння конкурентоспроможності 
регіону. В табл.  наведено визначення поняття «конкурентоспроможність 
регіону». 

 
Таблиця 

Сутність визначення «конкурентоспроможність регіону» 
Автор Визначення 

 

1 2 
Антонюк Л.Л. [1] Безпосередньо пов’язується з інноваційною економікою. 

Під інноваційною конкурентоспроможністю регіону слід 
розуміти спроможність суб’єктів регіону 
проводити активну інноваційну діяльність і тим  самим 
впливати  на  зростання економіки  території 
та  підвищувати  конкурентоспроможність країни  в 
цілому. 

Безугла В.О. [3] Здатність кожної регіональної системи до визначення та 
ефективного використання своїх конкурентних переваг на 
умовах самостійності та самофінансування і в межах 
існуючого законодавства, з метою забезпечення сталого 
зростання показників економічної діяльності в 
розрахунку на душу населення та раціонального 
розміщення продуктивних сил. 
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Продовження табл.  
1 2 

Брюна Е., 
Скопін А.Ю. [4] 

Здатність регіональної економіки забезпечувати 
зростання благополуччя населення регіону в умовах 
відкритої економіки. 

Калюжнова Н.Я. 
[5] 

Здатність регіону використовувати традиційні і 
формувати нові, адекватні сучасному рівню розвитку 
джерела конкурентних переваг, що забезпечують 
економічне зростання та підвищення рівня і якості життя 
населення. 

Селезньов А. [6] Це зумовлене економічними, соціальними, політичними 
та іншими факторами положення регіону і його окремих 
товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, що відображається через показники (індикатори), 
які адекватно характеризують такий стан і його динаміку. 

Стасюк О.М., 
Бевз  І.А. [7] 

Здатність економіки регіону передбачати та успішно 
адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх викликів шляхом 
створення нових економічних можливостей за рахунок 
використання стійких конкурентних переваг регіону; 
визначати його роль і місце в економічному просторі 
країни та на світовому ринку товарів і послуг, тобто це 
здатність регіону випереджати інші регіони за окремими 
соціально-економічними показниками. 

Бєлєнький П.Ю. 
[8] 

Здатність забезпечити високий рівень життя населення і 
доходи власникам капіталу, а також ефективно 
використовувати регіональний економічний потенціал у 
процесі виробництва товарів і послуг. 

Шеховцева Л.С. 
[9] 

Продуктивність використання регіональних ресурсів, 
насамперед робочої сили й капіталу, в порівнянні з 
іншими регіонами, яка результується у величині валового 
регіонального продукту на душу населення, а також в 
його динаміці. 

 
Перелік факторів підвищення конкурентоспроможності регіону 

постійно розширюється й доповнюється, серед них можна назвати 
географічне положення, галузеву структура та тип підприємств, 
інноваційну діяльність, інвестиційну привабливість, умови створення та 
розвитку підприємницької діяльності, людський капітал, культура тощо. 
Як зазначає П.Ю. Бєлєнький – «конкурентоспроможним у всьому не 
можна бути, важливо бути конкурентоспроможним в тому, що має 
значення для мешканців регіону та для суб’єктів господарювання і 
громадян інших регіонів, з якими будуть підтримуватись економічні 
контакти, необхідні для задоволення потреб мешканців даного регіону» 
[2]. 
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Можливості місцевої економіки та здатність соціальних і 
економічних суб’єктів створювати й використовувати конкурентні 
переваги є визначальними у процесі підвищення конкурентоспроможності 
регіону (території). Органи місцевого самоврядування, територіальна 
громада та бізнес мають діяти погоджено, працювати на зближення 
інтересів. Плідна співпраця сприятиме покращенню соціально-
економічних показників життя та інтенсивному розвитку регіону. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

У статті розглядаються питання децентралізації влади в контексті 
поточного реформування місцевого самоврядування в Україні. Проаналізовано 
результати по об’єднанню територіальних громад в Україні. 

 
Основні передумови активізації процесу децентралізації в Україні 

пов’язані з виконанням вимог, яким мають відповідати кандидати на 
вступ до Європейського Союзу, та подіями на Сході України, 
урегулювання яких потребує дотримання Мінських угод. 

З децентралізацією влади пов’язані надії українського суспільства 
на підвищення рівня та якості життя населення, обсягу та якості 
суспільних послуг, максимальне наближення їх до споживача у 
найкоротший строк. 

Кожна децентралізована країна зробила свої кроки до 
децентралізації влади. Україна визначила п’ять власних кроків [4]: 

1. Визначити територіальну основу органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади. 

2. Розмежувати повноваження між органами місцевого 
самоврядування різних рівнів. 

3. Розмежувати повноваження між органами місцевого 
самоврядування та виконавчої влади. 

4. Визначити потребу в кількості ресурсів на кожному рівні. 
5. Зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед 

виборцями і державою. 
Згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні [3] ці кроки включають також 
максимальне залучення населення до ухвалення управлінських рішень, 
сприяння розвитку форм прямого народовладдя. Удосконалення 
механізму координації діяльності місцевих органів виконавчої влади. 
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Законодавче забезпечення децентралізації пов’язане з прийняттям 
законів про місцеве самоврядування, об’єднання громад, ринок праці, а 
також законодавчих актів, що регулюють питання фінансування та 
перерозподілу повноважень у сфері освіти, культури, соціального захисту 
населення, охорони здоров’я, охорони навколишнього природного 
середовища, надання житлово-комунальних послуг та інших суспільних 
послуг. 

З метою створення спроможних громад підписано Закон України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закон України 
«Про співробітництво територіальних громад» і видана Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики формування 
спроможних територіальних громад».  

Спроможні територіальні громади – територіальні громади, які в 
результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через 
відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень 
надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, 
соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням 
кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці [2]. 

Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній 
територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування 
відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного 
розвитку такої територіальної громади у разі, якщо її межі повністю 
відповідають межам, визначеним перспективним планом формування 
територій [1]. 

Проекти перспективних планів розробляються обласними 
державними адміністраціями та подаються до обласних рад. Заплановані 
результати по об’єднанню територіальних громад не досягнуті, що 
свідчить про наявність проблем в реалізації планів децентралізації. 
Створено лише 23,3 % об’єднаних громад від запланованих 791. У трьох 
областях (Миколаївська, Сумська, Херсонська) створено тільки по одній 
об’єднаній громаді. У Закарпатській області на даний час не прийнято 
перспективний план це пов’язано з опіром з боку чиновників, більшою 
мірою районних, меншою обласних, через небажання віддавати 
повноваження разом з фінансовими ресурсами та очікуванням свого 
скорочення у результаті зменшення тих самих повноважень на районному 
рівні. Лідером у створенні спроможних громад є Тернопільська область, у 
якій проект реалізовано на 100 % (табл.). 
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Таблиця  
Об’єднання територіальних громад в Україні станом на 2016 рік 

Область (Регіон) 
Кількість 

територіальних 
громад у регіонах 

Об’єднані 
територіальні 

громади 

Планується 
об’єднати 

Вінницька 707 4 26 
Волинська 412 7 45 
Дніпропетровська 348 16 58 
Донецька 289 3 35 
Житомирська 631 10 28 
Закарпатська 337 2 01) 
Запорізька 299 7 46 
Івано-
Франківська 

516 4 49 

Київська 661 2 27 
Кіровоградська 415 3 17 
Луганська 194 2 22 
Львівська 711 16 73 
Миколаївська 314 1 28 
Одеська 490 8 16 
Полтавська 503 14 29 
Рівненська 365 14 30 
Сумська 411 1 48 
Тернопільська 615 26 0 
Харківська 458 3 51 
Херсонська 298 1 40 
Хмельницька 605 22 25 
Черкаська 556 3 42 
Чернівецька 271 10 14 
Чернігівська 569 5 42 
Україна – всього 10975 184 791 

1) план не затверджено обласною радою 
Джерело: розраховано автором за даними [5] 
 

На рівні громад процеси відбуваються повільно перш за все через 
законодавчу неврегульованість питань розподілу коштів всередині 
об’єднаної громади й передавання повноважень без відповідного 
фінансового забезпечення. Розширення повноважень на місцевому рівні 
потребує кваліфікованих кадрів для реалізації поставлених завдань. 

Таким чином, децентралізація в Україні має певні зрушення, перші 
вдалі та невдалі приклади проведених змін, котрі мають створювати 
умови для вдалого соціально-економічного розвитку територій та 
спрямовуватися на підвищення рівня та якості життя населення, а також 
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збільшення обсягу та якості суспільних послуг. Створюється необхідне 
законодавче забезпечення щодо децентралізації. 
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СПЕЦІАЛЬНІ ПІДСТАВИ ТА УМОВИ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Досліджено спеціальні підстави та умови надання державної підтримки 
суб’єктам господарювання як одного з непрямих господарсько-правових засобів 
забезпечення ефективного використання державних коштів. 

 
Підстави виникнення будь-яких правовідносин традиційна правова 

наука називає юридичними фактами. З теорії права відомо, що юридичні 
факти служать безпосередньою підставою для появи і функціонування 
правовідносин [1, c. 160]. Отже, всі підстави, з якими законодавство 
пов’язує виникнення, розвиток та припинення правовідносин у сфері 
застосування господарсько-правових засобів, належать до юридичних 
фактів. У свою чергу, умовами можна назвати систему вимог, обмежень 
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або інших правил, визначених ГК України [2] й іншими законами 
України, дотримання (виконання) яких необхідне для виникнення та 
розвитку правовідносин у даній сфері. 

Загальні підстави та умови стосуються всіх видів засобів 
господарсько-правового регулювання, однак, особливий науковий інтерес 
складають спеціальні умови та підстави, які обумовлюють застосування 
конкретних видів господарсько-правових засобів. 

Одним із перспективних засобів господарсько-правового 
регулювання є державна підтримка суб’єктів господарювання, яка 
здійснюється відповідно до законів України «Про державну підтримку 
сільського господарства України» від 24 червня 2004 р. № 1877-IV [3], 
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 р. № 4618-VI [4], «Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання» від 01 липня 2014 р. № 
1555-VII [5] та ін. Аналіз положень ГК України [2] та названих законів 
дозволяє виділити такі спеціальні підстави здійснення державної 
підтримки суб’єктів господарювання: 1) розроблення уповноваженим 
державним органом програми розвитку малого і середнього 
підприємництва, в якій визначено механізм реалізації відповідної 
програми, та затвердження цієї програми Кабінетом Міністрів України 
або Верховною Радою України (ст.ст. 85, 116 Конституції України); 2) 
звернення суб’єкта господарювання (подання заявки), який відповідає 
визначеним законодавством та відповідними програмами критеріям, для 
участі у такій програмі державної підтримки; 3) прийняття 
обґрунтованого рішення про надання державної підтримки у визначеній 
формі. 

Умовами надання державної підтримки є: 1) відповідність суб’єкта 
господарювання критеріям малого чи середнього підприємництва, що 
визначені у ст. 55 ГК України [2]; 2) відповідність суб’єкта 
господарювання, який претендує на отримання державної підтримки, 
одному або декільком з таких критеріїв: здійснює виробництво життєво 
важливих продуктів харчування, здійснює виробництво життєво 
важливих лікарських препаратів та засобів реабілітації інвалідів, здійснює 
імпортні закупівлі окремих товарів, надає послуги транспорту, що 
забезпечують соціально важливі перевезення, або є суб’єктом 
господарювання, що опинився у критичній соціально-економічній або 
екологічній ситуації, потребує фінансування капітальних вкладень на 
рівні, необхідному для підтримання його діяльності, на цілі технічного 
розвитку, що дають значний економічний ефект, а також в інших 
випадках, передбачених законом (передбачено ч. 1 ст. 16 ГК України [2]). 



121 

Отже, ГК України [2] закріплено невичерпний перелік критеріїв, 
яким має відповідати суб’єкт господарювання для того, аби претендувати 
на отримання державної підтримки. У зв’язку з цим можливо підтримати 
висловлену в спеціальній науковій літературі ідею про те, що держава 
обмежила можливості для державної підтримки суб’єктам 
господарювання у контексті конкурентної політики (через заборону 
монополізації або усунення конкуренції та вчинення антиконкурентних, 
дискримінуючих дій з боку органів державної влади). Водночас, чинне 
законодавство України передбачає низку допустимих виключень із 
заборони дискримінаційних дій з боку держави у випадках, коли ці 
винятки визначені законами України [6, с. 29]. 

Зокрема, згідно ст. 6 Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» від 01 липня 2014 р. № 1555-VII [5], державна 
допомога може бути визнана допустимою, якщо вона надається для таких 
цілей: 1) сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, рівень 
життя в яких є низьким або рівень безробіття є високим; 2) виконання 
загальнодержавних програм розвитку або розв’язання соціальних та 
економічних проблем загальнонаціонального характеру; 3) сприяння 
окремим видам господарської діяльності або суб’єктам господарювання в 
окремих економічних зонах, за умови, що це не суперечить міжнародним 
договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України; 4) підтримки та збереження національної культурної 
спадщини, якщо вплив такої державної допомоги на конкуренцію є 
неістотним. 

Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 р. № 4618-VI 
[4] у ст. 13 встановлено випадки, у яких державна підтримка не може 
надаватися суб’єктам малого і середнього підприємництва, а саме, якщо 
такі суб’єкти: 1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, 
інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, 
професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами; 2) є 
нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених 
міжнародними договорами України; 3) здійснюють виробництво та/або 
реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют; 4) 
здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних 
видів діяльності, та в інших випадках. 

Законодавче закріплення цих умов необхідне з огляду на те, що 
надання державної допомоги є особливим господарсько-правовим 
засобом, який покликаний стимулювати господарську діяльність, що 
здійснюється у певній галузі, і, як правило, яка має важливе значення. Як 
вірно зауважує з цього приводу О.Е. Колосова, в даному випадку 
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найбільше вираження має дія принципу вибірковості, відповідно до якого 
державна передача коштів повинна відбуватися вибірково, надаючи 
деяким компаніям більшої вигоди, ніж іншим. Однак, цей критерій 
відкидає фундаментальні або загальні заходи державної підтримки, які, як 
правило, надають користь всім компаніям в рамках цього заходу [7, с. 9]. 
Тобто, як наголошує науковець, цей принцип не поширюється на ті види 
державної допомоги, які відповідно до державної програми надаються 
всім суб’єктам господарювання, які в них визначені.  

Втім, погодитись з наведеною тезою складно, оскільки той факт, 
що державна допомога надається суб’єктам господарювання, які 
відповідають визначеним у державній програмі критеріям (щодо 
організаційної форми, виду господарської діяльності тощо), свідчить про 
те, що застосовується принцип вибірковості. Водночас, застосування 
принципу вибірковості ніяким чином не має впливати на порушення 
конкурентних засад господарювання, рівність прав суб’єктів 
господарювання.  

Так, для захисту чесної конкуренції у процесі надання державної 
допомоги урядом було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку повернення незаконної державної допомоги, 
недопустимої для конкуренції» від 04 липня 2017 р. № 468 [8], якою 
визначено порядок повернення незаконної державної допомоги з метою 
усунення спотворення конкуренції, яке було спричинено конкурентною 
перевагою, отриманою внаслідок незаконно наданої державної допомоги, 
та відновлення стану отримувачів на ринку, який існував до отримання 
незаконної державної допомоги. 

Таким чином, підбиваючи підсумок проведеного дослідження, з 
позитивної сторони можна відмітити запровадження деяких умов та 
підстав надання державної підтримки суб’єктам господарювання, 
зокрема, тих обмежень, що спрямовані на недопущення дискримінації 
суб’єктів господарювання, недопустимість застосування тих видів 
державної підтримки, які можуть зашкодити конкуренції. Однак, 
зважаючи на активний процес гармонізації національного законодавства з 
правом Європейського Союзу, виникає потреба у доповненні умов 
надання суб’єктам господарювання державної підтримки у Законі України 
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 р. № 4618-VI [4], зокрема, 
такими умовами, як здійснення ними діяльності у стратегічно важливих 
галузях господарювання, дотримання ними бюджетної та податкової 
дисципліни за попередні роки тощо. 
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Проведено аналіз підходів і механізмів фінансування охорони здоров'я в 
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організації влади в країні. Наголошено на неефективності застосування 



124 

субвенцій, як форми бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я. 
Визначено пріоритетні напрями реформування системи фінансування охорони 
здоров'я в Україні в контексті децентралізації. 

The analysis of approaches and mechanisms of financing health care in Ukraine 
in the context of the reform of local self-government and territorial organization of 
power in the country. The ineffectiveness of the use of subventions as a form of budget 
financing of health care institutions is emphasized. The priority directions of reforming 
the health financing system in Ukraine in the context of decentralization are determined. 

 
В умовах реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні особливої актуальності 
набувають питання організації та фінансового забезпечення системи 
охорони здоров'я. Прогресивні ідеї, покликані започаткувати нову 
архітектуру системи фінансування охорони здоров'я в умовах 
децентралізації нині лише частково реалізовані за багатьма аспектами. 
Реформа системи фінансування охорони здоров'я в умовах бюджетної 
децентралізації, відповідно до норм Бюджетного кодексу України (БКУ) 
[1], передбачає розмежування видатків на охорону здоров’я між 
бюджетами України. Механізм розподілу функцій та повноважень в 
системі охорони здоров'я на засадах децентралізації передбачено 
прийнятою у 2014 році Концепцією реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Так, 
органам місцевого самоврядування делеговано право та обов'язки щодо 
виконання функції забезпечення охорони здоров'я, зокрема, на базовому 
рівні в частині надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної 
охорони здоров’я, з профілактики хвороб; на районному рівні - медичної 
допомоги вторинного рівня; на обласному рівні - високоспеціалізованої 
медичної допомоги [3]. Виокремлення окремої статті медичних субвенцій 
для місцевих бюджетів фактично стало початковим етапом формування 
нової моделі фінансування сфери охорони здоров’я і та міжбюджетних 
відносин. В таких умовах, органи місцевого самоврядування та органи 
виконавчої влади отримують потенціал для прийняття відповідних 
управлінських рішень щодо розподілу отриманих коштів та визначення 
обсягу потреб адміністративно-територіальної громади в закупівлі 
медичних послуг. Постановою КМУ № 11 від 23 січня 2015 року "Деякі 
питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам" встановлено порядок використання та розподілу медичної 
субвенції між бюджетами. Відповідно до норм БКУ, субвенція 
спрямовується на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я та 
програм у сфері охорони здоров’я, визначених у статті 103-4 Бюджетного 
кодексу України [1]. Обсяг медичної субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам визначається на основі формульних розрахунків за 
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єдиними підходами для усіх територій виходячи з фінансового нормативу 
бюджетної забезпеченості та коригуючи коефіцієнтів у розрахунку на 
одну особу. Однак, незважаючи на використання в формулі для розподілу 
обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
коригуючих коефіцієнтів, результати аналізу дозволяють констатувати 
відсутність урахування особливостей регіонів. Також слід відзначити, 
неефективність застосування  субвенції як форми бюджетного 
фінансування сфери охорони здоров'я через надмірну фрагментарність і 
розпорошеність коштів, що спрямовуються місцевими бюджетами 
закладам охорони здоров'я.  

Синхронізувати дві реформи – фінансування системи охорони 
здоров’я та децентралізації можливо лише шляхом радикальної 
модернізації системи фінансування охорони здоров’я, яка передбачає такі 
компоненти: 

розмежування замовника та постачальника медичних послуг, тобто 
перехід на закупівлю медичних послуг через єдиного національного 
замовника;  

перехід від фінансування потужностей до фінансування 
результатів, тобто перехід від кошторисного утримання закладу органом 
влади до контрактування закладу замовником послуг, який не є власником 
закладу; 

введення можливості офіційної співоплати за послуги вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги; 

поступове запровадження державного гарантованого пакету 
медичних послуг та лікарських засобів на рівні первинної, вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 
[2]. 

Запровадження нової моделі фінансування системи охорони 
здоров’я передбачає збереження повноважень органів місцевого 
самоврядування у цьому секторі і створення можливостей для їх 
повноцінного виконання. Передусім це буде досягнуто шляхом прозорого 
відмежування фінансової відповідальності державного рівня влади. 
Кабінетом Міністрів України буде визначено чіткий, обмежений перелік 
послуг державного гарантованого пакета медичної допомоги, надання 
яких буде повністю забезпечуватися за рахунок коштів державного 
бюджету. Місцева влада не повинна буде вишукувати кошти для надання 
таких послуг. 

Отже, у процесі реалізації реформи децентралізації паралельно 
повинна відбутися зміна самої парадигми фінансування та надання 
медичних послуг. Реформування системи фінансування охорони здоров’я 



126 

в Україні вимагає ретельної розробки та опрацювання відповідних 
методів, процедур та механізмів організації та фінансування цієї сфери, 
які впливають, у тому числі, на забезпечення консолідації державних та 
місцевих фінансів, а також підтримки інституційної стабільності. 
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Анотація. У роботі здійснено дослідження лісових відносин щодо сприяння 
підприємництву в інноваційному суспільстві. Зазначається, що їх розвиток може 
стати стимулюючим фактором для залучення інвестицій у зазначеній сфері. 

 
Незадовільний стан лісоресурсної сфери за екологічними, еколого-

економічними та соціальними параметрами дозволяє зробити висновок 
про неефективність сучасної державної форми лісогосподарювання. Це 
обумовлює законний інтерес до нових організаційних форм розвитку 
підприємницьких ініціатив у лісоресурсній сфері: державно-приватного 
партнерства, лісогосподарських кооперативів екологічного спрямування, 
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соціального підприємництва лісоекологічного спрямування, інтегрованих 
підприємницьких об’єднань кластерного типу [1].  

В умовах ринкової лібералізації природогосподарювання та 
лісового господарства одна з провідних ролей у процесах досягнення 
сталого лісоресурсного розвитку об’єктивно має надаватися саме 
підприємництву як потужному, мобільному та активному елементу 
ринкових перетворень в усіх сферах суспільного господарювання. За 
умови наявності цивілізованих та ефективних інституціонально-
регулюючих механізмів лісокористування суб’єкти підприємництва 
шляхом реалізації приватних ініціатив могли б більш ефективніше 
залучати лісові ресурси та їх властивості (екологічні, соціальні, культурні 
і т.д.) до системи товарно-грошових відносин, забезпечуючи тим самим 
формування фінансової основи відновлення та відтворення 
лісоресурсного потенціалу. Можна також сказати, що ефективна та 
результативна реалізація лісівничих еколого-економічних та соціальних 
інтересів господарюючих суб’єктів лісоресурсної сфери передбачає 
створення нових організаційно-економічних та інституційно-регулюючих 
умов для підприємницького лісогосподарювання на еколого-економічних 
засадах[2, c. 5].  

Ринкова організація лісогосподарського виробництва, що стимулює 
залучення інвестицій до цієї сфери має базуватися на визнанні всіх 
лісогосподарських робіт підприємницькою діяльністю з відповідною 
оплатою результатів цієї діяльності. Також необхідно формувати 
економічні механізми залучення до господарського обігу екосистемних 
послуг лісів соціального та природоохоронного призначення [2, c. 8].  

Розвиток підприємництва у лісовому секторі має базуватися на 
основі передумов, які враховують природно-ресурсні фактори 
лісокористування та магістральні напрями реформування системи 
управління соціально-економічними процесами. Зокрема, до них можна 
віднести: 1) надання пріоритету заходам із відновлення лісових ресурсів 
перед їх експлуатацією; 2) реалізація першочергових заходів з 
інвентаризації лісового господарства України для визначення єдиного 
органу управління лісами; 3) організація сучасного ринку лісопродукції з 
метою налагодження більш глибокої переробки деревини в Україні 
замість нарощування обсягу експорту сирої деревини; 4) визначення та 
офіційне затвердження можливих організаційно-економічних форм 
ведення лісового господарства в умовах лібералізації та багатоукладного 
характеру економіки; 5) модернізація інфраструктури лісового 
господарства з метою підвищення його інвестиційної привабливості; 6) 
легалізація роботи малих деревообробних підприємств з метою створення 
нових легальних робочих місць та підвищення зайнятості населення; 
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7) досягнення суттєвого збільшення лісистості за рахунок заліснення 
неугідь, малопродуктивних та критично виснажених земель 
сільськогосподарського призначення; 8) створення максимально 
сприятливих умов діяльності органів місцевої влади для суттєвої 
активізації роботи з відведення землі для малого та середнього бізнесу в 
лісовому господарстві на конкурсних умовах; 9) розробка та реалізація 
комплексу заходів щодо боротьби з незаконним вирубуванням деревини 
через налагодження ефективної співпраці із силовими структурами 
держави[3, c. 55].  

Отже, аналізуючи дослідження лісових відносин у форматі 
сприяння підприємництву треба погодитися з точкою зору про те, що 
розвиток даного питання може бути стимулятором до залучення 
інвестицій, забезпечуючи тим самим формування фінансової основи 
відновлення та відтворення лісоресурсного потенціалу, що своїм 
розвитком може суттєво покращити ситуацію, що склалася у нашій 
державі. 
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ДЕЯКІ ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

The work is devoted to the problem issues of providing real participation of 
citizens, local self-government bodies, territorial communities in the management of 
public affairs. 

Робота присвячена проблемним питанням забезпечення реальної участі 
громадян, місцевих органів самоуправління, територіальних громад  в управлінні 
публічними справами. 

 
Згідно  Конституції України (ст.132) зазначено, що територіальний 

устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної 
території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні 
державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку 
регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, 
географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних 
традицій. [1] 

Реформа децентралізації є чи не найважливішою в Україні, адже 
органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-
якого демократичного режиму. Право громадян на участь в управлінні 
публічними справами є одним з демократичних принципів, які 
поділяються всіма державами - членами Ради Європи, і це право найбільш 
безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні. [2] 

Головним завданням реформи є досягнення оптимального 
розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та 
органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-
територіального устрою за принципами субсидіарності та децентралізації. 
[3] 

Частина 1 статті 3 Європейської хартії місцевого самоврядування 
визначає місцеве самоврядування як право і спроможність органів 
місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та 
управління суттєвою часткою публічних справ, під власну 
відповідальність, в інтересах місцевого населення. 

Відповідно до статті 140 Конституції України місцеве 
самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи 
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добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища 
та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України. [1] 

Отже ключовими словами поряд з терміном «децентралізація» 
повинні бути поняття «місцеве самоврядування» та «територіальна 
громада». 

Децентралізація, як свобода не може бути частковою, однобічною, 
наприклад лише політичною чи лише економічною. Для здійснення 
органами місцевого самоврядування тих чи інших соціально-економічних 
та культурних проектів потрібні в рівній мірі як право прийняття та 
затвердження таких проектів, право розпоряджатись власними коштами, 
так і наявність самих коштів. Тому норми законодавства повинні бути 
спрямовані по-перше на окреслення повноважень органів місцевого 
самоврядування, по-друге – на встановлення джерел наповнення місцевих 
бюджетів усіх рівнів та такого порядку їх формування, при якому 
фінансування місцевої громади як мога менше залежало би від 
управлінських рішень органів центральної влади. 

При таких умовах повинні збільшуватись як повноваження 
місцевих громад, так і їхня відповідальність за обрання своїх 
представників до місцевих Рад, які від імені громад будуть приймати ті чи 
інші рішення. 

У зв’язку з цим постає питання, чи можуть вважатись 
повноважними представниками місцевої громади депутати місцевих Рад, 
обрані за пропорційною системою згідно ч.3 ст.37 Закону України «Про 
місцеві вибори» [4], коли виборець достовірно знає про проходження до 
місцевої Ради лише першого кандидата від партії, але не знає, хто в першу 
чергу стане депутатом серед інших кандидатів у списку партії. 

Ще одним проблемним питанням місцевого самоврядування та 
децентралізації особливо для Луганської та Донецької областей є участь в 
діяльності територіальних громад осіб, тимчасово переміщених з 
окупованих Російською Федерацією територій. З одного боку сама назва 
цієї категорії осіб вказує на непостійність їхнього проживання в межах 
відповідного населеного пункту і відповідно на те, що згідно абз.2 ч.1 ст.1 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вони не є 
членами територіальної громади. Тому відповідно до статті 2 цього 
Закону вони не мають права на участь у місцевому самоврядуванні [5]. 

З іншого боку стаття 4.2. Додаткового протоколу Європейської 
хартії місцевого самоврядування передбачає право участі у місцевому 
самоврядуванні також інших осіб, окрім тих, що проживають на території 
відповідного органу місцевого самоврядування, у випадках, коли Сторона 
згідно зі своїм конституційним порядком так вирішить, або у випадках, 
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коли це відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням Сторони.[6] Тому 
це питання треба вирішити, виходячи з міркувань справедливості та 
доцільності. 
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Децентралізація і утворення об'єднаних територіальних громад є одним із 
пріоритетів Стратегії сталого розвитку України. Самі громади також 
намагаються досягти цілей сталого розвитку. Головними проблемами на шляху 
до сталого розвитку громад в Луганській області є інформаційна необізнаність 
та відсутність прозорості.  
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Decentralization and creation of united territorial communities is one of the 
priorities of the Strategy of Sustainable Development of Ukraine. Communities 
themselves also strive to achieve sustainable development goals. The main problems of 
the communities' path to sustainable development in the Luhansk region are informal 
ignorance and lack of transparency. 

 
Вже декілька років в Україні відбувається процес децентралізації, 

результати якого є вже досить відчутними. В Стратегії сталого розвитку 
"Україна-2020" закладений вектор відповідальності, який передбачає 
проведення децентралізації та реформи державного управління. Отже, 
відхід від централізованої моделі управління та створення об'єднаних 
територіальних громад, як ефективної організації влади в Україні, є 
одними з першочергових завдань сталого розвитку країни [1]. Згідно 
Стратегії [1] прозорість є ключовим принципом проведення цієї реформи 
та розподілі публічних фінансів. 

В Луганській області створено 4 об'єднаних територіальних 
громади [2], кожна з яких прагне перейти на шлях до сталого розвитку і 
досягти успіху за всіма 17 цілями сталого розвитку. Натомість, перед 
ними стоїть низка проблем, які заважають цьому. Головною проблемою є 
низька інформованість та нестача знань у учасників процесу 
децентралізації. Проте, саме інформаційна складова є важливою для 
проведення реформи і досягнення цілей сталого розвитку країни та її 
окремих регіонів і громад [3]. 

Для вирішення цієї проблеми долучаються міжнародні фонди і 
організації, які надають інформаційну, фінансову і технічну допомогу 
новоствореним громадам і таким, що планують об'єднатися. Ця допомога 
здійснюється для того, щоб члени громади побачили децентралізацію як 
інструмент демократизації, який країна дуже потребує сьогодні [4]. Проте, 
на думку авторів [4], сама держава не виказує такі ж зобов'язання 
стосовно реформ, як її західні партнери. Однією з причин цього може 
бути перерозподіл ресурсів, які спрямовуватимуться після об'єднання 
самим громадам, і самі громади визначатимуть напрями використання 
цих ресурсів згідно своїх потреб. Так, в 2016 р. бюджети 159 громад, 
об'єднаних у 2015 році, зросли на 49% порівняно з минулим роком [4]. Це 
призвело до нових можливостей і викликів щодо їх подальшого 
використання. 

Проте, за рахунок реформ були скорочені субсидії з центру до 
деяких районів, що могло розширити існуючий розрив між різними 
регіонами. "Переможцями" стають невеликі західноукраїнські міста, а 
"програшними" – ті, які залежать від важкої промисловості. Крім того, 
деякі вчені критикували процес децентралізації на тій підставі, що 
маленькі поселення можуть понести збитки від цього [4]. З іншого боку, ті 
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міста, що залежать від важкої або видобувної промисловості, мають право 
на отримання екологічного податку в результаті об'єднання, який можна 
буде використати на фінансування природоохоронних заходів. Сьогодні в 
Луганській області сума коштів, які фактично витрачаються на 
природоохоронну діяльність, є набагато меншою за отриману суму 
екологічного податку [5].  

Отже, головними проблемами на шляху до сталого розвитку 
об'єднаних територіальних громад в Луганській області є інформаційна 
необізнаність та відсутність прозорості. Над цими проблемами громади 
працюють, у тому числі, за підтримки міжнародних організацій і фондів. 
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АВТОНОМІЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,  
ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ 

This article discusses the sources of university autonomy in Ukraine on the basis 
of the analysis of the current legislation of Ukraine on higher education, the Charter of 
Ukrainian Universities "Academic Freedom, University Autonomy and Education". 
Elements of autonomy Institute of Higher Education are considered: academic, 
financial, organizational, human resources, scientific autonomy. 

У роботі розглядаються витоки університетської автономії на підставі 
аналізу чинного законодавства України про вищу освіту, Хартії університетів 
України «Академічні свободи, університетська автономія та освіта», а також 
аналізуються окремі складові принципу автономності ВНЗ: академічна, 
фінансова, організаційна, кадрова автономія. 

 
Реформа освіти в України почалась з моменту проголошення 

незалежності країни та обранням європейського вектору розвитку 
суспільства. Безумовно вища освіта є чинником формування 
цивілізованого суспільства яке, в свою чергу, відповідає за розвиток 
держави в цілому. Нажаль можна зазначити, що реформа вищої освіти є 
однією з найбільш тривалих, безсистемних, суперечливих реформ, що 
відбуваються у державі. Особливість реформи освіти у тому, що вона 
стосується кожного громадянина – освіта є одночасно право та обов’язком 
(Конституція України стаття 53: «Кожен має право на освіту. Повна 
загальна середня освіта є обов'язковою»). Реалізація такого права-
обов’язку вимагає стабільного законодавчого забезпечення, але з моменту 
прийняття у 1991 р. Закону «Про освіту» зміни до нього не вносилися 
лише у 1997, 2009, 2011 та 2013 р. р. Більш того, останній розгляд нового 
проекту Закону про освіту (№3491-д), відбувся 05 вересня 2017, за 
результатами голосування рішення було прийнято і, таким чином, в 
Україні розпочато новий етап освітньої реформи.  

До речі, з 2002 року ми маємо вже другу редакцію Закону «Про 
вищу освіту» (редакція 2014 р.), до якого також щорічно вносяться зміни. 
Наразі у Міністерстві освіти і науки триває обговорення питань 
забезпечення якості вищої освіти в межах проекту Середньострокового 
плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.  
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Однією з головних проблем розвитку системи вищої освіти є 
визначення змісту, форм, меж та співвідношення автономії вищих 
навчальних закладів та державного регулювання вищою освітою, втілення 
принципу децентралізації в  управлінні системою вищої освіти. Головною 
метою такого реформування є делегування повноважень і 
відповідальності за управління освітою та її фінансування демократично 
обраним органам місцевого самоврядування зі збереженням при цьому 
повноважень щодо визначення освітньої стратегії країни та загального 
напряму освітньої реформи за Міністерством освіти і науки.  

В основі політики децентралізації лежать політичні 
(демократизація суспільного управління, залучення до нього 
громадськості), фінансові мотиви (нездатність центральних урядів 
самостійно нести тягар фінансування вищої освіти, бажання перекласти 
частину фінансового тягаря на місцеві громади), мотиви ефективності 
(переміщення центрів прийняття рішень на нижчі рівні управління 
дозволяє оперативніше реагувати на вимоги суспільства та ринку праці). 
Децентралізація управління освітою передбачає перерозподіл функцій і 
повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування та навчальними закладами. 
Децентралізований тип управління освітою з посиленою автономією 
навчального закладу відзначається наданням більшої частини 
повноважень безпосередньо навчальним закладам, зокрема, щодо 
організації навчального процесу, кадрових питань, використання ресурсів.  

Учасники парламентських слухань на тему: "Правове забезпечення 
реформи освіти в Україні" відзначили, що  «фактичне усунення 
центральних і регіональних органів влади від вирішення нагальних 
освітніх проблем, підміна системної науково обґрунтованої ідеології 
ситуативною політизацією освіти негативно позначилося на культурному 
та освітньому рівнях суспільства, зумовило втрату освітою 
консолідуючої, культуротворчої місії в українському суспільстві, 
наслідком чого є політичні, економічні та соціальні втрати сьогодення» 
[1]. Надмірна централізація управління, що призводить до зайвої 
бюрократизації, негнучкість реагування на потреби, що знижує 
відповідальність регіонів і суспільства за якість освіти; невизначеність 
пріоритетів розвитку освіти на середньо- та довгостроковий періоди та 
відсутність відповідного комплексного плану реформування 
законодавства, що регулює сферу освіти; відсутність ефективної системи 
забезпечення якості освіти, конкурентного середовища в освіті, системи 
відповідальності за низьку якість освітніх послуг. Проблемними для 
української освіти є питання академічної, кадрової, фінансової автономії, 
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забезпечення права розпоряджатися коштами, відсутність самостійності в 
оперативному управлінні майном, обладнанням, землею.  

У 2009 році в Україні була прийнята Хартія Університетів України 
«Академічні свободи, університетська автономія та освіта», згідно з 
положеннями якої університетська автономія виступає, як форма 
«…встановлення та повсякчасного досягнення академічних свобод, що 
визначається як необхідна ступінь незалежності університету: - у 
правоздатності вирішувати завдання розвитку особистості, суспільства; - 
від зовнішнього втручання (від держави та інших суспільних сил) 
приймати рішення стосовно внутрішньої організації та управління, 
розподілу фінансових ресурсів та генерування доходів, адміністрування і 
встановлення власної лінії поведінки (місії) у сфері освіти, науково-
дослідної роботи, викладання й інших пов’язаних із цим видах 
діяльності» [2]. Університетська автономія втілюється у: - академічної 
автономії (навчальні плани, програми та наукові дослідження); - 
фінансової автономії (виділення бюджету єдиною сумою); - 
організаційної автономії (організаційна структура університетів); - 
автономії в області кадрової політики (найм, заробітна плата та 
просування по службі)”.  

За для подолання існуючих проблем законодавець пропонує у 
переліку принципів і засад освітньої політики передбачити принципи 
державно-громадського управління, державно-громадського партнерства, 
державно-приватного партнерства; реалізацію засад державно-
громадського партнерства в управлінні освітою, зокрема, розширення 
повноважень і відповідальності громадськості щодо забезпечення якості 
освіти, визначення змісту освіти, управління закладами освіти та 
системою освіти загалом; розширення форм громадського 
самоврядування в освіті, зокрема таких, як районна, міська, обласна 
конференції педагогічних працівників, Всеукраїнський з’їзд працівників 
освіти; визначення повноважень об’єднаних територіальних громад щодо 
освіти в контексті реформи децентралізації; дотримання балансу 
соціальної та економічної політики у сфері науки та освіти, визначення 
освіти не лише як елемента соціальної політики, а й як нової економічної 
політики держави; взаємодію та взаємопроникнення освітньої та 
економічної сфер. 

Розширення автономії збільшує свободу самореалізації для 
викладачів та керівництва ВНЗ, але в межах ВНЗ і тільки у викладанні й 
дослідженнях. В інших сферах діяльності, особливо у фінансовій, право 
вільно розпоряджатися коштами, що надається вузам, супроводжується 
посиленням контролю держави щодо їх раціонального використання, що 
відображається у необхідності звітування вузів перед громадськістю та 
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державою як щодо використання коштів, так і щодо результатів своєї 
діяльності. Практику підзвітності у цьому контексті можна також 
розглядати як інструмент непрямого державного управління розвитком 
вищої школи, оскільки підзвітність вузів з фінансових питань неминуче 
передбачає і звіт з реалізації навчальних і дослідницьких програм, 
організації виховних заходів. Держава, змінюючи критерії ефективності 
діяльності вузів та напрямки звітування, опосередковано спрямовує 
розвиток вищої школи на досягнення бажаних пріоритетів, не порушуючи 
при цьому засад інституційної автономії. Автономія ВНЗ у цих умовах 
трактується як самостійне визначення напрямків діяльності, пріоритетів, 
методів навчання і виховання, управлінських практик та структури, 
розпорядження ресурсами, прагне контролювати не методи, технології чи 
освітній процес, а якість та рівень кінцевих результатів (освітніх 
продуктів).  
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ МІСЦЕВИХ ГРОМАД 

Розпочатий в Україні процес децентралізації, що здійснюється шляхом 
розподілу повноважень між центральними і регіональними органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування, охоплює перш за все питання 
фінансового забезпечення місцевих громад в умовах реформи міжбюджетних 
відносин. Однією з найважливіших проблем є низька фінансова спроможність 
місцевих громад. 

Зроблено висновок, що покращення фінансового забезпечення місцевих 
громад може відбуватись за рахунок розширення дохідної бази місцевого 
бюджету, залучення додаткових джерел фінансування, запровадження сучасних 
методів фінансового планування. 



138 

The decentralization process started in Ukraine, implemented through the 
distribution of powers between central and regional executive authorities and local self-
government bodies, primarily covers the issue of financial provision of local 
communities in the context of the reform of intergovernmental fiscal relations. One of 
the most important problems is the low financial capacity of local communities. 

It is concluded that improvement of financial provision of local communities can 
be achieved by expanding the revenue base of the local budget, attracting additional 
sources of funding, and introducing modern financial planning methods. 

 
Розпочатий в Україні процес децентралізації, що здійснюється 

шляхом розподілу повноважень між центральними і регіональними 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 
охоплює перш за все питання фінансового забезпечення місцевих громад 
в умовах реформи міжбюджетних відносин, адже саме на них 
покладається велика відповідальність щодо створення умов для розвитку 
господарської, соціальної та культурної діяльності, підвищення життєвого 
рівня територіальних громад, що можливе за наявності міцної фінансової 
бази місцевих органів та здатності ефективно управляти нею. Разом з тим 
однією з найважливіших проблем залишається низька фінансова 
спроможність не лише сільських, а й місцевих громад. 

Процес децентралізації в Україні ґрунтується на Концепції 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади, проекту змін до Конституції України, законах України “Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 
міжбюджетних відносин” від 28 грудня 2014 р. № 79-VIII, “Про 
добровільне об’єднання територіальних громад” від 5 лютого 2015 р. № 
157-VIII та ін. При цьому передбачається проведення докорінної реформи 
управління в державі, основні імперативи якої визначають перерозподіл 
завдань, повноважень і ресурсів між органами влади на центральному, 
регіональному та місцевому рівнях, зокрема передачу ширших 
повноважень, функцій і ресурсів від держави органам місцевого 
самоврядування з одночасним наданням їм справжньої бюджетної 
автономії та фінансової самостійності, зміцненням матеріальної та 
фінансової основ місцевого самоврядування.  

У системі місцевих фінансів центральне місце належить місцевим 
бюджетам, які, з одного боку, є документальним носієм місцевих 
фінансів, а з іншого – являють собою план утворення й використання 
фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань 
органів місцевого самоврядування. Їх самостійність гарантується 
власними та закріпленими за ними загальнодержавними доходами, а 
також правом самостійно визначати напрями використання коштів 
місцевих бюджетів. 



139 

Питома вага власних доходів у дохідній частині місцевого бюджету 
в цілому в останні роки має тенденцію до зменшення, і навіть здійснені 
заходи фінансової децентралізації поки що не змогли її подолати. Це 
означає, що бюджети місцевих громад, як й раніше, залежать від 
державної підтримки. 

Розширенню дохідної бази місцевого бюджету сприятиме розвиток 
у місцевих громадах малого та середнього підприємництва. Корисним у 
зв’язку з цим вважаємо досвід Франції, де муніципальна влада надає 
багатосторонню допомогу малому та середньому бізнесу, яка має 
заохочувальний характер: створення особливого режиму діяльності, 
встановлення пільгових ставок оподаткування, пряме інвестування, 
здійснення посередницько-комунікаційних функцій у взаємодії бізнесу з 
фінансово-кредитними організаціями, міжмуніципальне співробітництво 
та укладення відповідних угод з регіоном щодо надання допомоги 
невеликим підприємствам [1].  

Крім того, додатковим джерелом фінансування розвитку місцевих 
громад мають стати кошти Державного фонду регіонального розвитку, що 
створений у складі загального фонду державного бюджету та функціонує 
з 2012 р. 

Окремим джерелом фінансування місцевого економічного розвитку 
є грантові кошти – це ресурси, надані для фінансування потреб місцевого 
економічного розвитку у вигляді міжнародної технічної допомоги, грантів 
міжнародних організацій-донорів, благодійних внесків та пожертв. 

Перехід на нову модель використання бюджетних коштів – від 
утримання комунальних закладів до оплати відповідних послуг – 
пов’язано також із застосуванням програмно-цільового методу 
бюджетного планування на місцевому рівні, повсюдне застосування якого 
передбачене Бюджетним кодексом України [2, 3]. 

В умовах реформи міжбюджетних відносин як елемента місцевих 
фінансів виникає необхідність посилення контролю за цільовим та 
ефективним використанням бюджетних коштів, що може бути 
реалізовано шляхом залучення громадськості до бюджетного процесу та 
забезпечення його публічності й прозорості, доступності для громадян 
бюджетної інформації. 

Отже, необхідно більш ретельно розглядати питання звітування 
перед місцевою громадою щодо фінансової діяльності, а саме: 
наповнювати пояснювальні записки до звітів про виконання бюджету 
інформацією про причини невиконання або перевиконання планових 
показників, зазначенням переліків об’єктів, що фінансувались у 
відповідному періоді, та сум, які на ці об’єкти було витрачено, 
зазначенням того, що вдалося виконати додатково, за рахунок яких 
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коштів тощо. При цьому інформація має подаватись у доступному та 
зрозумілому для пересічних громадян форматі, для покращення розуміння 
можливо надавати виконання окремих показників в динаміці, що 
сприятиме підвищенню довіри до влади та вдосконаленню управління 
фінансовими ресурсами на місцевому рівнів в умовах сьогодення. 

Таким чином, покращення фінансового забезпечення місцевих 
громад може відбуватись за рахунок розширення дохідної бази місцевого 
бюджету, залучення додаткових джерел фінансування, запровадження 
сучасних методів фінансового планування. 

С п и с о к  л і т е р а т у р и  

1. Титар А. О. Зарубіжний досвід планування та прогнозування доходів місцевих 
бюджетів / О. А. Титар // Управління розвитком. – 2013. – № 16 (156). – С. 14–
16. 

2. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456 –VI (із змінами). – 
Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.  

3. Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
реформи міжбюджетних відносин” від 28 грудня 2014 р. № 79-VIII. – Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/79-19 

 
 
 

Володимир Валентинович Тищенко, 
к.е.н., СНУ ім. В.Даля. 

ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
РЕГІОНІВ ЧЕРЕЗ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ЇХ ФІНАНСІВ 

Обґрунтовано перехід до децентралізованого формування фінансів регіонів 
в Україні. Таке формування фінансів різних рівнів є більш пріоритетним та 
ефективним механізмом у напрямі зміцнення економічної безпеки регіонів та їх 
належного фінансового забезпечення. Було виявлено, що зміцнення економічної 
безпеки регіонів України у напрямі вдосконалення взаємодії органів державного 
та місцевого самоврядування є на сьогодні вкрай актуальною, а процес 
децентралізації як продуктивна форма реформування української економіки, є 
необхідним процесом у напряму посилення ринкових механізмів функціонування 
економічної системи. 

The transition to a decentralized formation of finance regions in Ukraine is 
substantiated. This formation of finance at different levels is a more priority and 
effective mechanism for strengthening the economic security of the regions and their 
proper financial support. It was found that strengthening the economic security of the 
regions of Ukraine in the direction of improving the interaction of state and local 
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government bodies is very topical today, and the process of decentralization as a 
productive form of reforming the Ukrainian economy is a necessary process in the 
direction of strengthening the market mechanisms of functioning of the economic 
system. 

 
Забезпечення економічної безпеки держави визначається рівнем 

розвитку регіонів і дотриманням безпеки місцевих громад. Механізм 
трансфертного фінансування є одним із найбільш використовуваних 
засобів, який застосовується із метою подолання регіональних 
диспропорцій, підтримки ресурсного забезпечення та стимулювання 
розвитку регіонів України. У сучасних умовах розвитку економічної 
системи спостерігаються негативні масштабні наслідки централізованості 
місцевих бюджетів, їх залежність від міжбюджетних трансфертів, 
механізм надання котрих є недостатньо врегульованим. У зв’язку із цим 
украй необхідним вважається перехід до децентралізованого формування 
бюджетної системи, який є більш пріоритетним та ефективним 
механізмом у напрямі зміцнення економічної безпеки регіонів та їх 
належного фінансового забезпечення.  

Незважаючи на численні наукові розробки вчених-економістів у 
цій сфері окремі практичні аспекти ролі податкових надходжень та 
особливостей міжбюджетних відносин потребують подальших 
досліджень, що обумовлено прийняттям багатьох змін до Бюджетного та 
Податкового кодексів України з питань бюджетної децентралізації.  

Ефективний стан та розвиток регіонів України залежать від 
наявності фінансового забезпечення, матеріально-технічної бази, 
освітньо-інтелектуального потенціалу регіону, зосередження 
інвестиційних ресурсів, інноваційної складової розвитку. Крім того, на 
ефективність економічного розвитку територій впливають об’єктивні 
фактори, такі як наявність природних ресурсів, економічний потенціал, 
обумовлений історично різними темпами розвитку областей. Саме 
вищезазначені чинники спричиняють суттєві дисбаланси економічного 
розвитку місцевих громад. Роль органів державної влади та місцевого 
самоврядування у розв’язанні проблем щодо зміцнення економічної 
безпеки регіонів набувають особливого значення у напрямі вирівнювання 
дисбалансів їх розвитку.  

Стара ідея порівняльних переваг, відповідно до якої кожний регіон 
мав власне місце в системі національного та міжнародного поділу праці і 
яка лежить в основі традиційної регіональної політики, поступилася 
місцем ідеї абсолютних, або конкурентних, переваг [1], відповідно до 
котрої не лише окремі підприємницькі структури та фірми, але й цілі 
регіоні конкурують за інвестиції та фінансову незалежність. 
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Реформа фіскальної децентралізації у напрямі зміцнення 
регіонального рівня економічної безпеки повністю відповідає 
європейським вимогам та є необхідним кроком у напряму 
євроінтеграційного курсу розвитку України. У цьому аспекті передбачені 
зміни у системі міжбюджетних трансфертів, виключено поняття доходів, 
які враховуються при визначенні обсягів дотацій вирівнювання та 
бюджетних субвенцій, введено нові фінансові поняття, а саме: базова 
дотація, реверсна дотація, освітня дотація, субвенція на підготовку 
робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення 
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів 
програмного характеру, стабілізаційна дотація [2]. 

У класичному розумінні децентралізація наддасть більше 
повноважень органам місцевого самоврядування для найповнішої 
реалізації регіональних інтересів та заохочення до виконання місцевих 
програм соціально-економічного розвитку. Для країн пострадянського 
простору децентралізація влади поліпшить управління місцевими 
фінансами та буде природним та необхідним кроком для реалізації 
основних засад функціонування економічної системи на ринкових 
засадах. «Децентралізація є більш ефективною моделлю демократизації 
суспільних організацій та створення умов для самоорганізації в державі і 
полягає в тому, що здійснення частини основних функцій управління на 
місцях входить у компетенцію об’єднань громадян, котрі мешкають на 
певній території, а також органів і посадових осіб, які не призначаються 
«зверху», а обираються населенням у межах територіальних громад» [3]. 
Реформування української економіки на засадах фіскальної 
децентралізації створює дилему між справедливістю розвитку територій 
та стимулюючо-мотиваційним механізмом фіскальної автономії. Отже, на 
користь другого можемо навести справедливу модель федеративної 
системи США, яка характеризується максимальною відповідальністю та 
автономією штатів із мінімальним втручанням органів центральної влади 
у сферу бюджетного вирівнювання. 

Децентралізація не має абсолютного характеру, і самі по собі 
ринкові механізми забезпечення економічної безпеки на регіональному 
рівнях без належного втручання центральних органів державної влади не 
в змозі запобігти територіальним відмінностям, особливо стимулювати 
розвиток депресивних регіонів, реалізація інвестиційних проектів у яких у 
першу чергу залежить від державної фінансової підтримки. Але, 
незважаючи на вищезазначене, проблема зміцнення економічної безпеки 
регіонів України у напрямі вдосконалення взаємодії органів державного 
та місцевого самоврядування залишається на сьогодні вкрай актуальною, 
а процес децентралізації як продуктивна форма реформування української 
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економіки, є необхідним процесом у напряму посилення ринкових 
механізмів функціонування економічної системи.  
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ПРО ДЕЯКІ ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА  
ФІНАНСІВ УКРАЇНИ У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ 

Одним із учасників бюджетного процесу є Міністерство фінансів 
України. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження 
Положення про Міністерство фінансів України» від 20 серпня 2014 р. № 
375 [3, п. 1],  Мінфін є головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, одним із напрямів діяльності якого є забезпечення 
формування та реалізації державної фінансової та бюджетної політики, 
державної політики у сфері державного пробірного контролю, 
бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, а також 
забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного 
внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування 
бюджетних коштів.  

Більш детально функції Міністерства фінансів України 
розкриваються через визначення його завдань. У цьому контексті Д. К. 
Мітрофанова слушно відзначає, що такі функції мають фінансовий 
характер, які можна умовно розподілити на так види: організаційно-
управлінські, координаційні, планово-експертні, нормотворчі, 
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правозастосовчі, контрольні та інформаційні. При цьому вони 
конкретизуються через закріплення детального відкритого переліку його 
повноважень, значну долю яких складають саме повноваження в межах 
різних стадій бюджетного процесу [2, с. 136]. Дійсно, це так. Наприклад, 
на стадії складання проекту державного бюджету України вказаний 
суб'єкт розробляє в установленому порядку проект закону про Державний 
бюджет України на відповідний рік та готує відповідні матеріали, що 
додаються до нього; проводить аналіз бюджетного запиту, поданого 
головним розпорядником бюджетних коштів, стосовно його відповідності 
меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів та 
ін. Щодо повноважень Мінфіну на стадії виконання, то він організовує 
роботу, пов’язану із складенням та управлінням виконання Державного 
бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з 
питань виконання бюджету. 

Показово, що поряд із закріпленням повноважень, завдань та 
функцій Міністерства фінансів України на рівні Положення, такі 
повноваження встановлюються й Бюджетним кодексом України. Так, 
згідно з ч. 1 ст. 45 Бюджетного кодексу України, Мінфін здійснює 
прогнозування та аналіз доходів бюджету. Крім того, Міністерство 
фінансів України забезпечує відповідність розпису Державного бюджету 
України встановленим бюджетним призначенням, а також відповідність 
розподілу бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних 
коштів за загальним фондом державного бюджету за визначеними цим 
розписом періодами року відповідному прогнозу надходжень загального 
фонду державного бюджету протягом бюджетного періоду (ст. 44 
Бюджетного кодексу України). З огляду на вищезазначене, слід 
акцентувати увагу й на тому, що очолює Міністерство фінансів України 
Міністр фінансів – посадова особа, яка призначається на посаду за 
поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Президентом 
України. На стадії виконання державного бюджету за доходами Міністр 
фінансів України затверджує бюджетний розпис, відповідно до 
бюджетних призначень у місячний строк з дня прийняття закону про 
Державний бюджет України. До затвердження розпису Державного 
бюджету України Міністр фінансів України затверджує тимчасовий 
розпис державного бюджету на відповідний період. 

Наведене повноваження Міністра фінансів України є дуже 
важливим. Розпис бюджету становить собою документ, у якому 
встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету, повернення 
кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам 
бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної 
класифікації. Затверджений розпис бюджету є підставою для виконання 
бюджетів за видатками та кредитуванням, а саме встановлення 
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бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів. Це свідчить 
про те, що виконання державного бюджету за доходами певним чином 
існує у взаємозв’язку із виконанням бюджету за видатками. З огляду на 
викладене, можна зробити висновок, що на стадії виконання державного 
бюджету Міністерство фінансів України та Міністр фінансів України має 
три групи повноважень: 1) загальні – стосуються управління виконанням 
Державного бюджету України та координації діяльності учасників 
бюджетного процесу на цій стадії; 2) виключно щодо виконання бюджету 
за доходами; 3) змішані – повноваження, які Мінфін реалізує на стадії 
виконання державного бюджету за доходами, проте результат їх реалізації 
має значення й для втілення у життя стадій виконання державного 
бюджету України за видатками. 
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ЗАЛУЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА У ПРОЦЕСИ СТВОРЕННЯ САМОДОСТАТНІХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Mechanisms for attracting social resources of civil society in the processes of 
decentralization and community development were discussed in the article. 
Characteristics of the dynamics of civil society institutions were provided. 

В роботі розглянуті механізми залучення соціальних ресурсів 
громадянського суспільства в процеси децентралізації та розвитку громади. 
Надана характеристика динаміці інститутів громадянського суспільства. 

 
Процеси децентралізації надають нові можливості для залучення 

інститутів громадянського суспільства до вирішення місцевих проблем. З 
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іншого боку активність представників громади впливає на інтенсивність 
процесів створення самодостатніх територіальних громад. В останніх 
публікаціях науковців та фахівців, які досліджують проблеми та беруть 
участь в об’єднанні та розвитку територіальних громад, серед чинників 
що гальмують появу нових об’єднаних територіальних громад (ОТГ) 
найчастіше зустрічаються низька поінформованість населення про 
сутність та переваги реформи, великий опір корупційних представників 
чинної влади, низька громадянська свідомість та активність. Таким 
чином, запровадження нових механізмів залучення соціальних ресурсів 
громадянського суспільства у процеси децентралізації, в т.ч. надання 
інформаційної та освітньої підтримки є актуальною потребою кожної 
громади. 

Метою роботи є дослідження стану та розробка рекомендацій щодо 
сприяння участі соціальних ресурсів громадянського суспільства в 
реформі децентралізації.  

Соціальні ресурси громадянського суспільства (громадські, 
благодійні, релігійні, волонтерські організації, бізнес-асоціації, органи 
самоорганізації населення, неурядові ЗМІ, профспілки, організації 
роботодавців, групи громадських активістів, політичні партії та ін.) 
виступають чинником розвитку територіальної громади за рахунок 
свідомого використання соціальних зв'язків та мереж, завдяки довірі, 
спільним інтересам та цілям. За даними органів державної статистики 
кількість інститутів громадянського суспільства (ІГС) з початку 2015 року 
щорічно зростає. Громадських організацій (ГО) в Україні стало більше з 
2015 по 2017 рр. на 11813 (їх кількість зросла з 64175 до 75988), 
політичних партій стало більше на 1326, благодійних організацій – на 
3438 [1]. Індекс сталості розвитку організацій громадянського суспільства 
(ОГС) в 2016 р. залишився на рівні 2015 р. 3,3, це найкращий рівень серед 
країн колишнього Радянського Союзу [2]. Проте слід зазначити, що 
реєстрація нових ГО у великій кількості частково пов’язана з бажанням 
активних громадян брати участь у грантовій діяльності та частково з 
підтримкою політичних сил, які активізували свою боротьбу перед 
виборами, що проходять після об’єднання територіальних громад. Таким 
чином, серед загальної кількості зареєстрованих організацій певний 
відсоток належить «неживим» ГО та «клонам» політичних партій. 
Наприклад, із зареєстрованих у Києві 15 тис. ОГС можна реально знайти 
лише 600 [2].  

Згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні кроки децентралізації влади 
включають максимальне залучення населення до прийняття 
управлінських рішень, сприяння розвитку форм прямого народовладдя; 



147 

удосконалення механізму координації діяльності місцевих органів 
виконавчої влади.  

Для підвищення довіри населення до реформи з децентралізації та 
залучення до участі в процесі децентралізації необхідно: 

- посилити громадський контроль за прийняттям рішень органами 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема шляхом 
запровадження механізму попереднього громадського обговорення 
суспільно важливих рішень, моніторингу та громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;  

- створити робочу групу з представників інститутів громадянського 
суспільства з антикорупційної експертизи проектів та їх розробників, які 
отримують кошти з обласного та місцевого бюджетів з наступним 
звітуванням перед громадськістю про їх використання; 

- проводити навчальні тренінги, семінари для державних 
службовців, представників ІГС щодо ефективних комунікацій в процесі 
створення самодостатніх громад, громадських експертиз та 
антикорупційних громадських експертиз; 

- залучати інститути громадянського суспільства до розроблення 
статуту ОТГ, Стратегій розвитку області, міст, сіл, селищ і плану їх 
реалізації, програм та інших програмних документів на місцевому рівні; 

- проводити спільні конференції, семінари, круглі столи тощо за 
участю представників органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, інститутів громадянського суспільства з питань 
децентралізації влади та розвитку громади; 

- залучати інститути громадянського суспільства до роботи у складі 
оргкомітетів, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

- здійснювати інформаційну підтримку співпраці між органами 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, представниками бізнесу та 
інститутами громадянського суспільства в процесі децентралізації влади; 

- інформувати населення про переваги децентралізації влади, хід 
процесу децентралізації в громаді, позитивні зміни в інших громадах в 
результаті створення самодостатніх громад. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕХНОСТРУКТУРИ  

В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ 

Abstract. The essence of activity as an object of praxeology is considered. A 
model and key characteristics of the activity of an economic technostructure are 
proposed. The specifics of the activity of the economic technostructure in the public 
sphere are determined. 

Аннотация. Рассмотрена сущность деятельности как предмета 
праксиологии. Предложена модель и ключевые характеристики деятельности 
экономической техноструктуры. Определены особенности деятельности 
экономической техноструктуры в публичной сфере. 

Анотація. Розглянуто сутність діяльності як предмета праксеології. 
Запропоновано модель та  ключові характеристики діяльності економічної 
техноструктури. Визначено особливості діяльності економічної техноструктури 
в публічній сфері. 

 
Останнім часом в науковому середовищі значно зріс інтерес до 

праксеології – науки про людську діяльність. Незважаючи на те, що вона 
була заснована як підгалузь економічних наук, публікацій з економічної 
праксеології, за винятком фундаментальної праці «Людська діяльність» 
Людвіга фон Мізеса [1], до цього часу практично не існує. Тому, 
враховуючи суттєвий стрибок науки з часу написання «Людської 
діяльності» (1940), вникає нагальна необхідність ревізії економічної 
праксеології. 

Предметом вивчення праксеології є людська діяльність, визначена 
Л. фон Мізесом як цілеспрямована поведінка [1]. Проте, вважаючи 
практику використання поняття «діяльність» для більш широкого кола 
людських дій, які не завжди мають під собою певну мету, доцільніше буде 
визначати цей термін як мотивовану поведінку. При цьому слід зазначити, 
що мотив, який спонукає цю поведінку, найчастіше (але не завжди!) має 
під собою певну мету. 

Модель будь-якої діяльності складається з трьох основних 
компонентів: мотиву діяльності, мотивованих дій та результату 
діяльності. Контекст діяльності складають життєві принципи та норми 
соціального оточення. Контекст висвітлює потреби, які визначають мотив 
діяльності, та задає рамки мотивованих дій. 
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Залежно від рівня раціональності діяльність можна класифікувати в 
континуумі від ірраціональної до раціональної. Ірраціональна діяльність 
передбачає наявність мотиву, не підкріпленого визначеними потребами. А 
відтак, мотив не спонукає до встановлення цілі чи прогнозованого 
результату. Раціональна діяльність, навпаки, передбачає суворий логічний 
зв'язок потреб, мотиву, цілі, дій та їхніх результатів. Обидва типи 
діяльності є ідеальними моделями, ідентифікація яких необхідна лише для 
встановлення меж зазначеного континууму, в середині якого знаходиться 
вся множина реальної людської діяльності. Цілеспрямована діяльність 
повинна відповідати більшій частині цього континууму, оскільки мотиви, 
породжені потребами, автоматично приводять до встановлення цілей 
щодо їхнього задоволення. 

Діяльність в соціально-економічних системах здебільшого 
пов’язана з прийняттям та реалізацією рішень в організаціях. Тому 
суб’єктів економічної діяльності будемо визначати як техноструктуру. 

Термін «техностуктура» введено в роботі «Нове індустріальне 
суспільство» (1967) американським економістом Джоном Гелбрейтом. На 
думку автора, техноструктуру складають усі ті, «хто приймає участь в 
процесі прийняття рішень групою, або в організації, яку вони складають» 
[3, с. 116]. Вона «охоплює всіх, хто володіє спеціальним знанням, 
здібностями чи досвідом групового прийняття рішень» [3, с. 116]. 

Проте використання терміну «техноструктура» в пострадянському 
науковому середовищі може викликати неоднозначне трактування, 
оскільки морфема «техно-» відразу орієнтує на якесь технічне 
забезпечення чи технічну підготовку (чого не мав на увазі Дж. Гелбрейт). 
Тому в контексті цього дослідження вважається доцільним 
використовувати термін «економічна техноструктура». 

Не відходячи від авторського визначення, під економічною 
техноструктурою надалі розумітимемо таку підсистему будь-якої 
економічної системи, яка здатна визначати цілі система та шляхи їх 
досягнення. Ця підсистема саме і являє собою організовану групу людей, 
які володіють спеціальним знанням, здібностями чи досвідом групового 
прийняття рішень, як це зазначено у книзі Дж. Гелбрейта. 

Діяльність економічної техноструктури – це переважно розумова 
діяльність, спрямована на прийняття рішень та організацію їх виконання. 
Особливістю такої діяльності є її кооперативний характер. Тобто 
діяльність кожного актора економічної техноструктури неможлива або 
недоречна без урахування діяльності інших її акторів, а необхідний 
результат діяльності проявляється в усій економічній системі. В 
найбільшій мірі кооперативний характер діяльності економічної 
технострктури виявляється в публічному адмініструванні, оскільки 
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внаслідок глибокої централізації адміністративно-управлінського апарату 
функції адміністрування широко розподілені як структурно, так і 
географічно. 

Остання особливість публічного адміністрування передумовлює ще 
одну важливу характеристику діяльності економічної техноструктури, а 
саме наявність всередині підсистеми процесів самоорганізації, які 
регулюють діяльність кожного актора і забезпечують синергетичний 
ефект задля отримання необхідного кінцевого результату оптимальним за 
певних умов способом. 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ГРОМАД: 
ДОСВІД КРАЇН СВІТУ ТА ДОСЯГНЕННЯ  

В УКРАЇНІ 

Реформа децентралізації, яка нині триває в Україні, відкриває нові 
перспективи у розвитку місцевих громад. Разом з тим, успішність громад 
залежить від уміння ефективно реалізовувати ними право управляти 
наявними фінансовими та матеріальними ресурсами. Одними з основних 
ресурсів, раціональне використання яких може стати джерелом 
додаткових коштів, є енергетичні ресурси. 
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Сьогодні в Україні дуже гостро стоїть питання енергоефективності, 
що викликано дефіцитом власних енергетичних ресурсів, постійно 
зростаючими цінами на них та застосуванням застарілих технологій, 
устаткування в енергетиці й ЖКГ. 

Саме тому вирішення проблем енергоефективності набуває 
першочергового значення на сучасному етапі розвитку регіонів України 
та пов’язується із впровадженням стратегій їхнього сталого розвитку. В 
цьому напрямку працюють відомі вітчизняні вчені, однак багато питань і 
досі не вирішено. Серед них зокрема: підвищення енергоефективності за 
секторами економіки регіону, а саме в промисловості, житлово-
комунальному господарстві, бюджетній та транспортній сферах. 

Донині найбільш проблемним сектором на регіональному рівні є 
ЖКГ. Яскраво це ілюструє те, що, на опалення житлового фонду в Україні 
витрачається вдвічі більше ресурсів, ніж у будь-яких країнах ЄС.  

У світі накопичено великий досвід реалізації енергоефективних 
технологій в комунальній сфері, який вже використовується та може бути 
використаний в наших умовах.  

В організаційно-правовому забезпеченні умов для економії 
населенням споживання енергетичних ресурсів Україна обрала шлях, 
яким пішли такі країни, як Чехія, Польща, Словаччина. Зокрема це 
стосується організації об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ). Закордонна практика [1] показала, що створення таких 
організаційних структур дійсно стимулює власників квартир та дає їм 
можливість впроваджувати енергоефективні заходи. 

В Україні, згідно даних Державної служби статистики [2], станом 
на 01.05.2016 р. загальна кількість ОСББ у порівнянні з 01.05.2015 р. 
збільшилась на 2804 об'єднання, приріст склав 17,6%. Станом на 1 липня 
2017 р. в країні діють 27 111 ОСББ, тобто на сьогодні близько 20% 
багатоквартирних будинків знаходяться в управлінні об’єднань 
співвласників. Тож динаміка створення в нашій країні ОСББ позитивна та 
свідчить про посилення самоорганізації громад і підвищення їх 
відповідальності. 

Позитивним моментом є й те що вже третій рік держава реалізує 
програму з підвищення енергоефективності помешкань, яку називають 
«теплі» кредити. Це теж запозичений досвід західноєвропейських країн. 
Держава пропонує зробити це по-різному: зовнішнє утеплення, заміна 
вікон, встановлення сучасного обладнання тощо. Програма, спрямована 
на підвищення енергоефективності житлового фонду, одразу ж стала 
популярною. Але все ж таки, відповідно до статистики, значний відсоток 
«теплих» кредитів був оформлений власниками приватних будинків, а не 
ОСББ. Адже власник будинку одноосібно приймає рішення про 
оформлення кредиту в той час, як для ОСББ потрібна колективна згода. 
Але збільшення частки компенсації для ОСББ/ЖБК до 70% у 2017 році 
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має підвищити активність і мешканців багатоповерхівок. Загалом, за 2015 
та 2016 роки цією програмою скористалися 960 ОСББ [3], залучивши на 
енергоефективні заходи понад 144 млн. гривень. Однак, це лише 3,5% від 
загальної їх кількості станом на середину 2017 р.  

Незважаючи на значні кроки в бік впровадження в ЖКГ 
енергоефективних заходів, традиційно у нашій країні виходить так, що 
частка загальнодержавних проблем і надалі вирішуються, у першу чергу, 
за рахунок населення, а реформи, які проводяться, досить часто стають 
безнадійним «довгобудом».  

Українцям і надалі доводиться самотужки вирішувати більшість 
житлово-комунальних проблем. Найбільше розвивається індивідуальна 
«творчість» населення в підвищенні енергоефективності житла. 
Парадоксальність ситуації полягає в тому, що населення, вкладаючи 
величезні кошти в хаотичну термомодернізацію своїх квартир, не досягає 
зниження енергоспоживання, а може мати й сумні наслідки. Цей процес 
нікого не хвилює, навпаки, органи місцевого самоврядування всіляко 
заохочують подібну діяльність, оскільки не треба піклуватися про 
розвиток комунальної теплоенергетики, що набагато простіше. І крім 
цього, прагнення частини населення заощадити, приносить прибутки 
зацікавленим, корумпованим особам. 

Тож очевидно, що на сьогодні питання енергоефективності та 
енергозбереження стають все більш актуальними в нашому 
повсякденному житті. Кожна людина, кожна родина, кожне місто все 
частіше замислюється над питаннями ефективного та економного 
використання енергетичних ресурсів в період постійно зростаючих цін. 
Досвід багатьох країн показує, що лише комплексна термомодернізація 
існуючого житлового фонду, яка за підрахунками фахівців, може в 
остаточному підсумку забезпечити економію енергоресурсів близько 50%, 
здатна кардинально вплинути на скорочення споживання енергоресурсів.  
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RES PUBLIСA 

Стаття 5. Конституції України говорить, що Україна є республікою. 
Латинський вислів res publіса перекладається як «загальна справа». Стаття 
3 зазначає, проголошує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов'язком держави. 

Отже, надалі ми будемо виходити саме з цих базових 
фундаментальних положень.  

Розгляд будь-якого питання має бути системним, інакше 
невраховані та непрораховані чинники, аспекти та зв’язки призведуть до 
помилкових висновків і негативних тактичних й стратегічних наслідків 
публічного адміністрування на їх основі. Будь-яка держава – це, 
передусім, функціонуюча система соціальної, економічної, політичної, 
правової та інших сфер. Внутрішня деградація будь-якої складової цієї 
системи призводить до деградації усієї системи, та, в остаточному 
підсумку, до її краху. 

Соціальна сфера узагальнено становить складну структуру, яка 
уособлює потреби кожної людини, певного соціального колективу та у 
підсумку виражає інтереси всього суспільства. Публічне адміністрування 
забезпечує створення умов для задоволення потреб людини у суспільстві, 
що зазвичай відповідають ієрархії А. Маслоу та сприяє створенню умов 
для сталого розвитку всіх сфер діяльності суспільства в цілому. 

Знання історії покликане не допустити повторення помилок 
минулих поколінь. 

Хоча прийнято вважати, що поняття «публічне адміністрування» 
почало функціонально наповнюватися лише з ХІ ст. з появою такої 
самостійної категорії, як «публічний службовець», проте ми зазначимо, 
що процес політогенезу, який узагальнено почався ще з 4 тис. до н.е., в 
остаточному підсумку створив впорядкований керований владними 
структурами з особливостями кожного хронотопу спосіб співіснування 
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великої кількості людей – тобто суспільство, або соціальну сферу, що є 
базовою для самого існування будь-якої держави. 

Навіть правопорушність – це соціальне явище, соціальна девіація. 
Наразі, у наш час гостро стоїть проблема корупції та питання подолання 
цього явища. Проте, ця проблема не є лише сучасною, а своїми коріннями 
сягає вже перших державних утворень у світі. Адже вона від початку 
породжувалася незадоволенням соціального елементу своїм економічним 
становищем. 

Слід зазначити, що спочатку корупція була більше моральною 
проблемою, зокрема Жан Клод Ваке писав у книзі «Корупція. Етика та 
влада во Флоренції у 1600 – 1770 рр.», що дискурс про корупцію був не 
про державу, а про людську природу. Бо кінцева мета будь-якої діяльності 
людини формується на основі її цінностей. 

Римський консул Марк Порцій Катон ще у 195 р. до н.е. зазначав: 
«мене жахає думка про те, що може статися, не багатства почнуть 
слугувати нам, а ми – їм». Бо, хоча Римська республіка проголошувала 
демократичні ідеали, вже на вершині свого розвитку у її основі лежав 
принцип соціальної нерівності, що, у свою чергу, формувало і систему 
соціальних цінностей. 

Становлення та розвиток приватної власності у країнах Західної 
Європи з початком доби Великих географічних відкриттів ознаменував 
новий етап у формуванні набору якостей публічного службовця. Так, 
фахівець з державного права Іоганнес Альтузіус у своїй книзі Politica 
Methodice Digesta (1603) навів цілий список характеристик функціонера, 
відзначивши, що основними якостями вищого функціонера повинні бути 
лояльність і нейтральність. І. Альтузіус наголошував також на тому, що 
функціонер повинен був при ухваленні рішень та виданні декретів 
враховувати побажання громадян. Він не повинен бути необачним, але, 
що найголовніше, жоден особистий інтерес не мав перешкоджати 
адекватному виконанню його офіційних обов'язків.  

Взагалі, вперше поняття «публічне адміністрування» і «публічне 
управління»  в 1887 р. ввів майбутній 28-й президент США Вудро Вільсон 
в есе під назвою «Вивчення адміністрації» ("The Study of Administration"), 
а використав термін public management вперше у 1972 р. англійський 
державний службовець Десмонд Кілінг, який розглядав публічне 
адміністрування як «пошук у найкращий спосіб використання ресурсів 
задля досягнення пріоритетних цілей державної політики». Тут варто 
зазначити що термін «управління» значно ширший за «адміністрування», 
бо «управління» має ознаки системності щодо типів відносин і явищ, 
управління в неживій, живій природі та суспільстві. А «адміністрування» 
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- це чітко структурована теорія і практика суспільно-економічного та 
політичного менеджменту. 

Проте, ще у 1808 р. французький мислитель та засновник сучасної 
дисципліни «Publіc administration» Шарль Боннін у своєму 
Адміністративному кодексі, в основі якого лежали 68 принципів 
публічної адміністрації, вивів концепцію, згідно з якою держава є 
організацією, покликаною надавати населенню послуги. 

Нажаль, радянська партійна система повністю нівелювала сенс 
поняття «публічне адміністрування», протягом тривалого часу 
викорінюючи в суспільстві відчуття приватної відповідальності передусім 
перед собою за власні дії; насаджуючи спотворені стереотипи, що соціум 
повинний працювати на публічних менеджерів, а не навпаки. Наслідки 
цієї системи ми подекуди відчуваємо у реаліях нашого сьогодення. 

Петро Кропоткін писав: «Люди помиляються, приписуючи своєму 
уряду та законам те, що є результатом їх власних звичок та громадських 
інстинктів», - наразі, цей постулат і досі є актуальним. 

Ми можемо стверджувати, що Україна сьогодні досить динамічно 
розвивається в рамках інтеграції нашої країни до європейської спільноти. 
Проте, публічному адмініструванню потрібно подолати ще ряд недоліків, 
а найперше - порозумітися з громадою; реагувати на потреби громади, не 
перекладаючи суспільні проблеми місцевого рівня лише на плечі 
волонтерів;  діяти прозоро та скоординовано з урахуванням системних 
тактичних та стратегічних наслідків.  

Завершити свій виступ хотілося б висловлюванням народного 
трибуна Луція Валерія (195 р. до н.е.), котру навів один з найвідоміших 
римських істориків – Тіт Лівій: «Чим більше влади ми маємо над ними, 
тим більш помірною вона має бути». 
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ДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ І ПРИВАТНО–ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ 

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

The theses address particular issues of decentralization of public administration 
in the financial services market. The gradual transformation of legal regulation is 
shown: from the classical model, (when management in this market is carried out 
exclusively by state authorities), to the mixed model (when particular powers are 
delegated to either non-ordinary state bodies or self-regulatory organizations). 

Тези присвячені дослідженню окремих проблем децентралізації 
державного управління на ринку фінансових послуг. Показана поступова 
трансформація правового регулювання: від класичної моделі, коли управління на 
цьому ринку відбувається виключно державними органами, до змішаної моделі – 
шляхом делегування певної частини повноважень або своєрідним державним 
органам, або саморегулівним організаціям. 

 
Держава на ринку фінансових послуг (далі – РФП) є специфічним 

та свого роду універсальним учасником, оскільки окрім виконання 
організаційно-розпорядчих функцій регулятора, вона також виступає і як 
постачальник фінансових активів, і як споживач фінансових послуг 
(кредитних, розрахункових та ін.). 

Одним із державних колегіальних органів є Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у зазначеній сфері 
(Нацкомфінпослуг), завданням якої, зокрема, являється: формування та 
забезпечення реалізації політики державного регулювання у сфері РФП 
(крім ринку банківських послуг і ринків цінних паперів та похідних 
цінних паперів). Цей орган веде: Державний реєстр фінансових установ; у 
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визначених випадках реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але 
мають право надавати окремі фінансові послуги, наприклад, послуги з 
фінансового лізингу; Єдиний реєстр бюро кредитних історій; Єдиний 
державний реєстр страховиків (перестраховиків); Державний реєстр 
страхових та перестрахових брокерів, видає свідоцтва про включення 
зазначених брокерів до такого реєстру; Реєстр саморегулівних організацій 
учасників ринків фінансових послуг; Реєстр аудиторів, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, та визначає 
порядок його ведення. 

Щодо ліцензування, а фінансова установа має право на здійснення 
послуг на РФП лише після отримання відповідної ліцензії, то 
різноманітність цих послуг зумовила відсутність єдиних ліцензійних умов 
до здійснюваної діяльності фінансовими установами. Конкретний перелік 
таких умов щодо окремих суб’єктів фінансових послуг та/або певних 
видів їх діяльності міститься у нормативно-правових актах, виданих 
спеціальним органом, який регулює діяльність відповідної фінансової 
установи, наприклад, Національним банком України (далі – НБУ) тощо. 
Таким чином, НБУ як центральний банк України являється і особливим 
центральним органом державного управління, який при виконанні своєї 
основної функції має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки 
цінової стабільності в державі. НБУ сприяє стабільності банківської 
системи, додержанню стійких темпів економічного зростання та 
підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України тощо. 

Органам, які здійснюють державне регулювання РФП, надано 
право приймати в межах своїх повноважень відповідні рішення, 
наприклад, про належність операцій, що здійснюються на РФП, до 
певного виду легалізованих фінансових послуг; про визначення певної 
операції як фінансової послуги; про заборону надання тієї чи іншої 
фінансової послуги тощо. Такий підхід в повній мірі відповідає Угоді про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (далі – 
Угода), яка встановлює принципи нормативно-правової бази для всіх 
фінансових послуг, які підлягають лібералізації, і яка ратифікована 
Україною. 

Таким чином, публічний інтерес правового характеру завжди 
втілений в положеннях нормативно-правових актів, які має бути 
дотримано в ході створення, функціонування та припинення учасників 
ринку фінансових послуг, а публічний економічний інтерес, будучи 
спрямованим на ефективне та стабільне функціонування національної 
економічної системи держави, реалізується шляхом встановлення 
реєстраційних, ліцензійних та функціональних економіко-правових вимог 
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до учасників ринку фінансових послуг у межах виконання регулюючої, 
контролюючої та організаційної функцій держави. 

Разом із тим динамічні процеси життя суспільства, проголошення в 
якості одного з головних пріоритетів державного і суспільного життя 
принципів ініціативи і свободи господарської діяльності є плідним 
середовищем, що обумовлює необхідність розробок адекватних вимогам 
часу моделей розвитку управління. 

До особливостей, які на сьогодні характерні для правового 
регулювання РФП, відноситься не тільки те, що законодавством не 
виключається можливість здійснення окремих фінансових послуг 
юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими 
установами (у цьому випадку йдеться про суб’єкта спеціальної 
компетенції), або, що відбувається процес розширення учасників ринку 
фінансових послуг за рахунок тих структур, які виконують допоміжні 
функції з обслуговування основних його учасників, наприклад, створення 
Бюро кредитних історій,  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який 
забезпечує функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб; 
бере участь у попередженні банкрутства банків; здійснює повноваження 
ліквідатора банків. Він створюється у формі публічної установи без 
наміру отримання прибутку від своєї діяльності, а його функції є 
частиною повноважень держави щодо регулювання банківської 
діяльності. Таким чином, цей Фонд виступає своєрідним державним 
органом в сфері здійснення фінансової політики України, а саме 
регулятором фондового ринку. 

Пошук оптимального варіанту співвідношення державного 
управління і приватно-правових механізмів регулювання РФП, зокрема 
фондового ринку (ринку цінних паперів), привів до виникнення 
додаткового регуляторного механізму – саморегулювання. На сьогодні 
регулювання фондового ринку в Україні здійснюється державою в особі 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших 
державних органів у межах наданих їм повноважень, об’єднаннями 
професійних учасників фондового ринку як саморегулівними 
організаціями. Проте, саморегулювання на фондовому ринку може бути 
ефективним доповненням до державного регулювання при умові, що загальні 
його цілі, як складової регуляторної системи фондового ринку, не будуть 
відрізнятися від мети державного регулювання. 

 
 
 



159 

Владислав Олександрович Веклич 
кандидат юридичних наук, 

заступник завідувача кафедри конституційного права, 
історії та теорії держави і права 

Навчально-наукового Інституту права імені князя Володимира Великого 
Міжрегіональної Академії управління персоналом 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ ПРИ 
РЕФОРМУВАННІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

яскраві неонові вивіски 
нам не потрібне сонце  
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Софія Костицька [1, c. 154] 
 

Зважаючи на актуальність проблематики реформування антикорупційної 
політики, у контексті дослідження було опрацьовано проблему функціонального 
підходу, що має знайти своє практичне вираження. 

The problem of anti-corruption policy reformation in Ukraine still remains 
urgent. Thus, such problem has to be studied considering functional approach that still 
remains sufficient due to practical issues as an object of the relevant research. 

 
Розвиток вітчизняного законодавства значною мірою має 

відображати тенденції, що виникають у соціальному середовищі з тим, 
аби відповідати принциповим положенням і засадничим нормам права 
нашої країни. Так, антикорупційна політика України має розроблятися і 
реалізовуватися з урахуванням специфіки середовища. Важливо 
відзначити, що це середовище через системні кризові явища зазнає 
сегментування з чітким виділенням корупційного середовища. Останнє ж 
і має зазнавати дієвого впливу з боку правової системи. При цьому 
остання потребує вжиття спеціальних заходів щодо її збереження, що і 
відображається у концепті антикорупційної політики. 

Якщо під політикою розуміти «цілеспрямовану діяльність, 
пов’язану з прийняттям відповідальних рішень у галузі взаємовідносин 
між різними соціальними групами, державами та народами, а також 
пов’язану з боротьбою за здобуття або утримання державної влади, як 
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знаряддя регулювання і формування цих стосунків» [2, с. 178], то у 
широкому розумінні в контексті цього дослідження під антикорупційною 
політикою доречно мати на увазі цілеспрямовану діяльність 
уповноважених суб’єктів, яка пов’язана з прийняттям спеціальних рішень, 
що стосуються подолання проявів корупції, які можуть виникати у 
взаємовідносинах між різними соціальними групами і державами 
(народами) з тим аби здобути і утримати можливості для дієвого впливу 
на ці взаємовідносини, сформувавши такі стосунки, за яких виникнення 
корупції буде унеможливленим. При цьому таку діяльність досі 
доводиться здійснювати за умов згаданого «ворожого» корупційного 
середовища: «в Україні корупціонери в урядових офісах не тільки 
торгують доступом до суспільних фондів і ресурсів, але і продають 
державні посади – інакше логіку призначень пояснити неможливо. 
Виникає «порочна нескінченність»: особи, які купили державну посаду, 
відразу починають повторювати цю практику на своєму рівні, і система 
відтворює себе» [3, с. 39]. 

У зв’язку з наведеним необхідно підкреслити нагальність 
запровадження функціонального підходу до практики правотворчої 
діяльності й правозастосування у контексті антикорупційної політики. 
Так, реалізація положень антикорупційної політики повинна бути 
практико-зорієнтованою. При цьому вагомим елементом співвідносної 
діяльності має бути контроль ефективності. У разі ж, коли навіть 
порівняно складна система передбачених і реалізованих у контексті такої 
політики заходів не зумовлює досягнення цільових результатів, то таку 
діяльність (як і пов’язану з нею систему нормативно-правових актів) 
необхідно переглянути з визначенням суспільних відносин, які належать 
до «груп ризику», а також окресленням чинників неефективності окремих 
норм права або нормативно-правових актів. 

Функціональний підхід у підсумку має бути зорієнтованим на 
досягнення кінцевого результату, зумовленого сформульованою у 
законодавстві на основі права мети антикорупційної діяльності. При 
цьому відсутність системного підходу до розглядуваної політики вже 
виявила неспроможність діяльності компетентних органів державної 
влади у цілому щодо ефективного придушення корупційного середовища: 
«небезпека і шкідливість політичних наслідків будь-яких форм корупції 
величезна: зміщення цілей політики від народу до олігархії, зниження 
довіри до влади, падіння престижу і інвестиційної привабливості країни в 
світі, викривлення політичної конкуренції, ризик краху демократії» [3, с. 
39]. Таким чином, сама антикорупційна політика стає цільовим об’єктом 
впливу корупційного середовища з негативними системними наслідкам 
щодо її ефективності. 

Загалом, під функціональним підходом до реформування 
антикорупційної політики України слід розуміти сукупність 
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концептуальних засад, які визначають можливості для системного 
контролю передусім щодо самої антикорупційної політики і зумовленої 
нею діяльності з тим аби убезпечити її від зовнішніх деструктивних 
впливів, а також розширити системні можливості для досягнення чітких 
результатів, що об’єктивуються у суспільних відносинах. Елементами 
функціонального підходу прогнозовано мають стати домінантні ціннісні 
орієнтири і норми права, у яких вони відображені, а також оптимальні 
моделі реалізації правовідносин, що зумовлять можливість для витіснення 
корупційних практик із соціального середовища. Разом з тим нагальним у 
контексті наведеного є питання щодо розширення спектру контрзаходів 
щодо блокування реалізації неправових інтересів вже на стадії розробки 
антикорупційного законодавства і пов’язаних з ним нормативно-правових 
актів. 
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У РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО  
УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

У статті досліджені актуальні питання про концепцію нового 
державного управління в Україні, що відповідає світовим стандартам. Також 
розглянуті анахронічний характер стосунків між центром і регіонами, з 
проблемами, що вимагають свого вирішення. 

The artical. In the articles investigational pressing questions about   are 
conception of new state administration in Ukraine that answers world standards. Also 
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considered anachronistic character of relation  between a center and regions, with 
problems that require the decision. 

 
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, як 

найбільш динамічним інтеграційним угрупованням світу, відкрило шлях 
до розвитку відносин між сторонами у політичній, економічній, правовій, 
соціальній та багатьох інших сферах, але й заклала основи для її 
подальшого удосконалення й поглиблення.  

У цьому зв'язку постає актуальне питання про концепцію нового 
державного управління в Україні, що відповідає світовим стандартам.  

Звернемося до світового досвіду. З кінця 20 століття зміна 
парадигми державного управління породила концепцію нового 
державного управління, що відбиває нове розуміння статусу соціальної 
ролі в суспільстві. Виражається вона поняттям "Державний менеджмент". 
Нова модель показова для Великобританії, Скандинавських країн, 
Німеччини на рівні земель. 

Суть нової парадигми, як нового способу мислення і дій в 
державному управлінні полягала в тому, що влада стала трактуватися не 
як право і можливість, органи і посадовці, правомочні впливати на 
громадські процеси, а як механізм, фірма по обслуговуванню; держава - 
як ринок за поданням послуг; дії уряду - як конкуренція на ринку надання 
послуг; громадянин - як клієнт, яким адміністрація надає послуги, для 
чого створюються нові органи виконавчої влади - публічні служби, 
незалежні від міністерств (детальніше [1, с.64]).  

В той же час, до теперішнього часу, в середовищі вчених йде 
активна полеміка відносно ролі державної сфери, об'єму вирішуваних 
державою завдань, ії активній участі в громадських процесах з одного 
боку і з іншої - ринкових механізмах управління. Виникає питання: який 
варіант державно-адміністративного управління найбільш прийнятний - 
розширення або звуження меж державного управління? 

Найбільш систематизовані варіанти запропоновані Р. Блейком [2, 
с.26-34].  

1-а модель. Залучення приватного сектора або конкурента державі 
в процес надання послуг споживачеві. Це курс на лібералізацію і 
скорочення сфери і об'єму державно-адміністративного управління.  

2-а модель. Грунтується на принципі субсидіарности (ФРН). У цій 
моделі функції управління делегуються з низу до верху в такій 
послідовності: громадяни з приватною ініціативою - орган 
самоврядування - територіальні органи, - що означає надання вищому 
організаційному осередку простору управлінських дій по відношенню до 
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нижчого, прийняття вищчім осередком на себе усіх тих справ, які 
нижчестоячий осередок не в змозі здійснити. 

3-а модель. Акцент робиться не на роздержавлення, а на 
підвищення ефективності госуправління шляхом поглиблення взаємодії 
держави з суспільством, залучення населення на правах партнерства до 
розробки, підготовки програм розвитку територій, галузей, конкретних 
сфер діяльності суспільства.  

В усіх цих моделях, особливо пов'язаних з посиленням ролі 
держави, має бути неодмінною умовою підвищення професіоналізму 
чиновників, знання і розуміння задач, що стоять перед ними. Яка б модель 
не була пріоритетною для державно-адміністративного управління в 
Україні, необхідно усунути анахронічний характер стосунків між центром 
і регіонами, з проблемами, що вимагають свого вирішення: 

- високий рівень централізації в Україні;  
- надмірне політизування чиновників і керівників місцевих 

державних адміністрацій;  
- корупційні прояви посадовців усіх рівнів; 
- відсутність систем формування інституціонального і 

законодавчого забезпечення розвитку адміністративних территрий;  
- збереження практики ручного управління соціально-економічним 

розвитком регіонів;  
- недосконалість механізмів фінансово-бюджетного стимулювання 

розвитку регіонів.  
Орієнтиром має бути принцип - більше прав і відповідальності для 

місцевих громад і регіонів [3, с.87]. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ  
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «PROZORRO»  

В ПЛОЩИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

The financial and legal aspects of the functioning of the public procurement 
system «Prozorro» have been elucidated and the main directions of increasing the 
efficiency of procurement by state and local government bodies in order to ensure the 
sustainable development of regions in conditions of decentralization have been 
determined. 

Висвітлено фінансово-правові аспекти функціонування системи публічних 
закупівель «Prozorro» та виділено ключові напрями підвищення ефективності 
здійснення закупівель органами державної влади та місцевого самоврядування з 
метою забезпечення сталого розвитку регіонів в умовах децентралізації. 

 
В умовах сучасних трансформаційних процесів, що відбуваються в 

Україні та світі, одним з найперспективніших напрямів забезпечення 
сталого розвитку регіонів шляхом раціонального та ефективного 
використання бюджетних коштів є впровадження єдиної електронної 
системи закупівель на засадах прозорості, добросовісної конкуренції, 
недискримінації та децентралізації. Саме тому у 2016 році в Україні 
почалось активне реформування державного закупівельного процесу 
шляхом імплементації електронної системи «Prozorro», що являє собою 
гібридну модель взаємодії державної бази даних та мережі приватних 
торгівельних майданчиків, між якими забезпечено автоматичний обмін 
інформацією та документами для реалізації закупівельного процесу. 

Теоретичні основи здійснення публічних (державних) закупівель 
товарів, робіт та послуг висвітлені в працях таких науковців як Л.Ю. 
Гальчинський, М.В. Голованенко, В.М. Колотій, О.О. Критенко, Д.Є. 
Мартинович, О.С. Мельников, С.М. Науменко, А.О. Олефір. Питанню 
впливу економічної складової на сталий розвиток регіону присвячені 
напрацювання О.І. Амоші, Ю.М. Барського, О.В. Горської, Т.Ю. 
Коритько,  А.О. Михайличенка.  
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Публічні закупівлі – це законодавчо регламентоване придбання 
державою товарів, робіт і послуг з найбільшою ефективністю і 
найменшими витратами, з метою забезпечення функціонування 
державних органів та впливу на розвиток галузей економіки і реалізації 
соціальної політики [6, с. 25].  

Вплив публічних закупівель на забезпечення сталого економічного 
розвитку регіонів полягає в реалізації таких основних функцій: 
забезпечення задоволення державних (регіональних) потреб в товарах, 
роботах та послугах; забезпечення зайнятості в окремих регіонах шляхом 
закупівлі державою визначених товарів, робіт, послуг; підтримка певних 
категорій суб’єктів господарювання – малого та середнього бізнесу; 
регулювання економічними методами кон'юнктури, що складається на 
ринках окремих видів продукції; заохочення застосування екологічних 
чинників, інноваційних практик, електронних технологій у процесі 
закупівель. 

Основними принципами, за якими повинні здійснюватися публічні 
закупівлі в Україні, є: добросовісна конкуренція; максимальна економія та 
ефективність; відкритість та прозорість; недискримінація учасників; 
об’єктивна оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупції та 
зловживанням [1, с. 10]. 

Детальніше розглянемо принцип ефективності, реалізація якого 
передбачає функціонування системи публічних закупівель з мінімальними 
бюрократичними процедурами й витратами на її утримання, що зумовлює 
основу ефективності – досягнення результату з мінімальними витратами.  

Економічний ефект від здійснення публічної закупівлі можна 
розрахувати як різницю між очікуваною вартістю закупівлі, вказаною в 
оголошенні про проведення торгів, та вартістю пропозиції переможця 
торгів. Показник економічного ефекту використовується для оцінювання 
ефективності окремої закупівлі, що визначається як співвідношення суми 
економії в результаті здійснення публічної закупівлі та очікуваної 
вартості закупівлі. До показників, що характеризують ефективність 
закупівельного процесу, можна віднести також показник результативності 
торгів (питома вага процедур, що були проведені результативно (не були 
відмінені) у загальній кількості процедур) та рівень конкурентності 
процедур (середня кількість учасників процедури закупівлі). Відповідні 
показники ефективності публічних (державних) закупівель за період 2014-
2016 рр., тобто до та після початку роботи системи «Prozorro», 
представлені в таблиці 1. При цьому слід зауважити, що при розрахунку 
враховано дані по конкурентних процедурах, адже переговорна процедура 
закупівлі – це неконкурентна процедура, що використовується 
замовником як виняток і вона, як і дані по звітах про укладені договори по 
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допорогових закупівлях, при визначенні ефективності здійснення 
закупівель не враховується [5, с. 80]. 

 
Таблиця 1 

Показники ефективності здійснення публічних (державних) 
 закупівель в Україні в 2014-2016 р.р. [2; 3] 

№ 
з/п 

Назва показника 

Роки 

2014 2015 2016 

1. 
Кількість оголошених процедур 
закупівель 

56 449 110 260 133 860 

2. Кількість відмінених процедур закупівель 20 855 26 435 32 155 

3. 
Очікувана вартість серед завершених 
конкурентних лотів, млрд. грн. 

76,6 92,8 199,7 

4. 
Вартість в укладених договорах по 
завершених конкурентних лотах,  млрд. 
грн. 

60,6 79,9 158,74 

5. 
Економія в результаті здійснення 
публічних закупівель, млрд. грн. 

16 12,9 40,96 

6. 
Економічна ефективність від здійснення 
публічних закупівель, % 

20,9 13,9 20,5 

7. 
Відсоток успішності конкурентних 
процедур, % 

63,05 63,09 75,98 

8. 
Середня кількість учасників процедур 
закупівель, уч. 

2,25 2,28 2,29 

 
Таким чином, показник економічної ефективності від здійснення 

публічних закупівель у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшився на 
6,6 % і майже досягнув рівня 2014 року, що свідчить про позитивну 
динаміку здійснення державою закупівельного процесу, в тому числі 
після впровадження системи електронних торгів «Prozorro». Також у 2016 
році збільшився відсоток успішності процедур та середня кількість 
учасників процедур закупівель, тобто підвищився рівень конкурентності 
державних закупівель. За даними офіційного сайту електронної системи 
закупівель «Prozorro», у 1 кварталі 2017 року економічна ефективність від 
здійснення публічних закупівель становила 12,97 % – при допорогових 
закупівлях, 7,63 % – при надпорогових, тобто знизилася порівняно з 2016 
роком, що пояснюється, зокрема, тим, що в умовах жорстких бюджетних 
обмежень та в зв’язку з ретельнішим вивченням ринкової ситуації, 
замовники встановлюють очікувану вартість закупівлі на нижчому рівні, 
порівняно з попередніми роками, з проведенням в цей період здебільшого 
неконкурентних переговорних процедур закупівель [2].  
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Недоліки в роботі системи публічних закупівель «Prozorro» та 
напрями підвищення ефективності її функціонування представлено в 
таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Напрями підвищення ефективності функціонування системи 
публічних закупівель «Prozorro»  

Недоліки в роботі системи 
публічних закупівель «Prozorro» 

Напрями підвищення ефективності 
функціонування системи «Prozorro» 

1. Недостатнє правове регулювання 
системи допорогових закупівель 

1. Удосконалення механізму здійснення 
допорогових закупівель, а саме повна 
реалізація їх через систему «Prozorro» 

2. Непрофесійність учасників тендерних 
комітетів, що призводить до неякісного 
складання тендерних документацій (з 
початку роботи системи «Prozorro» 
зареєтровано 47,66 тис. вимог та скарг, з 
них 30 % – оскарження умов тендерних 
документацій), необ’єктивного вибору 
переможців торгів [2] 

2. Підвищення кваліфікацій членів 
тендерних комітетів; створення 
центральних закупівельних організацій з 
врахуванням переваг децентралізованої 
моделі, що сприятиме зростанню якості 
закупівельних процесів в регіонах, 
мінімізує ризики оскаржень закупівель 

3. Низький рівень конкуренції через 
недостатню обізнаність постачальників 
з механізмом роботи в системі 
«Prozorro», неготовність до роботи у 
відкритому середовищі, бюрократичні 
процедури (протягом 1 кварталу 2017 
року  в надпорогових процедурах взяли 
участь 15 426 учасників, в допорогових 
– 44 957 учасників) 

3. Забезпечення прогнозованості та 
стабільності нормативно-правової бази 
на основі гармонізації національного 
законодавства з правилами 
Європейського Союзу 
 
 

4. Відсутність типової специфікації по 
предметах закупівель, внаслідок чого 
замовники ділять предмет закупівлі, з 
метою уникнення застосування 
процедур закупівель згідно Закону 
України «Про публічні закупівлі»;  
недостатній контроль та виявлення 
порушень у сфері публічних закупівель 
контролюючими органами 

4. Розвиток інституційної структури, 
вдосконалення функцій контролюючих 
органів; контроль за встановленням 
необґрунтовано високих вартостей 
закупівель з метою встановлення 
реальної економії бюджетних коштів; 
інтеграція системи електронних 
закупівель «Prozorro» з державними 
реєстрами 

 
Таким чином, усунення вказаних недоліків роботи системи 

електронних закупівель «Prozorro» дозволить підвищити ефективність 
здійснення публічних закупівель  та, відповідно, ефективніше розподіляти 
кошти державного та місцевих бюджетів в умовах реалізації Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020» [4]. 
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Олена Євгенівна Сердюкова  
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та місцевого самоврядування,  
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ:  
СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Визначено основні складові механізму оцінки ефективності інноваційного 
розвитку територій; доповнено критерії оцінки ефективності інноваційного 
розвитку територій інтегрованим показником. 

Основним завданням моніторингу впровадження інновацій на 
відповідних територіях є виявлення проблемних місць в інноваційних 
процесах розвитку територій для своєчасного прийняття управлінського 
рішення з метою уникнення або зменшення негативних наслідків 
запровадження інновацій, тобто координації інноваційних процесів з боку 
органів місцевого самоврядування, які є суб’єктами запровадження 
інновацій в процесах інноваційного розвитку територій. Моніторинг 
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передує і тісно пов’язаний з етапом оцінки ситуації із запровадженням 
інновацій. Від кількості та якості інформації, що отримана в процесі 
здійснення моніторингу, залежить достовірність результатів оцінки 
відповідної ситуації. Загальноприйнятим способом оцінки ефективності 
запровадження інновацій в будь-якій сфері людської діяльності, що 
зустрічається в науковій літературі, є співвідношення результату від її 
запровадження до витрат на її виготовлення та запровадження. 

Оцінка результатів інноваційного розвитку територій повинна 
здійснюватися за відповідними критеріями. В сучасній науковій 
літературі виділяють такі критерії оцінки ефективності від впровадження 
інновацій: фінансово-економічна (фінансові показники), соціальна 
(соціальні результати), екологічна (шум, випромінювання та інші 
показники фізичного стану навколишнього середовища), науково-
технічна (новизна, корисність, надійність), ресурсна (споживання того чи 
іншого виду ресурсів) ефективність [2, с. 107].  

Як відомо, впровадження інновацій в економіці завжди має за 
кінцеву мету отримання прибутку. Економічна ефективність інновацій 
характеризується отриманням надходжень в місцеві бюджети або на 
розвиток громади, забезпеченням або збільшенням прибутку комунальних 
підприємств, у відношенні до витрат на їх впровадження, зменшенням 
витрат на виробництво та надання тих чи інших комунальних послуг.  

Соціальну ефективність інновацій пов’язують із максимізацією 
задоволення потреб споживачів. Людиноцентризм має лягти в основу 
діяльності успішного органу місцевого самоврядування, який в свою 
чергу повинен мати у своєму арсеналі розроблену і відпрацьовану 
методику вивчення потреб, побажань і очікувань громади [1]. 

В сучасних умовах дефіциту енергетичних ресурсів основним 
критерієм ефективності інноваційних проектів розвитку територій є їх 
енергоефективність, яка є складовою ресурсоефективності. 

Практика енергозбереження та ефективного використання 
енергетичних ресурсів дозволяє забезпечити поліпшення екологічного 
стану навколишнього середовища та підвищити якість життя місцевого 
населення. Для місцевих громад проблеми зниження викидів, 
енергозбереження та енергоефективності є одними з найактуальніших, 
оскільки безпосередньо впливають на рекреаційний потенціал міста, є 
запорукою сталого розвитку території в майбутньому. 

Інструментами забезпечення місцевої політики енергозбереження 
та ефективного використання енергоресурсів, які застосовуються в 
Україні є: державні програми підтримки місцевих ініціатив з 
енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів; 
на підставі державних програм розробляються місцеві програми з 
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енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів; 
міжнародні програми місцевого економічного розвитку, в т.ч. щодо 
забезпечення енергоефективності та економії енергоресурсів; активна 
участь громадськості, тобто населення відповідної території; участь 
бізнес-структур в процесах енергозбереження та енергоефективності. 

На наш погляд, існуючі критерії оцінки ефективності інноваційних 
процесів розвитку територій необхідно доповнити інтегрованим 
показником ефективності, який би узагальнював всі існуючі критерії і 
характеризував загальний вплив інновації на стан відповідної території, 
досягнення нового рівня розвитку. Таким узагальнюючим показником 
може бути рівень конкурентоспроможності території, яка представляє 
собою сукупність властивостей та можливостей території задовольняти 
потреби її мешканців на більш високому рівні, ніж на інших територіях, 
що дозволяє їй збільшувати якість та кількість власних ресурсів. 

Як свідчить проведене дослідження, така інноваційна форма 
розвитку територій, що впроваджується сьогодні в Україні як 
децентралізація управління дозволяє реально підвищити рівень 
конкурентоспроможності відповідної території, що охоплює кілька 
громад, які об’єдналися. Дійсно в результаті об’єднання мешканці 
отримують і більш якісний рівень задоволення соціальних послуг, 
впровадження реальних проектів, що забезпечують рівень 
енергоефективності в громаді, значне надходження фінансових ресурсів з 
боку державного бюджету, державних фондів розвитку, міжнародних 
організацій. Сільські громади отримують послуги більш нового якісного 
рівня. Міські громади в результаті об’єднання отримують нові ресурси, і, 
в першу чергу, земельні. Об’єднані громади також отримують можливість 
підвищувати кваліфікацію власних кадрів управління за допомогою 
міжнародних організацій та коштів державного бюджету з різних питань 
впровадження реформи. 

Отже, застосування цього інтегрованого критерію ефективності 
дозволить якісно оцінити загальний результат від впровадження інновацій 
на відповідній території.  
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РОЛЬ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У РОЗБУДОВІ  
СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

The development processes at the world community level are highlighted, the 
combination of which is the main priority of the national state policy; the role of the 
public service in the implementation of the process of  public administration 
system reorganization is defined. 

Освещены процессы развития на уровне мирового сообщества, сочетание 
которых является главным приоритетом отечественной государственной 
политики; определена роль публичной службы в реализации процесса 
переустройства системы государственного управления. 

 
Сучасна модель існування й розвитку як світового суспільства в 

цілому, так і окремих держав балансує на одночасному розгортанні двох 
дуже значимих в економічній, політичний соціально-культурній та інших 
сферах процесів,  як то глобалізація  та децентралізація. Під глобалізацією 
взагалі розуміється  складний, багатогранний процес, який охоплює усі 
сторони суспільного розвитку і втілюється у зростаючій взаємозалежності 
країн світу в результаті формування єдиного всесвітнього господарського 
простору [1, с. 283]. Процеси глобалізації, як правило, ґрунтуються на 
централізації суб'єктів управління (централізації влади). В свою чергу 
децентралізація у наукових джерелах розглядається як  процес 
перерозподілу або делегування функцій, повноважень, людей або речей 
від центрального управління [2]. Вона може відбуватися за рівнями 
(світовому, загальнодержавному та місцевому), територіально (від 
центрального місця на інші території) та функціонально (від головного 
органу будь-якої галузі уряду або чиновникам нижчих рівнів).  

З одного боку може здатися, що це два різноспрямованих за 
характером процеси, які різняться своїми цілями та практичними 
результатами й тенденціями, проте з іншого боку – ефективність 
діяльності по реалізації цілей централізованого глобального економічного 
або політичного об’єкту посилюється, насамперед, діяльністю потужних 
децентралізованих сполучень місцевого, регіонального, 
загальнодержавного рівнів і навіть до цілих коаліцій окремих країн, що, 
перш за все, мають спільні політичні, економічні, соціально-культурні та 
ін. інтереси, об'єднують свої зусилля з метою забезпечення найбільш 
сприятливих умов для реалізації успішного співробітництва, що дозволяє 
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ефективно реалізовувати на міжнародній та вітчизняній арені широкий 
спектр стратегічних цілей. 

З огляду на це, головним пріоритетом вітчизняної державної 
політики є побудова сучасної системи державного управління 
європейського типу, де обґрунтовано запроваджуються та якісно 
поєднуються елементи процесів глобальної централізації та 
внутрішньодержавної децентралізації. Особлива роль та відповідальність 
за реалізацію цього питання покладається на публічну службу, до складу 
якої входять державна служба та служба в органах місцевого 
самоврядування. Головною метою існування публічної служби та 
реалізації її діяльності має стати оптимальне використання вітчизняного 
трудового потенціалу у державному секторі для реалізації національних 
інтересів країни на міжнародній арені та розвитку окремих її регіонів з 
врахуванням нагальних потреб у політичному та економічному секторах, 
світових тенденцій та досягнень.  

Особлива роль у реалізації головної мети відводиться: 1) готовності 
кадрового складу публічної служби вищого корпусу та розвитку його 
стратегічного мислення, що дозволить вирішувати питання участі України 
у світових глобальних процесах та наблизить її до загальноприйнятих у 
Європі та світі стандартів в усіх сферах суспільного життя, у тому числі у 
державному секторі управління; 2) професійній підготовці посадових осіб 
органів місцевого самоврядування шляхом набуття системних 
теоретичних знань, практичних вмінь та навичок щодо вирішення 
поточних та пріоритетних завдань розвитку та ефективного 
функціонального управління окремими регіонами країни та 
децентралізованими структурами (територіальними громадами), які 
представлені модернізованими органами виконавчої влади та 
управліннями різного рівня; 3) прийняттю несуперечливих законодавчих 
та створенню надійних організаційних умов для успішної реалізації 
трудового потенціалу державних службовців і посадових осіб органів 
місцевого самоврядування задля побудови професійної, політично 
нейтральної публічної служби якісного європейського зразка, яка 
відповідає суспільним потребам та здатна ефективно надавати пакет 
публічних послуг населенню; 4) розбудові системи державного 
управління, яка у змозі за допомогою інституту публічної служби 
оптимально адаптувати політику держави до конкретних потреб 
економічних, соціально-культурних, духовно-ідеологічних станів, 
ситуацій або проблемних моментів, що складаються, виникають або 
прогнозуються як у поточному так і стратегічному періодах.  

З огляду на це, публічна служба, як носій владних інтересів, 
покликана трансформувати їх і зробити максимально відповідними й 
корисними до потреб громадського суспільства. Саме за таких умов 
система державного управління зможе наблизитися до аналогу моделі 
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сучасної демократичної країни. Все це вимагає значних реформаторських 
зрушень в частині побудови й організації діяльності публічної служби, які 
частково відбуваються вже сьогодні. Практичним прикладом є прийняття 
нової редакції Закону України «Про державну службу» та відповідних 
підзаконних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та 
центральних органів виконавчої влади.  

Таким чином, роль публічної служби у розбудові системи 
держаного управління демократичного типу є достатньо значимою, 
оскільки вона є сполучною ланкою у відносинах між  громадянським 
суспільством і державною владою, одночасно представляючи потреби й 
інтереси всіх учасників політичного процесу. Нова реформована публічна 
служба має стояти на стражі забезпечення законності усіх політичних 
рішень, що приймаються в країні; цілісності держави як інституту, її 
внутрішньої та зовнішньої безпеки; стабільності і якості надання 
громадянам публічних послуг, гарантованих державою. Результатом 
удосконалення публічної служби має стати модернізована її модель на 
засадах демократичного європейського підходу та формування 
переважної більшості кваліфікованих управлінців публічної сфери, які в 
змозі ефективно здійснювати оперативну діяльність та мати навички 
стратегічного мислення. 
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НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  
ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Процеси адміністрування в публічній сфері набули оновлення із 
прийняттям у 2010 році Податкового кодексу Україні у новій редакції. 
Але не всі (із запропонованих в ньому) заходів пожвавлення контролю та 
нагляду за здійсненням суб єктами підприємницької діяльності своїх 
договірних зобов язань можна визнати виправданими. 
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У правовій науці проблеми контрольної діяльності у сфері 
господарювання розглядалися представниками теорії держави і права, 
адміністративного, фінансового, конституційного, кримінального  права. 
Окремі проблеми контрольної діяльності висвітлювалися у наукових 
працях таких вчених як В.В. Лаптєв, В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменський, 
А.Г. Бобкова, ,  тО.П. Подцерковний, Н.В.Никитченко, С.Ф. Афанасьєв, 
В.М. Гаращук, В.М. Горшеньов, І.Б. Шахов та ін.  

Також за останні сім років достатня кількість праць вчених-
правників  присвячено проблемам реалізації Податкового кодексу 
України. Однак залишаються недостатньо розробленими питання 
оптимізації заходів адміністрування при здійсненні податкового контролю 
за діяльністю підприємців. Зазначений ракурс державного контролю у 
сфері господарювання розглядався в роботах вчених-господарників лише 
епізодично. Необхідність комплексного дослідження обумовлена у першу 
чергу переосмислення сутності та призначення основоположних засад 
державного контролю в умовах дерегуляції підприємницької діяльності. 

Статтею 200-1 Податкового кодексу України передбачено 
електронне адміністрування податку на додану вартість. Відповідно до 
пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів 
України затвердив Порядок ведення Єдиного реєстру податкових 
накладних. Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що 
містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування 
кількісних і вартісних показників до неї (далі - податкова накладна та/або 
розрахунок коригування), до Єдиного реєстру податкових накладних (далі 
- Реєстр),звіряння даних, що містяться у виданих платникам податку на 
додану вартість - отримувачам (покупцям) товарів (послуг) податковій 
накладній та/або розрахунку коригування, з відомостями, які містяться у 
Реєстрі. Подання податкової накладної та/або розрахунку коригування 
здійснюється в електронній формі. Відповідно до Порядку підготовки і 
подання податкових документів в електронній формі засобами 
телекомунікаційного зв'язку Внесення відомостей, що містяться у 
податковій накладній та/або розрахунку коригування, до Реєстру 
здійснюється шляхом подання протягом операційного дня зазначених 
документів в електронній формі Державній податковій службі. Але  
операційний день триває з 0 до 23-ї години, що не є виправданим навіть з 
технічних, а не лише внутрішньоорганізаційних причин. Лише наприкінці 
2016 року  Верховною радою України було визнано вади узгодження 
нормативної та саморегулівної частин контрольного заходу, який 
суперечить принципу проведення результативних та ефективних 
контрольних заходів та змінено зазначений термін до 15 діб.  
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Аналіз зарубіжного досвіду, зокрема США, Франції, Канади, 
Нідерландів,  Словаччини, Данії, Швеції  та інших країн свідчить про 
започаткування тенденції до зближення правового регулювання відносин, 
пов’язаних зі збиранням державних доходів (державного фінансового 
контролю) шляхом проведення реформ з уніфікації діяльності державних 
контрольних органів із збирання державних доходів (податків, митних 
платежів, страхових внесків), що має за мету зменшення навантаження на 
суб’єктів господарювання, підвищення ефективності і результативності 
функцій державного контролю у даній сфері та перехід до системи більш 
простої. 

Запозичення цього досвіду для нашої країни є виправданим 
внаслідок того, що «за останні роки контроль в Україні багато в чому 
втратив свою цінність. Використання контрольних заходів як засобу 
політичної боротьби, відстоювання незрозумілих інтересів призвело до 
того, що контроль перестав виконувати ту основну функцію, для якої він 
був створений – організація господарської діяльності і підвищення 
ефективності господарювання»  [1 ]. 

Для науки господарського права стає актуальним завдання 
вивчення доцільності оптимізації процедур здійснення зазначеного 
адміністративного заходу та рівня децентралізації суб’єкта отримання  
відомостей підприємця. Для цього необхідно проаналізувати сутність та 
процедурні складові вимоги з подання підприємцями електронної  
податкової накладної . 

Проблемі оптимізації заходів податкового контролю, які 
невиправдано навантажують підприємців внаслідок  обмеження технічних 
можливостей їх виконання, не було присвячено господарсько-правового 
аналізу при тому, що його слід визнати невиправданим за своєю суттю. 
Визнання його таким  має зв’язок із важливими науковими розвідками 
проблематики оптимізації внутрішнього та зовнішнього контролю 
суб’єктів господарювання. 
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

Розглянуто питання пошуку оптимальної системи медичного 
обслуговування населення в умовах децентралізації. Визначено низку проблем в 
застосуванні механізмів державного управління реформуванням медичної галузі в 
умовах децентралізації, а також запропоновано можливі варіанти їх вирішення. 

Ключові слова: громадське здоров’я, реформування медичної галузі, 
децентралізація. 

The issue on searching an optimum system of medical care under the conditions 
of decentralization is considered. A number of problems have been identified in the 
application of public administration mechanisms for reforming the medical sector in the 
context of decentralization, as well as possible options for their solution. 

Key words: public health, medical sector reform, decentralization. 
 
Проблема пошуку оптимальної системи медичного обслуговування 

населення, здатної вчасно реагувати на сучасні виклики є особливо 
актуальною, адже спрямована на збереження головного ресурсу держави 
– життя і здоров’я її громадян. Спроби реформування в цій галузі 
наражалися та продовжують наражатися на протидію з боку влади різних 
рівнів, частково медичних кадрів, представників бізнесу тощо. Ситуація 
особливо загострилася після впровадження політики децентралізації, адже 
з одного боку зачіпає інтереси місцевих еліт, з іншого – впливає на рівень 
медичного обслуговування пересічних громадян. 

Питанням реформування медичної галузі в Україні присвятили свої 
дослідження ряд науковців та практиків. Предметом їх досліджень стали 
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реалізація та захист прав пацієнтів в умовах інформатизації охорони 
здоров'я, розвиток медичної галузі в умовах децентралізації, кадрова 
криза та недоліки медичної освіти в Україні, проблеми впровадження 
медичної реформи на місцях тощо. Але досі комплекс питань, пов’язаних 
з механізмами державного управління реформуванням медичної галузі в 
умовах децентралізації залишається недостатньо вивченим. 

Кабінет Міністрів України ухвалив низку постанов щодо 
реформування системи охорони здоров’я в Україні та затвердив 
Концепцію з реформи фінансування системи охорони здоров’я та 
Концепцію розвитку системи громадського здоров’я [1, 2]. Такий доробок 
щодо нормативного забезпечення медичної реформи свідчить не лише про 
важливість правового механізму, а й несе в собі ряд загроз щодо його 
здійснення. 

Розпочатий процес створення Госпітальних округів спрямований на 
формування механізму співпраці між органами місцевої влади (районами, 
містами, об’єднаними територіальними громадами) для удосконалення 
управління медичною інфраструктурою. Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» 
встановлює технічні критерії та порядок створення госпітальних округів, 
а саме:  наявність принаймні однієї лікарні інтенсивного лікування 
(першого чи другого рівня); охоплення території з населенням мінімум 
200 тис. осіб у разі наявності лікарні 2-го рівня або 120 тис. осіб у разі 
наявності лікарні тільки 1-го рівня; можливість доїзду до лікарні 
інтенсивного лікування з будь-якої точки округу за 60 хвилин [3]. 

Проте, на заваді впровадження госпітальних округів відповідно до 
вимог постанови стають нерівномірність розселення населення навіть в 
межах однієї області, незадовільні комунікації, відтік 
висококваліфікованих медичних кадрів, відносна спроможність більшості 
новостворених об’єднаних територіальних громад, відсутність чіткого 
стратегічного бачення управлінської системи медичною галуззю на 
регіональному та місцевому рівнях.  

Безпосередньо на принципах децентралізації та субсидіарності має 
базуватися нова система громадського здоров'я в Україні, проголошена в 
Концепції розвитку системи громадського здоров’я [2]. Метою концепції 
є створення системи відповідальності місцевих органів влади за 
збереження здоров’я і попередження захворювань населення. 

На заваді цьому стоять недосконалість правового поля, яке сьогодні 
регулює сферу громадського здоров’я в Україні; застаріла система 
моніторингу захисту населення від небезпечних інфекційних хвороб; 
низький рівень життя основної маси населення; низький рівень 
поінформованості громадськості стосовно стану навколишнього 
середовища, якості продуктів харчування та лікарських засобів тощо; 
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застаріла система підготовки та мотивації кваліфікованих медичних 
кадрів, а також спірні реформаторські пропозиції стосовно персоналу; 
майнові питання; нерівномірне матеріально-технічне забезпечення 
медичних закладів в різних районах та областях тощо.  

Аналіз наукових доробок, чинного законодавства України та 
проектів нормативних актів дозволив визначити низку проблем в 
застосуванні механізмів державного управління реформуванням медичної 
галузі в умовах децентралізації:  

- суперечливі норми чинних нормативно-правових актів та 
пропонованих проектів призводять до маніпулювання при їх 
впровадженні, а нерозуміння на місцях суті впроваджуваних реформ, 
викликають соціальну напругу тощо; 

- формальна передача значних повноважень з реформування 
медичної галузі на місця призводить до організаційного колапсу 
впровадження реформи, адже фактично місцева влада не має чіткої 
картини плану реформи (матеріально-технічне та кадрове забезпечення 
медичних закладів, формування мережі цих закладів, недосконалість 
системи моніторингу, неналежні комунікації; невизначеність з рівнями 
госпітальних округів тощо). Ухвалення вірного управлінського рішення 
на місцях вимагає розуміння стратегії на загальнодержавному рівні; 

- недостатня поінформованість громадськості як про кінцевий 
результат реформи, так і про кожен її етап на кожному територіальному 
рівні; 

- невизначеність щодо фінансування медичних закладів різних 
рівнів, що може призвести до невмотивованого їх скорочення. 

Власне, зазначені проблеми можливо вирішити визначивши 
кінцеву мету реформи з чіткими критеріями її досягнення та привести 
нормативно-правову базу щодо реформи медичної галузі у відповідність 
до Конституції України, визначити функції, повноваження, рівень 
компетентності та відповідальності кожної ланки влади, їх взаємозв’язків 
в процесі впроваджуваних змін, а також залучити до процесу розробки 
зазначених нормативно-правових актів регіональні наукові та освітні 
центри.  
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ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
ТА РЕФОРМУВАННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Determinations and differences of terms "service", "state services", "social 
services", "public services" in the system of reforms of local self-government and 
decentralization of power in Ukraine. 

Рассмотрены определения и особенностаи использования терминов 
«услуга», «государственные услуги», «социальные услуги», «публичные услуги» в 
системе рефермирования местного самоуправления и децентрализации власти в 
Украине. 

 
Успішність будь-якої реформи в державі залежить від розуміння її 

змісту усіма учасниками таких відносин. 1 квітня 2014 року 
розпорядження Кабінету Міністрів України №333-р була схвалена 
Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні та затверджено План заходів з її реалізації 
(розпорядження КМУ №591-р від 18.06.2014). Таким чином, було 
закладена база для проведення децентралізації в Україні. Децентралізація 
термін, що означає передачу владних повноважень органами центральної 
влади органам місцевого самоврядування. Іншими словами, 
децентралізація забезпечить право громади мати повноваження і бути 
спроможними їх реалізовувати. Адже, реформа місцевого 
самоврядування, передбачає передачу в місцеві бюджети частки 
загальнонаціональних податків, створює економічну зацікавленість 
громад в розвитку нових виробництв, підтримці бізнесу, економічного 
розвитку країни в цілому.  
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Аналіз запитань на спеціалізованих сайтах, які здійснюють 
моніторинг процесу децентралізації у процесі об’єднання громад, показує, 
що в першу чергу виникають питання стосовно надання територіальними 
громадами соціальних та адміністративних послуг, що чекає школи, 
медичні пункти, заклади культури після реформи; відповідно – що буде з 
вчителями, працівниками закладів медицини і культури при «оптимізації» 
мережі цих закладів та як буде контролюватися якість цих соціальних 
послуг.  

Розвиток суспільних відносин зумовлює розширення кола 
суб’єктів, які потребують надання соціальних послуг, що робить 
необхідним розширення переліку їх видів та форм, покращення якості 
надання та забезпечення адресності. Важливе значення має пошук 
додаткових фінансових надходжень, у тому числі з недержавного сектору 
економіки, для соціального обслуговування, а також залучення членів 
територіальної громади до формування концептуальних засад надання 
соціальних послуг на відповідній території.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій у сфері державного 
управління, юриспруденції, соціальній сфері дає змогу прийти до 
висновку, що питання надання послуг органами місцевого 
самоврядування активно вивчається українськими науковцями. Серед 
вітчизняних учених відомі праці Д.Жерліцина, О.Скорохода, 
О.Євтушенка, які досліджували питання надання публічних послуг 
органами місцевого самоврядування. 

Дослідження діяльності органів місцевого самоврядування щодо 
надання соціальних послуг вимагає визначення сутності самого терміна 
“соціальні послуги”. Тим більше, в теорії державного управління 
використовуються також поняття “державні послуги” та “публічні 
послуги”, що зумовлює необхідність їх розмежування. Так, на думку 
О.Н.Євтушенка, “державні послуги” – це послуги, забезпечення яких бере 
на себе держава, тому вони існують у будь-якому суспільстві і 
безпосередньо пов’язані з публічними функціями держави. Водночас 
публічні послуги – це послуги, які можуть надавати як державні органи, 
так і органи місцевого самоврядування і будь-які інші органи, якщо 
держава делегує їхнє виконання і забезпечує відповідні ресурси для їх 
виконання [1, c. 33-34]. Отже, термін “публічні послуги” ширший і 
включає в себе “державні послуги”. При цьому основними 3 ознаками 
публічних послуг є те, що вони забезпечують діяльність загальнозначущої 
спрямованості; мають необмежене коло суб’єктів, що користуються ними; 
здійснюються або органом державної й муніципальної влади, або іншим 
суб’єктом і ґрунтуються як на публічній, так і на приватній власності [2, с. 
5]. Соціальні послуги мають усі ознаки публічних послуг, але критерієм їх 
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виділення в окрему категорію (на відміну від державних послуг) є не коло 
суб’єктів, що їх надають, а сфера, в якій вони реалізуються (охорона 
здоров’я, культура, освіта, наука, соціальний захист). Соціальні послуги 
можуть надаватися як органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, так і недержавними організаціями. Однак, погоджуємось 
з думкою О.Н.Євтушенка, – якщо в основі соціальної послуги лежать 
конституційні права громадян, реалізація яких повинна забезпечуватися 
державою, то ця послуга має надаватися державними структурами, 
держава в цьому випадку не вправі самоусунутися, хоча це не забороняє 
надання цієї послуги й недержавними, комерційними органами [1, c. 34]. 
[5, с. 127]. 

Такі підходи на нашу думку відображають правовий підхід до 
визначення поняття соціальної послуги. На нашу думку слід розібратися з 
терміном «послуга» тому, що в системі реформування державного устрою 
основною діючою особою є людина, а держава виступає в ролі сервісних 
центрів на місцях. Тобто мова йде тут про побудову 
«людиноцентристської» держави. Поняття «послуга», є найбільш 
широким та узагальнювальним з-поміж усіх названих вище. Цей термін 
можемо визначити як будь-який захід або вигоду, які одна сторона може 
запропонувати іншій і які не є матеріальними та не призводять до 
заволодіння будь-чим [4, с. 57]. Всі послуги можна згрупувати в 3 групи: 
послуги – дії, послуги – вигоди та послуги задоволення  

Таким чином, можна встановити, що публічні послуги – це 
послуги, які можуть надавати як державні органи, так і органи місцевого 
самоврядування та будь-які інші органи, якщо держава делегує їхнє 
виконання і забезпечує відповідні ресурси для їх виконання. Тому, 
ураховуючи вищенаведене, можна підсумувати, що публічні послуги 
означають юридично й соціально значущі дії в інтересах суспільства, 
держави й громадян. Особливістю публічних послуг є наявність для них 
регламентів, зумовлених державою, і державний нагляд за їхнім наданням 
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НАДМІРНЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ  
НА СПОЖИВАЧА ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

The paper considers the types of public services, the state of documenting their 
provision and proposes a way to reduce the registration burden on the consumer of 
public services in Ukraine 

В роботі розглянуті різновиди публічних послуг, стан документування їх  
надання і запропоновано шлях до зменшення реєстраційного навантаження на 
споживача публічних послуг в Україні 

 
Метою роботи є оцінка ступеня реєстраційного навантаження на 

пересічного споживача публічних послуг в Україні та пошук шляхів його 
зниження. 

Спочатку необхідно визначитися з тим, що таке публічні послуги і 
хто є їх споживачем. Згідно багатьох авторів публічні послуги – це 
послуги, які можуть надавати як державні органи, так і органи місцевого 
самоврядування та будь-які інші органи, якщо держава делегує їхнє 
виконання і забезпечує відповідні ресурси для їх виконання [1]. 
Особливістю публічних послуг є наявність для них регламентів, 
зумовлених державою, і державний нагляд за їхнім наданням [2]. 
Основними сферами надання публічних послуг згідно [3] є: захист (життя, 
власності, довкілля, інтелектуальної власності тощо); соціальний захист 
(дітей, літніх людей, людей з особливими потребами, безробітних); 
реєстрація, ліцензування (змін громадського стану, стану об’єктів і 
суб’єктів; утворення громад, організацій; певних видів діяльності); 
повсякденна діяльність (охорона здоров’я; забезпечення комунальною, 
побутовою сферами; аграрні питання тощо); комунікація (пошта, 
телекомунікації, інтернет, транспорт, засоби масової інформації); духовне 
та культурне самовираження: (відпочинок, культурно-масові заходи, 
фізична культура і спорт). 

Таким чином споживачем публічних послуг є людина будь якого 
віку і роду занять, яка може виступати як в якості приватної особи, так і 
як представник певних установ та організацій. 

При наданні публічних послуг зазвичай відбувається реєстрація як 
самого факту звернення громадянина за ними, так і факту надання таких 
послуг. Наявність регламентів та державний нагляд за наданням 
публічних послуг звісно передбачають звітність про їх надання, але дуже 
часто вміст цієї звітності є надлишковим. 
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Практично будь-яка послуга, що пов’язана з фінансовими 
витратами супроводжується реєстрацією ІПН отримувача послуги. При 
цьому практично завжди необхідно надавати копії паспорту, а для ВПО 
ще і довідки про взяття на облік. 

В договорах на надання комунальних послуг прописують особисті 
дані осіб, які проживають у квартирі, хоча для здійснення господарської 
діяльності постачальнику послуг це непотрібно, особливо, коли 
розрахунок ведеться за показниками лічильників. 

Така ситуація носить масовий характер і виникла в спадок від 
радянської системи, яка пильно слідкувала за своїми громадянами. Начеб-
то у демократичній Україні ситуація змінилася. Зникла прописка, але 
лишилася реєстрація. З’явилася ID-картка (біометричний внутрішній 
паспорт), але при ньому лишився паперовий додаток. 

Застосування «мокрої печатки» при господарських операціях є 
необов’язковим, але досі без неї в вас можуть не прийняти документи. 

Причому таке додаткове документування в галузі публічних послуг 
потребує значних ресурсів у вигляді людей, які накопичують, перевіряють 
і архівують всі ці копії, довідки, розписки, талончики, тощо; приміщень, 
де все це зберігається; паперу; електронних носіїв; тощо. 

Все це призводить до ситуації, коли пересічний громадянин 
України, звертаючись до бідь-якого органу за наданням публічної послуги 
повинен мати з собою оригінали та копії багатьох документів (практично 
обов’язково це паспорт та ІПН). Не зважаючи на те, що часто при наданні 
публічних послуг споживач надає свої персональні дані, заходи по їх 
належному захисту не в змозі забезпечити велика кількість установ, які 
надають публічні послуги. Це призводить до зростання зловживань із 
застосуванням персональних даних. Тобто ціль, яка декларується – 
додатковий контроль, та унеможливлення зловживань, нівелюється на 
практиці. 

На погляд автора ця ситуація може бути вирішена тільки при 
створенні єдиної бази даних про громадян, наданні єдиного 
ідентифікаційного засобу (номеру, на кшталт ІПН, електронного підпису, 
біометричної ID-картки) і суворої заборони додаткового документування 
процесу надання послуг. 

Незважаючи на витрати, до яких приведе створення такої бази, це в 
перспективі дасть змогу заощадити великі кошти за рахунок скорочення 
як штату, так і накладних витрат. Подібний досвід існує як у світі, 
наприклад, «Електронний уряд» Єстонії, так і в Україні, наприклад, 
ідентифікація клієнтів Приватбанку, чи застосування ЄДБО в системі 
освіти. Тому практично єдине джерело супротиву таким змінам є 
українська бюрократична система, яка при запровадженні прозорого і 
простого механізму надання публічних послуг втратить свій вплив на 
населення та можливість корупційних дій. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ  
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ) 

Наразі доцільність проведення послідовних і глибоких реформ усієї 
системи публічного адміністрування відповідно до європейських норм і 
стандартів є очевидною. Вони орієнтовані на підвищення ефективності 
управлінських рішень, зменшення ієрархічності державного апарату, 
посилення механізмів зв’язку між надавачем публічних послуг і їх 
отримувачем та ін. Невід’ємною частиною такого процесу є 
реформування системи державних органів, і зокрема, органів державної 
фіскальної служби України.  

Черговим етапом на цьому шляху стало оголошення 27 червня 2017 
року Міністерством фінансів України початку впровадження проекту з 
комплексного реформування Державної фіскальної служби. Проект 
передбачає практичне впровадження рекомендацій міжнародних 
партнерів і напрацювань Мінфіну, ДФС, депутатів та експертів. Як 
зазначається, в рамках проекту має бути проведено оптимізацію 
процесів, підсилено головні функції ДФС, підвищено ефективність 
адміністрування податків та поліпшено якість послуг. Головна мета, яку 
бажають при цьому досягнути – це зменшити рівень корупції та 
перетворити ДФС у вмотивовану сервісну службу. Проект буде 
впроваджуватися Мінфіном та ДФС за підтримки консультантів 
міжнародної консалтингової компанії [1]. Здавалося б, такі кроки 
виважені, логічні, поступові і обґрунтовані, адже, очевидно, що система 
фіскальних органів та повноваження таких суб’єктів  за умови орієнтації 
нашого суспільства на європейське законодавство потребує суттєвих 
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змін. Однак, детальний аналіз  пропонованих  змін нас переконує у 
протилежному. 

Справа у тому, що будь які реформи мають реалізовуватися 
відповідно до чіткої стратегії. Зазвичай, такі кроки мають своє відбиття 
у затвердженні Кабінетом Міністрів України відповідної Концепції 
певного реформування. Так, на Урядовому порталі значиться, що 29 
березня  2017 року Кабінет Міністрів України схвалив концепцію 
реформування ДФС, яку розробив Мінфін, беручи до уваги рекомендації 
міжнародних партнерів України, зокрема Міжнародного валютного 
фонду, Митно-прикордонної служби США, Міністерства фінансів США 
та Євпропейської Комісії. Окрім того, при розробці було використано ряд 
міжнародних документів, а саме зведені митні стандарти ЕС 
(CustomsBlueprints) та зведені фіскальні стандарти ЕС (Fiscal Blueprints) 
[2]. Водночас такого документу нарізі у відкритому доступі немає. 
Звичайно, можна припустити, що цей документ з нез’ясованих обставин 
набув грифу «таємно». Втім таке припущення не може мати підґрунтя, 
оскільки нормативні акти такого роду мають буди оприлюднені. 

На наш погляд, кожного разу, коли  уряд вдається до провадження 
реформ  системи органів, що забезпечують справляння податків і зборів, 
йому не вистачає відповідних знань, умінь і навиків. Наслідком цього стає 
проголошення але не реальне впровадження конче потрібних нашій 
державі змін.  

На наш погляд, при проведенні реформ публічного адміністрування 
загалом, і органів державної фіскальної служби зокрема, першочерговим 
завданням має бути чітке визначення завдань, напрямів, засобів 
досягнення поставлених завдань та інші важливі питання. Ці положення 
доцільно закріпити у відповідній концепції, яка буде «служити 
представленим у загальному вигляді сценарієм досягнення цілей, які 
також повинні бути з'ясовані в процесі розробки концепції». Саме за того 
підходу можливо чітко позначити етапи реалізації реформи, проміжні і 
кінцеві  результати. Але, на жаль, сьогодні це не відбулося.   
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  
КАК ФОРМАПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

УСИЛЕНИЮ НЕОКОРПОРАТИВИЗМА 

Представлены утверждения роли иерархической децентрализации как 
формы противодействия распространению таких форм публичного 
администрирования, которые будучи подконтрольными крупному бизнесу и на 
основе декларативной подмены прав нации (и несуществующих прав страны) 
правами государства осуществляют узурпацию публичной власти. 

 
Корпоративизм является достаточно агрессивным (по отношению к 

гражданским свободам) кластером форм реализации аппарата публичного 
администрирования, приводящего к быстрому истощению человеческих 
ресурсов, к коллапсу комплекса институтов, способствующих 
устойчивому развитию общества, и к последующей деградации как 
самого публичного администрирования, так и всей страны с её 
общественными институтами и государственным аппаратом, к 
последующему долговременному периоду реабилитации общества и 
личностей, столкнувшихся с триумфом корпоративизма. У личностей, 
столкнувшихся с триумфом корпоративизма, в последующем 
вырабатывается способность его распознавания и создания общественных 
институтов противодействия ему, но также естественным процессом 
является и смена поколений, что в совокупности с мутацией штаммов 
корпоративизма приводит к сложности его распознавания новыми 
поколениями граждан и к отсутствию иммунитета общества к нему. 
Видится, что создание иерархической децентрализации, у которой будут 
соблюдаться нормативы размерности кластера каждого уровня 
публичного администрирования, а также будут закреплены 
полномочиями за уровнями согласно принципу непоглощения 
полномочий (полномочия конкретного уровня не могут быть 
делегированы или субсидированы ни нижнему, ни верхнему уровню), 
может быть не просто эффективной формой публичного 
администрирования, но и формой превенции возникновения, 
распространения и усиления новых форм корпоративизма. 

Следует тезисно перечислить, в чём отличия иерархической 
децентрализации от других форм централизации и почему эти 
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отличительные черты предположительно могут способствовать превенции 
неокорпоративизма. 

Основные отличия иерархической децентрализации (ИД) 
заключаются в следующем: 1) ИД предполагает формирование и 
переформирование многоуровневости субъектов публичного 
администрирования, которая формируется и используется не в 
соответствии с критериями соблюдения нормы управляемости, а в 
соответствии с критериями соблюдения нормы коалиционности; 2) ИД не 
допускает передачи властных или иных полномочий от уровня уровню (то 
есть соблюдается не только принцип разделения ветвей власти, но и 
разделения уровней власти).  

Основные признаки корпоративизма в порядке их убывания по 
степени проявления в корпоративизированных обществах: 1) риторика с 
декларациями существования личности государства и отсутствия иных 
личностей, или превосходства и доминирования личности государства над 
иными личностями; 2) отождествление страны, государства и нации; 
3) существование и доминирование в национальной экономике крупных  
форм бизнеса или дочерних представителей ТНК. Поскольку ключевой 
негативной чертой корпоративизма является узурпация на основе 
использования подмены ряда понятий консолидированной экономической 
де-факто властью против распылённой политической де-юре власти 
граждан, то противодействием должны быть механизмы консолидации 
законного политического субъекта и механизмы, предотвращающие 
перераспределение полномочий и их узурпацию. И такие механизмы 
видятся присущими концепту иерархической децентрализации. 

В то же время следует признать, что внедрение иерархической 
децентрализации выступает своеобразным «перепрыгиванием пропасти в 
два прыжка»: она должна быть внедрена как лекарство от болезни, в то 
время как способна действовать как лекарство только после внедрения, в 
то время как само внедрение невозможно в следствие всё той же болезни. 
Так, объективными сложностями на пути реализации идеи иерархической 
децентрализации являются следующие: 1) действующая система 
субъектов публичного администрирования будет противодействовать 
изменениям в сторону прямого внедрения институтов иерархической 
децентрализации или институтов, способствующих ей; 2) сложившиеся 
де-факто институты гражданского общества Украины не только не 
способны к целенаправленной трансформации, но и в значительной мере 
аннигилированы политическими процессами последних десятилетий; 
3) уровень политического образования граждан не адекватен их 
гражданскому статусу. Кроме того, и сама концепция иерархической 
децентрализации пока ещё не является разработанной в должной мере и в 
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соответствии современной социально-политической обстановке: в 
частности само понятие нормы коалиционности является не новым, но 
научное обоснование этой нормы ещё предстоит осуществить в ходе 
предстоящих исследований политологов, социологов, экономистов. 

Преодоление сложностей внедрения иерархической 
децентрализации возможно только на основе, во-первых, широкой 
популяризации и адекватного распространения политологического 
образования граждан, а во-вторых, на основе установления критериев 
распространения обществоведческих положений. Первое может быть 
осуществлено только под давление волонтёрского движения, ставящим 
перед собой такие задачи. Второе требует проработанную 
методологическую основу, для разработки которой недостаточно «доброй 
воли» и требуется глубокого юридического образования и целостной 
методологической концепции. Причем такая концепция должна быть 
рефлексивной, предъявляя требования не только к объекту изучения, но и 
к самой себе. Пока претендентом на роль такой методологической 
концепции видится только либертарно-юридическая теория права и 
государства В. С. Нерсесянца, но и этот тезис требует дополнительного 
обоснования и научной проработки. Особенно это верно из-за пока 
отсутствующего теоретического обоснования иерархической 
децентрализации в терминах этой теории. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

The thesis addresses the issues of the peculiarities of legal regulation of 
innovation development. Attention is paid to the shortcomings of national legislation. 
Noted the need for an individual approach to business technology transfer, and 
transparent competitive procedures for private partners in the mechanism of public-
private partnership. 

У тезах розглянуте питання щодо особливостей правового регулювання 
інноваційного розвитку. Увагу приділено недолікам національного законодавства. 
Зазначається на необхідності індивідуального підходу до суб'єктів трансферу 
технологій, а також прозорої конкурентної процедури залучення приватних 
партнерів у механізмі державно-приватного партнерства. 
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Інноваційний розвиток відновлювальної енергетики полягає у 
розробці та поширенні новітніх технологічних процесів та технологій 
отримання енергії з відновлювальних джерел, а також її постачання. 
Інноваційний механізм державного регулювання розвитку передбачає: 
активне впровадження альтернативних інноваційних технологій 
(енергоефективні технології, які використовують традиційні види енергії, 
і технології використання відновлювальних джерел енергіі); формування 
сучасної інноваційної інфрастуктури. Типи інноваційних технологій в 
енергетиці: енергозберігаючі технології - енергозберігаючі пластикові 
вікна і двері та інші, що підтримуються в рамках звичайних 
інфраструктурних проектів на об’єктах комунальної власності; 
енергопродукуючі технології — ефективні котли, сонячні колектори, 
біопаливне обладнання, що самостійно або в комплексі з 
енергозберігаючими технологіями вважаються інноваційними 
енергоефективними технологіями [1].  

Розглянемо деякі особливості та проблемні аспекти правового 
регулювання даної сфери. 

1. Концепції, стратегії, програми розвитку, що виступають 
правовою формою реалізації енергетичної політики мають чітко 
відображати реальну ситуацію розвитку відносин, передбачати конкретні 
досяжні засоби реалізації у чітко встановлені терміни. Програми мають 
бути двох рівнів: загальнодержавного (національного) та регіонального. 
Національне законодавство не визначає механізми реалізації енергетичної 
стратегії, не встановлює «відповідальність за невиконанння енергетичної 
стратегії», навіть не визначає такого терміну. Перш за все, слід прийняти 
новий закон, або внести зміни до вже існуючого законодавства щодо 
стратегічного планування держави і чітко передбачити засоби, процедури 
реалізації та відповідальність за невиконання.  

2. Засоби державної підтримки трансферу технологій повинні мати 
індивідуальний, адресний характер та виражатись у реально необхідних 
суб’єктам господарювання пільгах, дотаціях чи додаткових гарантіях, що 
можливо досягти лише за умови персоналізованого підходу до кожного із 
учасників відносин у сфері обігу технологій, зосередження реальної 
інформації про їх потреби, обов’язкового залучення до цього процесу 
представників територіальної громади, органів місцевого самоврядування. 
Фінансування суб’єктів господарювання, які беруть участь у трансфері 
технологій, має відбуватись у пропорційному відношенні як органами 
місцевого самоврядування, так і державою. Відсоткове співвідношення 
фінансової допомоги учасників трансферу технологій має різнитись 
залежно від типу регіону, в якому перебуває такий суб’єкт 
господарювання. Для більш економічно відсталих регіонів відсоток участі 
держави має бути більшим. Критерії відбору проектів мають бути 
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законодавчо закріплені в положеннях Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про державне регулювання діяльності у 
сфері трансферу технологій» та положеннях перспективного акта 
законодавства — Закону України «Про технології в Україні» та мають 
бути сформовані у вигляді обов’язку для державних органів [2]. 

3. Для впровадження альтернативних інновацій та “розумних 
мереж” необхідна зважена державна стимулююча політика. Загалом для 
успішного просування ВДЄ можна виділити два основних аспекти 
підтримки: 1) фінансовий (компенсаційні закупівельні тарифи, зелені 
сертифікати, публічні закупівлі, податкове стимулювання); 2) усунення 
бар’єрів адміністративного характеру (забезпечення доступу до мереж). 
Дієвим засобом впровадження інноваційних технологій у сферу 
відновлювальної енергетики, що враховує ці два аспекти є взаємодія 
держави та інвесторів в рамках державно-приватного партнерства (ДПП).
 Форми державно-приватного партнерства: концесія, оренда державного 
майна, лізинг, угода про розподіл продукції, договір управління 
державним майном та договір про спільну діяльність. Однак заважає 
розвиватися цьому інституту - відсутність прозорої конкурентної 
процедури залучення приватних партнерів, що потребує підвищення рівня 
контролю громадськості за здійсненням ДПП на усіх стадіях його 
реалізації, виключивши будь-які міркування комерційної таємниці та 
надаючи детальні щорічні звіти про виконання ДПП. До того ж, 
концесійне законодавство не приведено у відповідність до Закону "Про 
державно-приватне партнерство". 

Таким чином, необхідним є створення дієвого механізму правового 
регулювання впровадження технологій у сфері відновлювальної 
енергетики, а також стимулювання інвестиційної діяльності, шляхом 
розвитку попиту на енергетичні інновації та вигідних умов 
співробітництва держави та приватних інвесторів. 
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Сьогодні як на нормативному, так і на доктринальному рівнях 

неодноразово мова йде про необхідність проведення децентралізації, 
скорочення кількості органів державної влади, зниження рівня 
бюрократизації дозвільних процедур та зменшення рівня державного 
втручання до сфери підприємництва, на підтвердження чого можна 
назвати чинний Указ Президента України Про Стратегію сталого 
розвитку «Україна-2020», Коаліційну угоду Уряду 21.11.2014 та ін. [1, 2] 

Як зазначалося у працях Атаманової Ю., Білоусова Є, К. Глаз, 
Курашової І. саморегулювання господарської діяльності у будівельній 
галузі може бути реалізоване виключно за допомогою конкретних 
саморегулівних організацій (асоціацій, холдингів, об’єднань підприємств 
тощо), що здійснюють відповідну професійну діяльність у вказаній сфері, 
та мають достатній рівень компетентності та кваліфікації для того, щоб 
формально та функціонально взяти на себе функції органів виконавчої 
влади з регулювання відповідної сфери. [3, 4] 

На нашу думку, задля забезпечення побудови ефективної структури 
механізму саморегулювання будівельної галузі, необхідно визначити, які 
саме види будівельних організацій можуть виконувати зазначені вище 
функції. Тобто, доцільним має стати класифікація таких господарюючих 
суб’єктів з метою виокремлення їх до окремого правового режиму 
регулювання. 

Так, як зазначає Лескова Ю.Г. первинна класифікація усіх 
саморегулівних організацій має базуватися на волевиявленні. 
Найпоширеніша у світі модель саморегулювання заснована на 
добровільному чи обов’язковому членстві членів. Аналізуючи 
законодавчу базу РФ вона зазначає, що обов’язкове членство у 
саморегулівних організаціях введено у шести законах, серед яких 
знаходиться нормативно-правовий акт, що регулює будівельну сферу. 
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Цим організаціям на державному рівні офіційно здійснюється 
делегування відповідних функцій, які наділяють такі організації ознаками 
публічного характеру, про що мова йшла вище. [5] 

Правове положення саморегулівних організацій, що засновані на 
добровільному членстві та таких, що засновані на обов’язковому, 
звичайно, не ідентичні. Перш за все, це пов’язано зі специфікою функцій, 
які вони можуть виконувати. Такі функції, як нормотворча, контрольна, 
регулююча, превентивна, дозвільна, повноваження з урегулювання 
конфліктів та представництво своїх членів у суді є характерними саме для 
організацій з обов’язковим членством та є набагато ширшими та 
багатогранними, що дозволяє таким організаціям вирішувати більше як 
зовнішньосистемних, так і внутрішньосистемних питань. 

Також під час аналізу правового становища саморегулівних 
організацій необхідно, на нашу думку, враховувати характер та 
особливості відносин між самою організацією й державою з одного боку 
та між організацією та її членами, оскільки, як вірно зазначає у своєму 
дослідженні правового становища СРО аудиторів Т. В. Дзгоєв, саме 
саморегулівні організації є сполучним елементом між державою та 
учасниками ринкових відносин різноманітних сегментів економіки, 
консолідуючи та реалізуючи при цьому інтереси держави, корпорації та 
суб’єктів господарювання. [6]  

Така унікальність правового становища та функцій СРО надає нам, 
на наше переконання, можливість доповнити класифікацію їх видів на 
публічно- та приватно-правові організації. Однак ця класифікація не є 
притаманною для саморегулівних організацій будівельної галузі, оскільки 
Курашова І. у своєму дослідженні вела мову про виключність публічно-
правового статусу саморегулівних організацій цієї сфери, проте такий 
критерій для класифікації має право на існування. 

Звертаючи увагу саме до різновидів саморегулівних організацій 
будівельної сфери, на нашу думку, доцільним є вивчення норм 
законодавства Російської Федерації у цій царині, оскільки її правова 
система є дещо схожою з вітчизняною.  

Так, згідно Містобудівного кодексу Російської Федерації до 
саморегулівних організацій в згаданій галузі належать наступні:  

1) саморегулівні організації, засновані на членстві осіб, які 
виконують інженерні вишукування; 

2) саморегулівні організації, засновані на членстві осіб, які 
здійснюють підготовку проектної документації; 

3) саморегулівні організації, засновані на членстві осіб, які 
здійснюють капітальне будівництво. 

На підставі проаналізованого матеріалу, можна стверджувати, що 
можливі види саморегулівних організацій залежать від критерію, який 
було обрано для їх класифікації.  
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Отже, на нашу думку, можна виділити наступні критерії для 
класифікації саморегулівних організацій у будівництві: 1) Спосіб 
отримання повноважень (критерій добровільності/імперативу); 2) Види 
виконуваних робіт (послуг); 3) Принцип утворення; 4) Залежно від 
вертикальної ієрархії; 5) Територіальний критерій; 6) Залежно від 
кількості учасників (на законодавчому рівні необхідне закріплення 
мінімальної кількості осіб залежно від виду , територіального принципу, 
ієрархії тощо).  
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Розглянуто основні зміни, які відбуваються в системі органів місцевого 
самоврядування в умовах набуття чинності Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», зокрема регламентуючі положення 
інституту старости, особливості впровадження інституту префектів, яке 
заплановано після завершення процесу об’єднання територіальних громад.  
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Задля розвитку та зміцнення демократичної, соціальної та правової 
держави, наше громадянське суспільство потребує якісних і системних 
змін до Конституції України. Для того, щоб привести місцеве 
самоврядування у відповідність до Європейської хартії, згідно якої 
органам місцевого самоврядування надається право і спроможність 
вирішення всіх питань підлеглих територій, необхідно напрацювати 
ефективну систему управління та передачу влади з центру прийняття 
рішень  на місця.  

За нинішнім законодавством обласні та районні державні 
адміністрації працюють як представники державної влади на місцях, 
маючи величезні штати працівників і значну кількість повноважень і 
потребують загалом чималих видатків на утримання, але разом з тим 
забезпечують повсюдність публічного адміністрування територій.  

Згідно Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», до особливостей функціонування об’єднаної 
територіальної громади відноситься представництво депутатів тих сіл, що 
не мають власних сільських рад у раді громади, і старости у виконавчому 
комітеті ради. Старости та депутати, здійснюючи зв'язок між 
односельцями та владою громади, вирішують різні питання жителів щодо 
розвитку у раді та виконавчому комітеті [2]. 

Староста обирається у тих селах та селищах, що визначені 
рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади на строк 
повноважень цієї місцевої ради, за винятком її адміністративного центру. 

Згідно V розділу прикінцевих положень Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», у селах, селищах, в яких 
знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що 
об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости 
виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного 
голови відповідної територіальної громади до об’єднання.  

Вибори старости згідно п. 6 статті 2-ї Закону України від 14.07.2015 
року №595-VIII «Про місцеві вибори», проводяться за мажоритарною 
системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому 
окрузі, до якого входить територія відповідного населеного пункту (села 
або селища). Право голосу на виборах старости мають громадяни 
України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції 
України (тобто, на день виборів досяг 18 років), належать до відповідної 
об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади та 
проживають на території населеного пункту (села або селища), де за 
рішенням об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади 
проводяться такі вибори. На осіб, які бажають обійняти посаду старости, 
не поширюється обмеження граничного віку, оскільки це виборна посада. 
старостою не може бути обраний громадянин України, який має 
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судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину 
проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця 
судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. 
Висування кандидатів у старости розпочинається за 34 дні до дня 
голосування [3]. 

Місцева рада об’єднаної територіальної громади у своєму рішенні 
визначає село, селище де запроваджується посада старости. Перші вибори 
старости призначаються радою об’єднаної територіальної громади. 
Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого 
процесу перших місцевих виборів старости здійснюється відповідною 
територіальною виборчою комісією протягом п’яти днів з дня прийняття 
рішення про призначення перших виборів старости. 

При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, 
підконтрольним і відповідальним перед жителями села (селища), 
відповідальним – перед сільською (селищною, міською) радою об’єднаної 
територіальної громади. Староста як посадова особа місцевого 
самоврядування, що представляє інтереси жителів населених пунктів 
громади, дбає про розвиток  кадрів на селі, рекомендує виконавчому 
комітету ради здібних фахівців, здатних реалізувати найскладніші 
завдання розвитку території.  

Одним з ключових аспектів проекту змін до Конституції є введення 
посади префекта та надання йому повноважень державного нагляду [4]. 
На рівні нових районів, що будуть складатись виключно з об’єднаних 
громад та на рівні області будуть утворені префектури, де працюватимуть 
префекти для нагляду за додержанням Конституції і законів України 
органами місцевого самоврядування. Змінами вилучаються з 
конституційного регулювання місцеві державні адміністрації та 
відповідно скасовується інститут голів місцевих державних адміністрацій. 
Натомість основні повноваження зосереджуються на базовому рівні – у 
громаді. 

С п и с о к  л і т е р а т у р и  

1. Практичний посібник з питань організації роботи органів місцевого 
самоврядування об’єднаних територіальних громад. – Режим доступу: 
http://auc.org.ua/sites/default/files/books2web.pdf 

2. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 
05.12.2015 №157-VIII. –  Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19  

3. Про місцеві вибори» : Закон України від 14.07.2015 №595-VIII. –  Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/595-
19?test=XX7MfyrCSgkyzy3IZiDKO9XjHI4g6s80msh8Ie6 



196 

4. Проект ЗУ «Про префектів» від 16.11.2015. – Режим доступу: 
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/prefekti-16.11..pdf 

 
 
 

Володимир Валентинович Тищенко, 
к.е.н., СНУ ім. В.Даля; 

Олег Кальной, 
 студент, Інститут економіки та управління  

СНУ ім. В. Даля 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Виділено основні загрози реалізації в Україні позитивного європейського 
досвіду децентралізації соціальних послуг. Розглянуто проблеми впровадження в 
Україні системи надання соціальних послуг на місцевому рівні. Охарактеризовано 
основні напрями реалізації Стратегію розвитку системи соціальних послуг в 
Україні на період до 2022 року. 

Зроблено висновок, що надання повноважень органам місцевої влади 
дозволить оперативно реагувати на загрози реалізації стратегії розвитку регіону 
та країни в цілому. 

The main threats of realization in Ukraine of positive European experience of 
decentralization of social services are highlighted. The problems of implementation of 
the system of provision of social services at the local level in Ukraine are considered. 
The main directions of realization of the strategy of development of the system of social 
services in Ukraine for the period up to 2022 are described. 

It is concluded that empowerment of local authorities will promptly respond to 
threats to the implementation of the development strategy of the region and the country 
as a whole. 

 
Система надання соціальних послуг в Україні стає важливим 

інструментом забезпечення соціальної безпеки держави в умовах 
тотального реформування інститутів державного управління та 
децентралізації. Враховуючи, що поняття «соціальні послуги» 
використовується при обговоренні переходу від бюджетного 
фінансування установ до фінансування послуг, здійснення соціальної 
роботи з різними соціальними групами, які знаходяться в складних 
життєвих обставинах та на межі бідності, ефективність реформування 
системи надання соціальних послуг залежить від того, як розуміють 
реформатори сутність і зміст реформ.  
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Таким чином актуальним є виокремлення проблем реформування 
системи соціальних послуг в умовах децентралізації.  

У висновках, яких дійшли українські вчені, що опікуються 
проблемами надання соціальних послуг, зазначено, що основними 
загрозами реалізації в Україні позитивного європейського досвіду 
децентралізації соціальних послуг можуть бути [1, с. 149]: 

– некомпетентність і неефективність системи державного 
управління;  

– суперечливість нормативно-правової бази соціального 
спрямування, безсистемність і непослідовність у законодавчій сфері;  

– схильність до корупції; ресурсний дефіцит (фінансово-
економічний, управлінський, інституційний) одночасно з нераціональним 
його використанням;  

– патерналістський світогляд значної частини громадян на 
соціальну політику;  

– механічне застосування іноземного досвіду без врахування 
національних особливостей;  

– відсутність аналізу соціальних наслідків при прийнятті 
управлінських рішень.  

Серед проблем впровадження системи надання соціальних послуг 
на місцевому рівні, слід виділити наступні:  

– занадто складана система цільових груп та зобов’язань держави 
заважає місцевій владі визначати пріоритети фінансування в сфері 
соціальних послуг;  

– відмова у фінансуванні адміністраторів соціальних послуг з боку 
громад та фінансування лише соціальних працівників, які безпосередньо 
працюють з населенням; 

– скорочення закладів та введення соціальних працівників до 
складу виконкомів.  

На запит щодо визначення вказаних проблем реформування 
системи соціальних послуг в умовах децентралізації запропоновано 
проект Стратегії розвитку системи соціальних послуг в Україні на період 
до 2022 року. Основними напрямами реалізації Стратегії стали наступні:  

– забезпечення доступності соціальних послуг у територіальній 
громаді;  

– забезпечення адресності та підвищення ефективності фінансових 
ресурсів у територіальній громаді;  

– підвищення спроможності територіальної громади у забезпеченні 
соціальних потреб;  

– сприяння деінституалізації;  
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– посилення кадрового потенціалу суб’єктів, які надають соціальні 
послуги.  

Діяльність органів влади за означеними напрямами допоможе 
досягти стратегічних цілей розвитку Донбасу до 2020 року [3, 4], серед 
яких для відновлення лідерських позицій та реформування системи 
соціальних послуг в умовах децентралізації особливо слід виділити:  

– можливості державної фінансової підтримки розвитку об’єднаних 
територіальних громад на формування їхньої інфраструктури;  

– активізація інституційних змін сектору безпеки України, 
підвищення рівня відповідальності в усіх ланках сектора;  

– децентралізація управління та передача значних повноважень і 
бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування.  

Таким чином, можна зробити висновок, що процес реформування 
системи соціальних послуг в умовах децентралізації стикається з низкою 
проблем як на національному, так і на регіональному рівнях. Однак, 
надання повноважень органам місцевої влади дозволить оперативно 
реагувати на загрози реалізації стратегії розвитку регіону та країни в 
цілому. 

С п и с о к  л і т е р а т у р и  

1. Кравченко М. SWOT-аналіз реформування вітчизняної си- стеми соціальних 
послуг / М. Кравченко // Ефективність державно- го управління. Збірник 
наукових праць, 2015. – Вип. 43. – С. 145- 151. 189  

2. Проект Стратегії розвитку системи соціальних послуг в Україні на період до 
2022 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://bureau.in.ua/downloads/news/2016-04-08/STRATEGYYAROZVYTKU-
SYSTEMY-SOTSIALNYH-POSLUG.pdf  

3. Cтратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року (нова редакція 
2016 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
donoda.gov.ua/index.php?spec_cmd=download&args 

4. Cтратегія розвитку Луганської області на період до 2020 року [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://strategy2020.lg.ua/index.php/strategiya-
luganskoji-oblasti-2020/83-luhansk-rigeon-development-strategy-for-the-period-
until-2020-in-ukrainian-and-english 

 
 

  



199 

 
 
 
Секція 8. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: 
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 
 

Ганна Валеріївна Анісімова  
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри екологічного права, 
Національний юридичний університет  

імені Ярослава Мудрого,  
зам. директора з наукової роботи НДІ 

ПЗІР НАПрН України, 
м. Харків, Україна 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

The abstract covers the scientific-theoretical and practical sustainable 
development problems analysis within the provision of national environmental and food 
security framework as well as an improvement of its legal regulation mechanism under 
the influence of European integration processes. 

Тезисы доклада посвящены научно-теоретическому и практическому 
анализу проблем устойчивого развития Украины в контексте обеспечения 
национальной экологической и продовольственной безопасности, 
совершенствованию механизма их правового регулирования под влиянием 
евроинтеграционных процессов. 

 
Забезпечення продовольчої й екологічної безпеки є ключовою 

проблемою для будь-якого сучасного суспільства. Пояснюється це тим, 
що вона тісно пов’язана із дотриманням та необхідністю збереження 
балансу між національними інтересами і сучасними глобалізаційними 
процесами, реформуванням чинного законодавства та його екологізацією. 
Крім того, треба пам’ятати, що екологічна, економічна і продовольча 
безпеки є складними правовими явищами, які до того ж мають 
поліфункціональний характер, тісно пов’язані між собою й є 
взаємозалежними. Підтвердити сказане легко. Так, взаємозв’язок між 
станом продовольчої безпеки і навколишнім середовищем, як відомо, є 
складним і багатовимірним [4]. У той же час продовольча безпека 



200 

залежить не тільки від рівня екологічної безпеки довкілля, а й якості 
надання низки екологічних послуг у різних сферах господарської 
діяльності, які, на жаль, помітно відстають від світових стандартів і 
вимог. Щоб повно і всебічно розкрити зв’язки і залежності зупинимося на 
загальновизнаному концепті, що прагнення до продовольчої безпеки за 
рахунок збільшення сільськогосподарського виробництва може включати 
в себе зміни в землекористуванні, рослинному покрові, 
сільськогосподарських ресурсах і практиці управління, що, у свою чергу, 
є визначальним драйвером ландшафтних змін [6]. Наведене є свідченням 
того, що якість продовольчої безпеки залежить від стану і безпеки 
довкілля. 

Як наголошують фахівці, якщо до 2030 р. не буде доступно на 50% 
більше їжі й енергії і на 30% більше прісної води, то передбачається 
«ідеальний шторм», під час якого одночасно відчуватиметься дефіцит всіх 
цих речей, тобто можна вести мову про його глобальний масштаб [3]. Це 
стає ще більш «злободенною проблемою», ніж кліматичні зміни і 
збільшення населення планети, що відбуваються одночасно, а отже, 
завдання досягнення глобальної продовольчої безпеки стають ще більш 
складним викликом для сучасного соціуму. 

З огляду на сказане варто зауважити, що успіху і отриманню 
бажаних результатів від проведення державної політики забезпечення 
екологічної безпеки (та її складової продовольчої) сприятиме те, що разом 
із євроінтеграційними процесами мають відбуватися оновлення окремих і 
прийняття тих, яких не вистачає, національних нормативних актів із 
метою приведення українського законодавства у відповідність до 
міжнародних вимог. Наголосимо, що це слід робити не завдяки 
розгалуженню і збільшенню кількості нормативно-правових актів, а 
шляхом підвищенню їх якості, оскільки для регулювання окреслених 
правовідносин можна ти необхідний мінімум. 

Нині ми стаємо свідками безпрецедентного процесу у вітчизняній 
юридичній науці. Так, у галузевих науках продовольчу безпеку 
розглядають як невід’ємний складник безпеки певної галузі (наприклад, 
екологічної, економічної, аграрної безпеки тощо), тобто має місце, так би 
мовити, «перетягування». Наприклад, Є . М. Білоусов пропонує 
розглядати продовольчу безпеку як елемент економічної, остання дуже 
важлива для міжнародних відносин, оскільки питання економічної 
безпеки завжди постають при опрацюванні й реалізації зовнішньої 
політики. У національних доктринах розвинених держав світу при 
розробленні стратегії національної безпеки враховуються економічні 
чинники, які згодом не тільки доповнюють базові критерії національної 
безпеки, а й є головними компонентами у проведенні політики 
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національних інтересів стосовно забезпечення продовольчої безпеки [1, с. 
199]. 

У той же час науковці в галузі екологічного права, наприклад 
Т. О. Коваленко, роблять висновок, який слід підтримати, що невід’ємними 
складовими екологічної безпеки є продовольча безпека (зокрема, її якісний 
критерій), біобезпека та генетична безпека. При цьому продовольча безпека 
має внутрішній (функціонування в державі ефективних механізмів 
гарантування доступу людини до продуктів харчування в кількості й 
асортименті, достатніх для забезпечення життєдіяльності (кількісний вимір), 
а також забезпечення належної якості і безпечності таких продуктів (якісний 
вибір)) і зовнішній (самозабезпечення державою своїх продовольчих потреб 
із метою зменшення залежності її економіки від імпорту продуктів 
харчування) аспекти. Авторка також відзначає, що чинне національне 
законодавство потребує суттєвого удосконалення в частині закріплення 
критеріїв продовольчої безпеки [2, с. 407, 410]. 

Зупинимося на внутрішньому аспекті. Безпечність продуктів 
харчування є невід’ємною умовою забезпечення внутрішньої екологічної 
безпеки людини. На конституційному рівні визначені засади гарантування 
кожному права вільного доступу до інформації про якість харчових 
продуктів та права на її поширення разом із правом на безпечне для життя 
і здоров’я довкілля (ст. 50), а також держава зобов’язується захищати 
права споживачів, здійснювати контроль за якістю і безпечністю 
продукції Забезпечення продовольчої безпеки вважається стратегічною 
метою й державної аграрної політики, яка базується на національних 
пріоритетах і враховує необхідність інтеграції України до Європейського 
Союзу та світового економічного простору. Вбачається за доцільне 
додати, що правовий інститут забезпечення продовольчої безпеки тісно 
пов’язаний як з правом екологічної, так і економічної, аграрної безпеки, 
знаходиться на «стику» цих правових явищ, відповідних правовідносин, 
законодавчих інститутів, що помітно впливає на його ознаки і визначення 
подальшої юридичної долі. Таким чином, продовольча безпека є 
складником національної безпеки, який розглядається як 
багатофункціональне правова категорія, міжгалузевий правовий інститут і 
законодавства, і права. 

З огляду на сказане додамо, що за сучасних умов, коли загрози 
мають глобальний характер, а процеси прийняття рішень повільні й часто 
неефективні, для дійового вирішення екологічної проблеми, на нашу 
думку, конче необхідні зміни в принципах організації міжнародної 
політики. Так, для боротьби із загрозами екологічної та продовольчої 
безпеки найбільш виваженим на даний момент є розширення 
міжнародного співробітництва, а не прагнення до «утопій», регульованих 
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наднаціональними політичними структурами, бо екологічна безпека не 
може бути забезпечена лише однією державою. Проте, спостерігаючи за 
світовими процесами, можна помітити, що країни не поспішають 
відмовитися від власних національних інтересів заради глобальної 
екологічної і продовольчої безпеки.  

Нині уряди багатьох країн, й не лише України, змушені збільшити 
витрати на енергетику (особливо в контексті використання 
відновлювальних джерел енергії), охорону здоров’я й інформаційні 
технології. За таких умов для вирішення проблеми глобальної 
продовольчої і екологічної безпеки доцільно звернути увагу науковців на 
вдосконалення структури і механізму правового забезпечення трансферу 
технологій, що потребують реконфігурації, й застосування сучасних 
підходів до Стратегії сталого розвитку України. Зараз стає очевидним, що 
разом із підтримкою забезпечення продовольчої безпеки доцільно вивести 
на відповідний світовий рівень секторальний підхід до: екологічного 
управління, вимог щодо збереження біологічного різноманіття, платежів 
за екосистемні (екологічні) послуги, запобігання деградації лісів, 
дефіциту інших природних ресурсів тощо. 

Підсумовуючи, вкажемо, що продовольча безпека «існує, коли всі 
люди в будь-який час мають фізичний і економічний доступ до 
достатньої, безпечної та поживної їжі для задоволення своїх дієтичних 
потреб і харчових переваг для активного і здорового способу життя»[5] й 
напряму залежить від рівня і стану забезпечення екологічної безпеки. 
Додамо, сьогодні в Україні вже сформувалася й продовжує 
вдосконалюватися науковцями і законотворцями система правових 
приписів щодо забезпечення екологічної безпеки як самостійного 
напрямку діяльності держави і суспільства, тому систему правових норм у 
цій сфері слід розглядати як самостійний складний правовий інститут у 
галузі екологічного права, елементом якого є продовольча безпека в 
контексті її якісного критерію.  
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СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Тези присвячені вивченню питань забезпечення економічної безпеки 
держави, у тому числі визначено необхідність стратегії забезпечення 
економічної безпеки держави та проаналізовано яким саме має бути її мета та 
зміст. Окремо увагу приділено огляду ролі держави та державного регулювання в 
забезпеченні економічної безпеки держави.  

 
Протягом декількох останніх років продовжується спад економіки, 

а отже, і змінюється наше уявлення про межу її виживання й початок 
стабілізації. 

На нашу думку, за таких умов, основою стратегії забезпечення 
економічної і в цілому національної безпеки має бути ідеологія розвитку 
(система наукових поглядів, що включає не лише економіку, а також 
філософію, соціологію, інформатику, право, політологію, геополітику та 
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ін.), яка враховує стратегічні пріоритети, національні інтереси, внаслідок 
чого загрози безпеці зводяться до мінімуму. Якщо ринкові сили протягом 
кількох років неспроможні самі вивести країну на шлях розвитку, то треба 
на основі глибокого аналізу ринкової ситуації закласти підвалини підйому 
виробництва. Без ідеології розвитку, без культивування промислового та 
науково-технічного підйому неможливо вирішити такі завдання 
економічної безпеки, як збільшення доходів бюджету, забезпечення 
прийнятного рівня зайнятості населення, підвищення якості життя та 
соціальної захищеності населення. 

Тому головна мета такої стратегії полягає у відновленні 
економічного зростання в Україні. Звичайно, відновлення має відбуватися 
на новій основі й за допомогою нових інститутів ринкової економіки. Це 
означає формування принципово іншої структури економіки та утворення 
промислово- фінансових і банківських структур, здатних створювати 
умови для переливання капіталу до нового етапу розвитку економіки. 
Відмітна риса такого підходу до структурної політики полягає у 
сполученні міжгалузевого та товарно-продуктового підходів. Звичайно, 
ринок може визначити, які види продукції і в якому обсязі вигідно 
виробляти. Проте орієнтири, свого роду «коридор зростання», 
виробляються у межах структурної політики як складової 
макроекономічного регулювання. Тому вибір того чи іншого товарно-
продуктового набору в розрізі нової структурної політики має 
здійснюватися на основі глибокого вивчення реальних товарних ринків і 
відповідати принципам окупності, повертальності та додержання норми 
прибутку. 

Відновлення економічного зростання потребує відновлення 
платоспроможного попиту як у споживчому секторі, так і в 
інвестиційному. Низький платоспроможний попит призводить до 
зникнення багатьох видів виробництв, особливо за умов сильно 
монополізованої та мілітаризованої економіки, а надмірний 
платоспроможний попит, особливо при зниженні виробництва й 
відповідно- пропозиції товарів і послуг, - до зростання цін, створює 
«навантаження» на емісію грошей і тим сприяє посиленню інфляції. 

При проведенні політики розширення платоспроможного попиту 
слід враховувати глибокі відмінності у платоспроможності тих чи інших 
верств населення; необхідно, щоб було досить товарів одного 
призначення як за високих, так і за відносно середніх і низьких цін. 
Важливим елементом такої політики є поєднання попиту, з одного боку, 
на товари, матеріальні блага, а з другого - на послуги фінансово-
кредитних установ. Для населення є також важливою передбачлива зміна 
курсу національної валюти.  
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Розширення сукупного попиту потребує активізації інвестиційної 
політики. Особливу роль у вирішенні цього завдання відіграє держава. 
Через систему закупівель вона формує стабільні умови господарювання, 
створюючи імпульси до інвестування прибутку та амортизаційних 
відрахувань. 

Разом із тим, в умовах ринкової економіки різко звужується роль 
держави, її підприємств як виробників товарів та послуг, водночас її роль 
як законодавця правових норм господарювання, фінансової діяльності, 
арбітра при розв’язанні суперечок підвищується, посилюються функції 
нагляду та контролю за своєчасним і точним виконанням прийнятих 
законів.  

Один з напрямів додержання стратегічних інтересів забезпечення 
економічної безпеки держави полягає у створенні системи гнучкого 
регулювання ринкової економіки. Звичайно, само по собі регулювання не 
гарантує безпеки. Воно може виявитися не лише корисним, а й 
шкідливим, якщо намагатися поновити форми регулювання, що не 
виправдало себе. Передусім, не можна, забувати, що йдеться про 
регулювання не просто економіки, а її ринкової моделі. Важливо не лише 
не порушити механізми саморегуляції, а й створювати умови для 
найефективнішої роботи цих механізмів. Для цього суб’єкти ринку 
повинні мати досить повну інформацію про розвиток економіки в цілому, 
завдання структурної політики, пріоритети державної підтримки ринку, 
насиченість та дефіцити ринку, так звані провалля прогнозованих 
макроекономічних показників тощо. Звичайно, настільки складне 
завдання виконують не лише державні управлінські структури, а й 
громадські та приватні аналітичні центри. У найзагальнішому вигляді 
роль держави полягає у пізнанні причинно-наслідкових та інших зв’язків 
у ринковій економіці, у попередженні таких стихійних моментів розвитку, 
що загрожують економічній безпеці, у визначенні сфер, здатних у 
перспективі дати найбільший зиск. До системи гнучкого державного 
регулювання доцільно включити такі основні підсистеми: 

індикативне планування, на ґрунті якого здійснюється орієнтація 
інвестиційних процесів до обраних пріоритетів структурної політики, а 
також інші типи «тонкого настроювання» механізму господарювання 
економічними методами для усіх типів організацій; 

більш жорстке планування діяльності державних підприємств, 
держзамовлень (насамперед оборонних), а також розробка та здійснення 
методів управління державним майном. 

Сутність та стратегія забезпечення економічної безпеки держави не 
вичерпуються проблемами відновлення економічного зростання на ґрунті 
нової структурної політики, задоволення споживчого та інвестиційного 
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попиту, розвитку ринку цінних паперів, створення конкурентного 
середовища, оптимізації відносин власності та менеджменту, створення 
гнучкої системи державного регулювання ринкового типу. Стратегія не 
стане дійовим інструментом політики, якщо не будуть конкретизовані 
завдання безпеки в окремих сферах економіки (у галузях матеріального 
виробництва, у науково-технічній, соціальній та зовнішньоекономічній 
сферах). 
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КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ  
В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА 

The issue of commercial secrets and its place in the economic security of the 
enterprise are researched. It is concluded that the preservation of commercial secrets, 
observance of the legal regime of its protection by all employees of the enterprise is 
important for ensuring the economic safety of the enterprise. 

Досліджується питання комерційної таємниці та її місце в економічній 
безпеці підприємства. Зроблено висновок, що збереження комерційної таємниці, 
дотримання правового режиму її охорони всіма працівниками підприємства є 
важливим для забезпечення економічної безпеки підприємства. 

 
Ефективне функціонування вітчизняної економіки неможливе без 

повного використання всіх елементів ринку, в тому числі інституту 
комерційної таємниці. На жаль, в силу історичного минулого довгий час 
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даний інститут ігнорувався, жодних ґрунтовних досліджень не 
проводилося. Тому не дивно, що він почав активно вивчатися та набув 
практичного значення лише після отримання незалежності України. 

Інформація сьогодні стає вкрай важливим ресурсом, а інколи – 
надзвичайно небезпечною зброєю. Володіння інформацією в сучасних 
умовах є необхідною складовою ефективної господарської діяльності 
будь-якого суб’єкта підприємництва. У зв’язку з тим, що перехід до 
ринкових відносин неминуче призводить до посилення конкуренції між 
суб’єктами господарювання, рівень конкурентності в чималому ступені 
залежить від уміння захистити свою комерційну інформацію від її 
неправомірного використання. Нині проблема захисту комерційної 
інформації стоїть дуже гостро, оскільки являє собою цінний складник 
професійної діяльності сучасного суспільства. Зокрема, питання охорони 
права суб’єктів господарювання на комерційну таємницю, захисту від 
конкурентної розвідки стають усе більш важливими внаслідок 
загострення форм конкурентної боротьби, що часто призводить до 
неправомірного використання відомостей, що складають комерційну 
таємницю. Неналежний рівень правового регулювання відносин, 
пов’язаних з комерційною таємницею, сприяє поширенню комерційного 
шпигунства, безперешкодного використання окремими особами 
незаконно отриманих наукомістких технологій, програмних продуктів, 
маркетингової та іншої конфіденційної економічної інформації. 

Отримавши визнання в Законах «Про підприємства в Україні», 
«Про підприємництво», «Про інформацію», даний інститут активно 
розвивається в цивільному та господарському праві, відповідні норми 
включено до Цивільного та Господарського кодексів. У той же час у 
контексті трудового права нічого подібного не спостерігається – діюче 
законодавство про працю не містить жодних норм щодо режиму 
використання комерційної таємниці чи відповідальності за її незаконне 
поширення. На сьогодні в законодавстві бракує низки принципових 
положень, які б нормативно закріпили порядок використання комерційної 
таємниці у трудових відносинах, до яких можна віднести обов’язок 
працівника зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, заходи 
роботодавця по недопущенню її розголошення, типову форму договору 
про конфіденційність, алгоритм дій роботодавця у разі виявлення факту 
незаконного поширення комерційної таємниці, і найголовніше, 
можливість відшкодування збитків, заподіяних такою протиправною 
поведінкою працівника.  

На наше переконання, розгляд інституту комерційної таємниці саме 
через призму взаємовідносин роботодавця та найманого працівника 
надасть змогу глибше, ґрунтовніше зрозуміти сутність комерційної 
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таємниці та її місце в економічній безпеці підприємства, принципову 
відмінність від інших видів інформації з обмеженим доступом. Отже, 
потребують першочергового вивчення як вищезазначені питання, так і 
підготовка змін у законодавство, що б наблизити правовий механізм 
регулювання інституту комерційної таємниці до кращих європейських 
аналогів. 

Більшість учених, досліджуючи питання комерційної таємниці та її 
місце в економічній безпеці підприємства, також ідентифікували її 
насамперед як об’єкт господарських відносин, інтелектуальну власність 
підприємства. При цьому трудова складова даного питання (адже в 
основному саме в ході трудових відносин відбувається використання 
комерційної таємниці) залишається поза увагою. Вважаємо такий підхід 
неприпустимим – ігнорування трудового права при дослідженні питання 
комерційної таємниці унеможливлює встановлення її реального місця в 
економічній безпеці підприємства. 

Що ж до розробки та прийняття окремого спеціального закону 
«Про комерційну таємницю», то це питання вже порушувалося Комітетом 
з питань економічної політики, який брав участь у розробці проекту 
Закону «Про основні засади охорони комерційної таємниці в Україні» від 
2 жовтня 2006 р. за № 2249. Даний законопроект був покликаний 
урегулювати відносини, пов’язані з комерційною таємницею, зокрема, 
визначити інформацію, яка не може становити комерційну таємницю, 
права власника цієї інформації та порядок її охорони.  

Ми погоджуємося з пропозицією прийняття закону, який би 
врегульовував питання пов’язані з комерційною таємницею. Оскільки це 
надасть змогу забезпечити єдиний підхід до регулювання відносин, 
пов’язаних із комерційною таємницею, у будь-якій сфері діяльності, 
сприятиме чіткому встановленню права на віднесення інформації до такої, 
що становить комерційну таємницю, а також способів одержання такої 
інформації, що сприятиме недопущенню необґрунтованого віднесення 
інформації до комерційної таємниці, дозволить притягувати до 
відповідальності винних за розголошення інформації, що становить 
комерційну таємницю, та відшкодовувати матеріальні збитки її власнику. 
У той же час, вважаємо до цього питання доцільно повернутися трохи 
пізніше, а саме після прийняття нового Трудового кодексу України, в 
якому слід передбачити відповідні положення щодо правового режиму 
конфіденційних відомостей. 

Сьогодні ж вважаємо одним із методів захисту комерційної 
таємниці на підприємствах повинно бути прийняття локального 
нормативного акту, який би визначав перелік інформації, що становить 
комерційну таємницю та відображав порядок її використання, зберігання 
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та поширення, а також відповідальність працівників за її несанкціоноване 
розповсюдження – Положення про комерційну таємницю.  

Підводячи підсумок, слід зазначити, що збереження комерційної 
таємниці, дотримання правового режиму її охорони всіма працівниками 
підприємства є важливим для забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Недотримання ж цих правил навіть частиною персоналу 
може суттєво погіршити результати господарської діяльності, звести 
нанівець прагнення інших працівників до економічного зростання 
компанії. 
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЯ 

З початку 90 років ХХ століття однією з фундаментальних 
категорій у сучасній вітчизняній та міжнародній економічній науці стала 
категорія економічної безпеки. Економічна безпека викликає 
зацікавленість науковців на всіх її рівнях «держава-регіон-підприємство». 
Це зумовлено тим, що економічна безпека є найважливішим елементом 
національної безпеки та забезпечує конкурентоспроможність національної 
економіки. Адже сьогоднішні реалії такі, що геополітичні кризи та 
виклики в умовах невизначеності, призводять до структурних перетворень 
на підприємствах та державних економіках взагалі. Можна певним чином 
стверджувати, що сучасні світові трансформаційні процеси несуть 
виклики та загрози діяльності для економічної безпеки держави.  

Поняття економічної безпеки спочатку розглядалося на макрорівні. 
Вважається, що вперше термін «економічна безпека» був уживаний 32-м 
президентом Сполучених Штатів Америки – Франкліном Рузвельтом, 
хоча проблемне коло питань щодо забезпечення економічної безпеки 
країни виникло значно раніше, а саме – з появою держави як такої [1] .  

У країнах Західної Європи термін «економічна безпека» з’явився у 
70-тих роках і спрощено трактувався «як економічний метод забезпечення 
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національної безпеки». Характерною рисою аналізу проблеми 
економічної безпеки, здійснюваного економістами 70-х років минулого 
сторіччя, став перехід від концепції економічної безпеки, яка базувалась 
на військовому чиннику, до концепції, в якій економічна безпека є 
наслідком незалежності держави від зовнішньоекономічної політики 
інших країн, а незалежність базується на сукупності умов і чинників 
внутрішнього середовища, з’ясуванню яких і присвячені роботи цього 
періоду [2, 3].  

В монографії Т.Г. Васильців [2, с.17-18] визначає наступні етапи 
еволюції поняття «економічна безпека» та місця економічної безпеки 
підприємництва в системі безпеки світової та національної економіки: 

прийняття першого нормативно-правового акту з питань безпеки - 
закону «Про національну безпеку» (США, 1934 р.) та створення 
Федерального комітету з економічної безпеки 

створення міжнародних асоціацій забезпечення міжнародної 
економічної безпеки розвинених країн світу (40-50 рр.) 

прийняття країнами Західної Європи Стратегії економічного 
методу забезпечення національної безпеки 

декларування принципів міжнародної економічної безпеки ООН 
зміна курсу країн колишнього Радянського Союзу на формування 

ринкової системи господарювання 
прийняття країнами колишнього Радянського Союзу державних 

нормативно-правових актів з питань забезпечення національної 
економічної безпеки 

прийняття програмно-цільових документів з забезпечення 
економічної безпеки бізнесу (розвинені країни світу) [2, с.17-18]. 

Початком дослідження категорії «економічна безпека» в Україні 
прийнято вважати 90-ті роки минулого століття. Саме здобуття 
незалежності, становлення ринкової економіки та захист економічних 
інтересів на рівні держави і суб’єктів господарської діяльності певною 
мірою послугувало відліком для розвитку даного наукового напряму [4]. 
Розуміння безпеки та закріплення її необхідності на всіх рівнях в Україні 
простежується й нормативно. Зокрема, у статті 17 Конституції України 
йдеться про те, що економічна безпека однаково важлива для особи, 
суспільства, держави, а забезпечення економічної безпеки України 
визнано найважливішою функцією держави, справою всього українського 
народу [5, с. 6].  

Отже, розвиток економічної безпеки країни не є прерогативою 
якого-небудь одного державного відомства, служби. Вона має 
підтримуватись усією системою державних органів, усіма ланками і 
структурами економіки. А важливість аналізу питань економічної безпеки 
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на рівні підприємства зумовлена тим, що підприємство як соціально-
економічна система має виключну роль у забезпеченні сталого розвитку 
та є передумовою досягнення, збереження сталих фінансових результатів 
діяльності підприємства та держави. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ІНТЕРПРЕТАЦІЮ СУТНОСТІ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Тези присвячено дослідженню концептуальних особливостей поняття 
«економічна безпека» та показників економічної безпеки в якості інструмента 
оцінки стану економіки з точки зору важливих процесів, що відображають 
сутність економічної безпеки. 

 
В умовах інтеграції України до європейської спільноті проблема 

економічної безпеки набуває особливого значення і гостроти. Економічна 
безпека є найбільш важливим складовим елементом структури 
національної безпеки держави. Вона складає базис для формування і 
функціонування всіх інших її структурних елементів: військової, 
політичної, соціальної, геополітичної тощо. 



212 

Якщо намагатися розкрити концептуальні особливості наукового 
поняття «економічна безпека», то треба виокремити певні теоретико-
методологічні підходи до його аналізу. 

З точки зору загальноекономічного підходу, економічна безпека 
трактується як власна захищеність економічних інтересів (А. Архіпов, 
А.Городецький, М. Михайлов, В. Єдинак, М. Сєрдан, В. Сєнчагов, Е. 
Олейніков та ін.). Так, прибічник цієї позиції Е. Олейніков підкреслює, що 
економічна безпека країни – це захищеність економічних відносин, що 
зумовлюють прогресивний розвиток економічного потенціалу країни і 
забезпечує підвищення рівня добробуту всіх членів суспільства, його 
окремих соціальних угруповань і формуючих основи обороноздатності 
країни від небезпеки і погроз. 

Спираючись на соціально зорієнтований підхід, такі вчені як В. 
Буторін, Е. Бухвальд, Н. Гловацька, С. Лазуренко, А. Ткаченко, С. 
Шипілов та ін. стверджують, що економічна безпека традиційно 
розглядається як найважливіша якісна характеристика економічної 
системи, що зумовлює її спроможність підтримувати нормальні умови 
життєдіяльності населення, стійке забезпечення ресурсами розвиток 
народного господарства, послідовну реалізацію національно-державних 
інтересів. 

Прибічники обліково-статистичного підходу економічну безпеку 
вважають станом економіки країни, яке, по-перше, по обсягам і 
структурним параметрам достатньо для забезпечення існуючого статусу 
держави, її незалежного від зовнішнього тиску політичного і соціально-
економічного розвитку і, по-друге, спроможне підтримувати рівень 
легальних прибутків, що забезпечує абсолютній більшості населення 
добробут, який би відповідав стандартам цивілізаційних країн. 

Дослідники, які використовують функціональний підхід до 
визначення сутності даного феномена, виходять з того, що економічна 
безпека постійно відтворюється і забезпечується в результаті 
функціонування даної системи, її реагування на зовнішні і внутрішні 
загрози, нейтралізуючи їх. Вони стверджують, що безпеку економічної 
системи треба розглядати не лише в статиці, але й в динаміці, не лише як 
характеристику її взаємодії з оточуючим середовищем. Так, наприклад, І. 
Напалкова указує, що у визначенні економічної безпеки як стану 
захищеності у більшій мірі фіксується суспільно необхідний результат, 
воно характеризує безпеку як дещо, що вже досягло певного рівня, а не як 
саме процес. 

Прибічники даного підходу відмічають, що розуміння економічної 
безпеки з точки зору статики має на увазі визначеність, фіксованість 
характеристик економічної системи. Разом з тим будь-якій економічній 



213 

системі внутрішньо притаманна невизначеність, оскільки її показники 
формуються в результаті взаємодії багатьох суб’єктів, що мають 
достатньо широкий спектр можливостей у виборі форм і засобів 
діяльності, що надає розвитку економіки момент невизначеності. Це 
потребує розгляду економічної безпеки не тільки лише як якогось 
визначеного стану, але і як нетривкого, рухомого стану, який знаходиться 
в постійній зміні якостей економічної системи. У цьому зв’язку 
економічну безпеку можна розуміти як характеристику функціонування 
національної економіки, яка відображає її спроможність: 

– забезпечувати стабільний і стійкий розвиток народного 
господарства; 

– своєчасно реагувати на несприятливі умови і фактори, що 
виникають; 

– нейтралізувати небезпеки, що загрожують добробуту населення і 
народному господарству. 

Можна навести й інші приклади, але за своєю суттю вони схожі, 
тому що всі вони характеризують різноманітні аспекти економічної 
безпеки держави. Інтегруючи вищесказане можна стверджувати, що 
економічна безпека держави – стан стійкої динамічної рівноваги 
національної економіки, що має механізми, які гарантують регенерацію і 
утримання в заданих межах ключових параметрів функціонування 
економіки в умовах передбачуваних або випадкових дестабілізуючих 
імпульсів та ризиків з метою забезпечення задоволення суспільних потреб 
як на національному, так і на міжнародному рівнях. 

Сучасна наука розглядає показники економічної безпеки, які 
виступають в якості інструмента оцінки стану економіки з точки зору 
важливих процесів, що відображають сутність економічної безпеки.  

Серед показників економічної безпеки виокремлюються такі: 
1) економічне зростання, що включає показники валового 

внутрішнього продукту (ВВП), валового національного продукту (ВНП), 
чистого національного продукту (ЧНП), національного прибутку (НП), 
обсягів і темпів промислового виробництва, галузевої структури 
господарства та динаміку окремих галузей, капіталовкладення тощо; 

2) показники, що характеризують стан природо ресурсного, 
виробничого і науково-технічного потенціалу країни; 

3) показники, які відображають динамічність і адаптивність 
господарського механізму, а також його залежність від зовнішніх 
факторів (рівень інфляції, дефіцит консолідованого бюджету, дію 
зовнішньоекономічних факторів, стабільність національної валюти, 
внутрішня і зовнішня заборгованість); 
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4) якість життя (ВВП на душу населення, рівень диференціації 
прибутків, забезпеченість основних груп населення матеріальними 
благами і послугами, працездатність населення, стан оточуючого 
середовища тощо). 

Порогові рівні зниженні економічної безпеки характеризують: 
1) гранично припустимий рівень зниження економічної активності, 

обсягів виробництва, інвестування і фінансування, за межами якого 
неможливий самостійний економічний розвиток країни на технічно 
сучасному, конкурентоспроможному базисі, зберігання демократичних 
основ суспільного устрою, підтримання оборонного, науково-технічного, 
інноваційного, інвестиційного і освітнього потенціалів; 

2) гранично припустиме зниження рівня і якості життя основної 
маси населення, за межами якого виникає загроза неконтрольованих 
соціальних, трудових, міжнаціональних та інших конфліктів, створюється 
загроза втрати найбільш продуктивної частини національного «людського 
капіталу» і нації як органічної частки цивілізаційної спільноти; 

3) гранично припустимий рівень зниження витрат на підтримання і 
відтворення природно-екологічного потенціалу, за межами якого виникає 
загроза незворотної руйнації елементів природної сфери, втрати життєво 
важливих ресурсних джерел економічного росту, а також значних 
територій мешкання, розташування виробництва і рекреації, нанесення 
непоправної шкоди здоров’ю теперішнього і майбутнього поколінь тощо. 

Економічна безпека держави реалізується завдяки механізму 
забезпечення економічної безпеки, який виступає як система засобів з 
запобігання економічних загроз. У стратегічному плані економічну 
безпеку гарантує лише конкурентоспроможна економіка. Звідси, основне 
завдання держави в контексті забезпечення економічної безпеки – 
створення такого економічного, політичного та правового середовища й 
інсталяційної інфраструктури, які б стимулювали найбільш життєздатні 
підприємства, інвестиційні процеси, виробництво перспективних 
конкурентоспроможних товарів. Це буде сприяти інтеграції України до 
європейської спільноти. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

The author proves the urgency of the analysis of the concept of «transport 
security of the state», the definitions of this concept are analyzed, and the basic notation 
is given. In addition, its own definition of this concept has been established and the role 
of regional authorities has been proved. 

 
Для України питання пріоритетності транспортної безпеки має 

особливе значення й обумовлюється, насамперед, геополітичним 
розташуванням, політичним та соціально-економічним курсами, 
спрямованими на подальше утвердження її як суверенної держави. Проте 
серед науковців наразі немає правових досліджень щодо питання 
виникнення нових викликів та загроз національній транспортній системі 
та, зокрема, її інфраструктурі й суб’єктам. 

Транспортна система України включає понад 22 тис. км 
залізничних колій, що взаємодіють із залізницями 7 сусідніх країн і на 
яких функціонує 40 міжнародних залізничних переходів, близько 170 тис. 
км автомобільних доріг, 30 аеропортів, де діє 130 злітних смуг, 18 
державних морських торговельних портів загальною технологічною 
потужністю понад 170 млн. тонн, 4 рибних порти, 13 приватних портових 
пунктів і причалів, понад 42 тис. км нафтогазопроводів. Щодоби 
національна транспортна система перевозить близько 2,2 млн. т вантажів і 
понад 19 млн. пасажирів [1, с. 48]. 

Усе це й обумовило створення в Україні чотирьох з десяти 
панʼєвропейських транспортних коридорів, а також транспортний 
коридор, який зʼєднує Західну Європу через Чорне море, Кавказ і 
Каспійське море із Центральною Азією (ТРАСЕКА). 

Така потужна транспортна система навіть з урахуванням тих втрат, 
яких вона понесла у звʼязку з анексією АР Крим та внаслідок проведення 
АТО на Сході держави, безумовно, викликає досить серйозний інтерес з 
боку країн ЄС. 

При цьому варто зауважити, що поліпшення транспортної безпеки 
є лише одним четвертим із пʼяти пріоритетів, які задекларовані у 
оновленій Національній транспортній стратегії до 2030 року, яка 
розроблена відповідно до рекомендацій ЄС [2]. На жаль, у цій стратегії 
транспортна безпека розуміється у вузькому значенні, не як напрямок (і 
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досить важливий елемент) національної економічної політики, а як 
зниження ризику від використання транспорту для людського життя, 
особливо у міському середовищі, та підвищення безпеки користувачів 
транспортних послуг як одного з основних прав [2]. 

Проте, вважаємо, що це визначення транспортної безпеки не є 
прийнятним через його надмірно вузьке та неповне тлумачення цієї 
категорії.  

Питання транспортної безпеки досить скудно представлені у 
працях дослідників. Так, І. М. Аверічев у своїх роботах визначає 
транспортну безпеку як захищеність особистості, суспільства, держави та 
їх інтересів у транспортній сфері життєдіяльності від внутрішніх і 
зовнішніх загроз [9, с. 54].  

У Стратегії національної безпеки України від 26.05.2015 р. № 
287/2015 лише одного разу йдеться про транспорт: у контексті одного із 
пріоритетів забезпечення безпеки критичної інфраструктури, до яких 
законодавець відніс і посилення охорони обʼєктів критичної 
інфраструктури, зокрема енергетичної і транспортної [4]. 

Вважаємо, що останнє визначення є досить вузьким і не враховує 
інтереси транспортної галузі як певної системи. Про це свідчить й 
авторське уявлення про поділ транспортної безпеки на види. Так, 
науковець поділяє транспортну безпеку за видами транспорту на: безпеку 
повітряного, автомобільного, водного, авіаційного, залізничного та 
трубопровідного транспорту [9, с. 56].  

Проте аналіз законодавства у сфері транспорту та аналітичних 
матеріалів дає всі підстави стверджувати, що транспортна безпека містить 
такі ознаки: є частиною економічної безпеки держави; спрямована на 
захист інтересів держави та суспільства, окремих громадян; передбачає 
відповідний стан національної транспортної системи та механізм 
реалізації державної політики у цій сфері. 

Враховуючи вищенаведене, пропонуємо визначити національну 
транспортну безпеку як такий стан розвитку транспортної системи 
держави, при якому забезпечується баланс інтересів держави, суспільства 
та окремих громадян, а також захист їхніх інтересів у випадку виникнення 
внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Загальновідомо, що децентралізація є способом територіальної 
організації влади, за якого держава передає право на прийняття рішень по 
визначених питаннях або у визначеній сфері структурам локального або 
регіонального рівня, що не входять у систему виконавчої влади і є 
відносно незалежними від неї. 

В контексті забезпечення транспортної безпеки держави, на нашу 
думку, досить важливою є роль регіональної влади, яка в рамках 
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транскордонного співробітництва здатна вирішити наявні проблеми більш 
оперативно, ніж це можливо на рівні держави. В цілому, вважаємо, що 
забезпечення транспортної безпеки України необхідно починати з 
ініціативи регіональної. 
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The legal basis of economic security of Ukraine is revealed. The mechanisms of 
improvement of legal principles of economic security in the conditions of European 
integration are offered 

Розкрито правову базу економічної безпеки України. Запропоновано 
механізми вдосконалення правових засад економічної безпеки в умовах 
євроінтеграції 

 
Низькотехнологічна, олігархічна модель економічного розвитку 

України, йдеться у Стратегії національної безпеки України 2015 р., 
деформована економічна політика, фактично спрямована на привласнення 
суспільних ресурсів, надмірна залежність національної економіки від 
кон’юнктури зовнішнього ринку в сукупності створили передумови для 
глибокої економічної кризи. Збройний конфлікт на території держави, 
ризики подальшого загострення політичної, економічної та інформаційної 
війни проти України критично загрожують її економічній  безпеці, 
ускладнюють відновлення економічного зростання та довіри іноземних 
інвесторів[1, с.7-8].  

Пріоритетним напрямом реалізації стратегії національної безпеки 
України витупає економічна безпека, яку, на наш погляд, можна 
визначити як стан захищеності економіки, коли сукупність державних і 
суспільних гарантій забезпечує її сталий розвиток, захист пріоритетних 
інтересів народу, джерел його матеріального і духовного розвитку від 
внутрішніх і зовнішніх загроз[7]. 

Основними причинами глибокої економічної кризи в Україні,  на 
думку експертів, є відсутність моделі трансформації економіки на 
ринкових засадах, яка б відповідала особливостям суспільства, а також 
відсутність надійної системи економічної безпеки[4]. 
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Аналітиками Національного інституту стратегічних досліджень 
були визначенні у 1996 р. пріоритетні національні економічні інтереси 
України:  створення самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально 
спрямованої, потужної економіки; створення надійної системи 
економічної безпеки України; проведення рішучої боротьби з “тіньовою” 
економікою; зростання добробуту громадян;  розвиток внутрішнього 
ринку та внутрішнього попиту; кардинальна модернізація виробництва та 
розвиток його наукомістких галузей та ін. В процесі розбудови системи 
забезпечення економічної безпеки України планувалося прийняти 
Концепцію економічної безпеки України і розробити на її основі Закон 
“Про економічну безпеку України”, що не зроблено і досі. 

Аналітики Верховної Ради України визначили основні можливі 
загрози національній безпеці України в найбільш важливих сферах 
життєдіяльності суспільства, зокрема, в економічній сфері: 
неефективність системи державного регулювання економічних відносин; 
наявність структурних диспропорцій, монополізму виробників, перешкод 
становленню ринкових відносин; не вирішення проблем ресурсної, 
фінансової та технологічної залежності  національної економіки  від 
інших країн; економічна ізоляція України від світової економічної 
системи;  неконтрольований відплив за межі України  інтелектуальних, 
матеріальних і фінансових ресурсів; криміналізація суспільства, 
діяльність “тіньових” структур[5, с.12-13]. 

Пріоритетному національному інтересу України “подолання 
економічної кризи”, що проливає світло на систему індикаторів 
економічної безпеки держави та їх порогові значення, заважають і є 
найбільш небезпечними такі внутрішні та зовнішні  загрози [6, с.12,17-
19]. 

Отже, державна  стратегія національної економічної безпеки 
повинна передбачати: характеристику та класифікацію внутрішніх і 
зовнішніх загроз; визначення і моніторинг факторів, які підривають 
соціально-економічну систему держави; визначення критеріїв і 
параметрів, які характеризують національні економічні інтереси та ін. [3, 
с.115-129]. 

Стратегія 2015 року ставить забезпечення  нової  якості  
економічного зростання , досягнення європейських стандартів життя  
населення  в основу економічної безпеки держави. Основним орієнтиром 
реалізації реформ в економічній  сфері до  2020 р. є наближення умов 
життя населення до європейських стандартів, досягнення економічних 
критеріїв, необхідних для набуття Україною членства в ЄС, що потребує 
нової якості економічного зростання. Для цього пріоритетні зусилля 
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держави мають бути спрямовані на: модернізацію економіки згідно з 
планом реформ Президента України  

«Стратегія – 2020»  та переведення її на інноваційну модель 
розвитку через  розширення високотехнологічного сектору економіки;  
створення сприятливого бізнес-середовища, ефективних стимулів до 
гідної праці,  зокрема через обмеження корупції, дерегуляцію, сприяння 
розвитку підприємництва та інвестиціям;  розширення та диверсифікацію 
ринків збуту української продукції; залучення прямих іноземних 
інвестицій  як інструменту забезпечення  національної безпеки; ефективне 
використання кредитних ресурсів міжнародних фінансових  інституцій та 
ін.[2, с.27-38]. 

Отже, осмислення проблематики економічної безпеки у правовому 
вимірі в умовах інтеграції до європейської спільноти засвідчує, що 
необхідно розробити систему забезпечення економічної безпеки як 
комплекс скоординованих, пов’язаних у часі і просторі, збалансованих за 
ресурсами заходів, адекватних як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам.  
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МИТНИЙ КЛАСТЕР ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ЗАСІБ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

Тимчасова непідконтрольність деяких районів Сходу України зумовила 
порушення змісту понять "митна територія" та "митний кордон" України. 
Підконтрольна частина Луганської області відчуває підвищене інфраструктурне 
та соціально-економічне навантаження від незаконного переміщення комерційних 
вантажів. Виходом із ситуації може стати створення митного кластеру 
Луганської області як митної спецділянки. 

Temporal not accountability of some regions of the East of Ukraine caused 
violation of maintenance of the concepts "customs territory" and "customs boundary" of 
Ukraine. An under control part of the Luhansk region experiences the raised 
infrastructure and social and economic strain from illegal relocation of commercial 
loads. Creation of a customs cluster of the Luhansk region as customs special stage can 
become a way out. 

 
Збройна агресія Російської Федерації на сході України та початок 

пов’язаної з цим антитерористичної операції на території Луганської та 
Донецької областей зумовили суттєві зміни у митній діяльності у цих 
областях. По-перше, це пов’язано зі втратою більшої частини суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, які або припинили діяльність на 
непідконтрольній території, або суттєво її скоротили після переміщення 
на контрольовану частину областей. По-друге, це пов’язано з закриттям 
більшої частини міжнародних транспортних коридорів, що сполучали 
Україну з територією Російської Федерації. І, по-третє, що найбільш 
суттєво, порушена співвідносність між поняттям митної території та 
загальної території держави.   

Визначення митної території та митного кордону, що наведені у 
Митному кодексі України, дають підстави в цілому ототожнювати митну 
територію з державною територією, а митний кордон – з державним 
кордоном. Але законодавство допускає наявність спеціальних ділянок: 
вільних митних зон та вільних складів, що можуть бути виключені з 
митної території на території держави, або включені – на території інших 
держав. За рахунок цього території та кордони можуть не співпадати. Але 
сутність, наявність та функціонування  таких спеціальних ділянок чітко 
визначена законодавством. 

На прикладі сучасної Луганської області реальність зіштовхнулась 
з таким феноменом як тимчасова непідконтрольність територій. І окрім 
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інших негараздів, втрачено розуміння того, чи є непідконтрольні території 
митною територією України, чи ні. Логічно припустити, що фактично 
непідконтрольна територія вийшла зі складу митної території України, 
але незрозуміло – де, за таких обставин, пролягає митний кордон України. 
Знову ж таки, логічно припустити, що по лінії зіткнення, але фактично це 
не спостерігається. Митне законодавство не в змозі навести лад у цій 
проблемі. Нормативно-правові акти, що тимчасово регулюють життя у 
зоні АТО, протирічать один одному у митних питаннях. Загалом 
неможливо встановити митний статус лінії зіткнення. 

Отже, близько 430 км лінії зіткнення, на сьогодні, є білою плямою 
у митному кордоні України. Натомість, за багаточисленими неофіційними 
даними, обсяги контрабандного провезення комерційних вантажів крізь 
лінію зіткнення є просто космічними. Найбільш типовими є дві схеми 
використання ситуації. Перша, коли на територію ОРДЛО вивозяться 
товари з контрольованої території, призначені для внутрішнього 
споживання, а потім, з підробними документами, вивозяться на територію 
РФ. Друга, коли на територію ОРДЛО ввозяться товари з РФ або Білорусі 
з підробним пакуванням та маркуванням виробництва в Україні або ж 
таке пакування та маркування відбувається в ОРДЛО, а потім ввозяться на 
територію України як вироблене в Україні, а не імпортоване. У обох 
випадках Україна недоотримує значні суми митних платежів.  

У такій ситуації контрольована частина Луганської області є 
заручником прояву загальнонаціональних проблем. По-перше, у 
надінтенсивному режимі використовується дорожньо-транспортна 
інфраструктура області. Натомість, це ніяк не позначається на доходах 
обласного чи місцевих бюджетів. По-друге, у контрабандних схемах 
задіяна значна частина так званої "сірої зони", що суттєво уповільнює 
доступ до неї та відновлення придатності для життя. По-третє, участь у 
контрабандних схемах великої кількості представників силових структур 
всіх рівнів відволікає їх від виконання прямих обов’язків, тощо. В цілому, 
можна підсумувати, що Луганська область має пряме та опосередковане 
митне навантаження, але не має відповідних митних доходів. Це, у свою 
чергу, позначається на низці макроекономічних, соціальних та 
інфраструктурних показників розвитку Луганської області як території. 
Іншими словами, це суттєво погіршує економічну безпеку регіону. 
Прийнято вважати, що економічна безпека на регіональному рівні – це 
здатність економіки протистояти дестабілізуючій дії внутрішніх і 
зовнішніх соціально-економічних чинників, а також не створювати 
загрози для інших елементів регіону та зовнішнього середовища. 
Економічна безпека регіону ґрунтується на трьох базових умовах: 
економічна незалежність регіону (можливість контролю над ресурсами та 
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спроможність використовувати регіональні конкурентні переваги); 
стійкість, стабільність та захист усіх елементів економічної системи 
регіону; здатність до саморозвитку потенціалу регіону. Невизначеність 
митного статусу Луганської області та митного кордону України в 
Луганській області практично унеможливлює забезпечення усіх трьох 
складових економічної безпеки регіону.  

Одним з можливих шляхів вирішення визначеної проблеми може 
бути створення митного кластеру на контрольованій частині Луганської 
області. З огляду на те, що митне законодавство України допускає 
створення та функціонування спеціальних митних зон, митний кластер 
може бути такою зоною. Поняття кластеру тут використовується як 
об’єднання географічно близьких функціонально взаємопов’язаних 
суб’єктів, які мають єдину мету своєї взаємодії. Принципово важливим є 
те, що митний кластер Луганської області повинен бути виключеним з 
митної території України, а митний кордон повинен бути переміщений на 
межі Луганської області з боку Харківської та Донецької областей. 
Повноцінний митний контроль на митному кордоні у такому вигляді 
практично унеможливить "сірий" імпорт з території РФ та суттєво 
ускладнить "сірий" експорт на територію РФ. Також принциповим є те, 
що створення та функціонування такого митного кластеру відбувається у 
прямій взаємодії з органами місцевого самоврядування та може стати 
одним з ключових напрямів процесів децентралізації в нашій країні.  

 
 
 

Ірина Валеріївна Подрез-Ряполова  
науковий співробітник Науково-дослідного інституту 

 правового забезпечення iнновацiйного розвитку 
 Національної академії правових наук України 

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ 

Розглянуто складові механізму інвестиційного забезпечення на 
національному ринку природного газу. Визначено основні суб’єкти інвестиційної 
діяльності, форми інвестування та об’єкти інвестиційних вкладень. Встановлено 
зв'язок між оптимальним визначенням основних елементів інвестиційних 
правовідносин та ефективністю інвестиційної діяльності. 

 
Ключовим фактором зростання національної економіки в сучасних 

умовах інтеграції України до Європейського Союзу є ефективне 
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функціонування нафтогазової галузі, як основної галузі економіки країни, 
що повинно бути забезпечено шляхом належного внутрішнього і 
іноземного інвестування.  

Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-
VIII [1] (далі – Закон № 329-VIII),  який відповідає європейським 
вимогам, встановлює необхідність щодо створювання економічних 
стимулів для здійснення інвестицій та підтримання у належному стані 
газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ, а також 
стимулювання інвестицій в об’єкти газової інфраструктури, однак його 
норми у повному обсязі не відображають відповідних механізмів 
інвестиційного забезпечення. 

На думку вчених-економістів, елементами механізму інвестування 
підприємств газової промисловості є: суб’єкти, об’єкти інвестування, 
функції, принципи, інформаційне забезпечення, фактори прямого і 
непрямого впливу, методи залучення інвестицій, ринковий і внутрішньо-
господарський спосіб залучення інвестицій, нормативно-правове 
забезпечення [2].   

Розглядаючи елементний склад інвестиційних відносин на ринку 
природного газу, слід визначити, що основними інвесторами на ринку 
природного газу можуть бути: 1) держава як головний стратегічний 
інвестор;  2) інституційні інвестори; 3) індивідуальні (приватні) інвестори; 
4)  корпоративні інвестори. Тобто, до основних суб’єктів інвестиційної 
діяльності, які можуть здійснювати розміщення коштів у формі інвестицій 
на газовому ринку належать: держава як головний стратегічний інвестор, 
індивідуальні (фізичні та юридичні особи) та інституційні  інвестори 
(юридичні особи). 

Відносно визначення об’єктів інвестиційних правовідносин 
газового ринку можна виділити три основні групи, це: цілісні майнові 
комплекси (які повністю та частково можуть бути об’єктами 
інвестування); юридичні особи (інвестування яких здійснюється, шляхом 
корпоративного або колективного інвестування); права на використання 
природних ресурсів (право на видобуток і реалізацію найважливіших 
природних ресурсів, які можуть здійснювати як держава, так і приватні 
компанії). Найактуальнішими об’єктами інвестиційних залучень на 
газовому ринку залишаються газотранспортна система, газорозподільна 
(газопостачальна) системи, газосховища та об’єкти, пов’язані з 
видобутком газу. 

Традиційно, в залежності від діяльності певних суб’єктів та від 
джерел походження, інвестування поділяють на такі види, які доречні і 
для газового ринку: внутрішнє (вітчизняні інвестиції), іноземне 
(інвестиції належать іноземним інвесторам), спільне (інвестиції належать 
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вітчизняним та іноземним інвесторам) а також приватне та державне – 
залежно від форм власності певних суб’єктів. Спираючись на поширені 
класифікації, надані  в тому числі О. М. Вінник [3, С. 15-19] та В. В. 
Поєдинок [4], також виділяються такі види інвестування, які на нашу 
думку,  можливі  на газовому ринку (залежно від джерел, форм власності 
та об’єктів інвестування): внутрішньогосподарське (основним джерелом 
інвестування виступає прибуток суб’єкта господарювання–інвестора) та 
зовнішньогосподарське (основне джерело інвестування - активи 
інвестора, залучені ним кошти інших осіб на підставі відповідних 
договорів) інвестування, капітальне інвестування (може бути реалізоване 
у  вигляді придбання цілісних майнових комплексів, реконструкції та 
модернізації об’єктів газотранспортної системи) та фінансове 
інвестування (операції з дохідними видами фінансових інструментів). 

Разом з тим, основними правовими формами реалізації 
інвестування на ринку природного газу в сучасних умовах в Україні є 
договірна форма, яка опосередковує не лише вкладення інвестицій, а й 
організацію інвестиційного процесу, та корпоративна форма інвестування, 
розгляд  певних видів яких доцільно провести разом з аналізом 
відповідних норм Закону № 329-VIII. 

Варто підкреслити, що питання договорів в інвестиційної 
діяльності розглядалися в багатьох дослідженнях, в тому числі у 
дослідженнях С. И. Крупко, В. В. Поєдинок, О. Е. Сімсон, В. В. 
Кафарського та ін.  

Спираючись на вищевказані дослідження, на ринку природного 
газу можливо виділити наявність таких видів інвестиційних договорів, 
які, наприклад, укладаються в рамках державно-приватного партнерства, 
це: договір концесії, договір про спільну діяльність та угоди про розподіл 
продукції. 

Так, Г. Ф. Бондарь було здійснено обґрунтування моделі державно-
приватного партнерства для використання в процесах трансформації 
газопостачальних підприємств в державно-приватне партнерство, в якості 
якої рекомендовано договори концесії та продемонстровано, що 
вітчизняний інструментарій концесійних угод дає можливість створювати 
у сфері газопостачання суб’єкти господарювання, здатні максимально 
задовольнити потреби суспільства в надійному і ефективному постачанні 
природного газу.  

Тобто, формами інвестиційної діяльності, які найбільш 
відповідають особливостям діяльності на ринку газу є корпоративне 
інвестування  та договірна форма інвестування, а саме укладання в рамках 
державно-приватного партнерства договорів концесії, договорів про 
спільну діяльність та угод про розподіл продукції. 
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Таким чином, дослідження основних складових інвестиційних 
правовідносин підтверджує, що ефективність інвестиційної діяльності на 
ринку природного газу у значної мірі залежить від оптимального 
визначення складових елементів механізму інвестиційного забезпечення, 
які повинні мати відповідне законодавче відображення.  
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

На сьогодні статус сталого розвитку в міжнародному праві невизначений. 
В доповіді досліджено розвиток підходів до трактування поняття «сталий 
розвиток», доведено, що в основі цього поняття лежать наступні складові 
(принципи): збереження довкілля, гармонійне поєднання економічного, 
соціального та екологічного розвитку; баланс технологічного та економічного 
розвитку, координація зусиль всієї спільноти для досягнення сталого розвитку, 
взаємозв'язок поколінь, провідна роль держави в забезпеченні сталого розвитку. 

For today, the status of sustainable development in international law is 
uncertain. The genesis of the evolution of approaches to the interpretation of the concept 
of "sustainable development" is analyzed in the article, it is proved that the following 
components (principles) are based on this concept: saving of the environment, 
harmonious combination of economic, social and ecological development; the balance 
of technological and economic development, the coordination of efforts of the whole 
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community to achieve sustainable development, interconnection of generations, the 
leading role of the state in ensuring sustainable development. 

 
На глобальні виклики сучасності здатна відповісти тільки стійка 

економіка. Глобалізація екологічних проблем ставить нові вимоги до 
побудови такої моделі економіки, яка б ураховувала відтворювальні 
можливості біосфери, дала змогу звести до спільного знаменника 
біофізичні та вартісні критерії збереження природного капіталу планети. 
Традиційні форми господарювання без належного врахування 
екологічного складника призвели до значного виснаження невідновних 
природних ресурсів, деградації природного середовища і спровокували 
розвиток небезпечних глобальних процесів, науково-технічна діяльність 
людини спричинила трансформацію простих економічних, екологічних 
систем у більш складні, більшість екосистем або створена людиною або 
контролюється нею, що дозволяє виділити соціально-еколого-економічні 
системи, які складаються з трьох тісно взаємопов’язаних підсистем: 
екологічної, економічної та соціальної. При цьому питання охорони 
навколишнього середовища, економічні та соціальні питання не можуть 
розглядатися ізольовано, вони мають бути інтегровані, стан кожної із 
підсистем виступає і як умова, і як наслідок розвитку та функціонування 
двох інших підсистем. 

В результаті осмислення глобальних-екологічних проблем 
з’явилася ідея переходу до сталого розвитку. І хоча до усвідомлення цього 
взаємозв’язку було виявлено чимало суперечностей у розвитку людства, 
проте, саме у взаємодії суспільства і природи проявилося те протиріччя, 
яке вважається основним протиріччям взаємодії сучасної цивілізації з 
природою – соціоприродне протиріччя між зростаючими потребами 
світової спільноти і неможливістю біосфери забезпечити ці потреби. 
Вирішення цієї суперечності означає необхідність ведення господарської 
та іншої діяльності людини в межах екологічної ємності екосистем, а 
людства в цілому – в межах цієї ж ємності біосфери. Власне, це і є, як 
зазначає А.Д. Урсул, перехід до сталого розвитку в окремо взятому 
«екосистемному масштабі», коли будуть гармонійно поєднуватися 
адаптуюча і адаптивна види діяльності, що має привести до співрозвитку 
(коеволюції) природи і суспільства. 

Сталий розвиток суспільства і безпека – два взаємопов'язані 
поняття, які мають важливе значення для вибору мети і шляхів 
досягнення високих матеріального і духовного рівнів людей. Прихильник 
«широкого» тлумачення предметного поля безпеки, відомий економіст, 
професор Емма Ротшильд визначає розширення простору світової безпеки 
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в чотирьох вимірах, в т.ч. «Вгору від держав до біосфери» і «від 
військової до політичної, економічної, соціальної, екологічної безпеки, 
або безпеки людини». На необхідність розширення системи 
всеохоплюючої безпеки вказується також в доповіді Всесвітньої комісії з 
питань навколишнього середовища і розвитку «Наше майбутнє» (доповідь 
Комісії Брундтланд) 1987р., в якій підкреслюється, що всеохоплюючий 
підхід до безпеки повинен змінити традиційні акценти, реальні джерела 
небезпеки охоплюють також нестійкий розвиток, підтверджує таку 
позицію і підхід Ради безпеки ООН до проблем зміни клімату як до 
самостійної загрози миру і безпеці. 

За словами Нобелівського лауреата в галузі економіки Яна 
Тінбергена, «... такий світ неможливий і непотрібний ... Вірити в те, що 
він можливий - ілюзія; намагатися втілити його - безумство». Тому значні 
теоретичні та практичні зусилля повинні бути спрямовані на формування 
принципів, що трансформують економічну логіку в екологічну і спробу 
інтеграції цих логік в соціальні механізми сучасного суспільства. 

На сьогодні статус сталого розвитку в міжнародному праві 
невизначений. Як зазначає проф. Atapattu Sumudu, «три стовпи» концепції 
сталого розвитку (Стокгольмська декларація, Декларація Ріо і 
Йоганнесбурзький План імплементації та Декларація принципів) містять 
лише перелік окремих складових елементів цієї концепції, однак не дають 
комплексного визначення та переліку основних принципів. В науковій 
літературі можна знайти безліч визначень сталого розвитку, здебільшого 
питання сталого розвитку вивчалися представниками економічних, 
біологічних, екологічних наук, хоча мають місце і дослідження даного 
питання представниками науки міжнародного права.   

З урахуванням раніше проведених автором досліджень можна 
зробити наступні висновки:  

1. існуючі підходи до розуміння сталого розвитку свідчать, що 
«сталий розвиток» - комплексне поняття, і реалізувати його у будь-якій 
окремо взятій галузі неможливо. Це можна здійснити лише за умови 
системного взаємозв’язку між усіма блоками (економічним, соціальним, 
демографічним, культурологічним, технологічним, технічним, 
транспортним, екологічним, безпековим тощо) кожної геосоціосистеми. 

2. в основу поняття сталого розвитку повинні бути покладені 
наступні складові (принципи: збереження довкілля, гармонійне поєднання 
економічного, соціального та екологічного розвитку; баланс 
технологічного та економічного розвитку, координація зусиль всієї 
спільноти для досягнення сталого розвитку, взаємозв'язок поколінь, 
провідна роль держави в забезпеченні сталого розвитку. 
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УЗГОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНИХ І ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ – 
ІМПЕРАТИВНА ЦІЛЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ  

Досліджено роль  співвідношення публічних і приватних інтересів в 
управлінні економічною безпекою держави. Розглянуто сутність категорії  
«інтерес», «публічний інтерес», «приватний інтерес», поняття  «узгодження».  
Проаналізовано філософсько-правовий  рівень співвідношення публічних і 
приватних інтересів. 

The role of the correlation of public and private interests in the management of 
economic security of the state was investigated.  As well  the categories of "interest", 
"public interest", "private interest", " the concordance" were examined . The 
philosophical and legal level of correlation of public and private interests   was 
analyzed. 

 
Економічна безпека є найважливішою складовою національної 

безпеки держави, яка найчастіше розглядається як стан захищеності 
життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави 
(національних інтересів), за якої забезпечуються сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 
загроз національним інтересам у різних сферах життєдіяльності 
суспільства та держави.   

Різноманіття суб’єктів права власності і господарювання, захист 
прав яких забезпечує держава, зумовлює її регулюючий вплив на 
економіку, без якого остання набуде ознак стихійного ринку, де перевагу 
буде віддано лише приватним інтересам, і де ігноруватимуться інтереси 
суспільства, держави. Наслідком зазначеного стає їх протистояння і навіть 
конфлікти. А отже, на сучасному етапі розвитку суспільства все більше 
уваги привертають до себе категорії «інтерес», «публічний інтерес», 
«приватний інтерес». Узгодження  публічних і приватних інтересів як у 
соціально-економічній  практиці так і в правовому регулюванні є 
необхідною умовою гармонійного розвитку суспільства, окремої 
особистості і імперативною ціллю управління економічною безпекою 
держави.  
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Слід зазначити, що питання  узгодження публічних і приватних 
інтересів, не тільки не визначені в законодавстві,  але й недостатньо 
вивчені в літературі.  

Поняття інтерес широко використовується в різних сферах 
життєдіяльності: економічній, соціальній, правовій, психології, тощо. Так, 
поняття  «інтерес» застосовується як у Цивільному кодексі України, так і 
в Господарському кодексі України, проте різниця  полягає в тому, що в 
першому  вживається поняття  «інтерес», тоді як в Господарському 
кодексі України він здебільшого оперує словосполученням «законний 
інтерес». В.І. Даль у тлумачному словнику наводить наступне визначення 
інтересу: "інтерес (м. франц.) – користь, вигода, прибуток; відсотки, 
зростання грошей. Цікавість або значення, важливість справи [2]".  

Існує безліч визначень публічного і приватного інтересів.  Деякі 
науковці вважають, що публічний інтерес складається з інтересів 
держави, її органів і посадових осіб, а також інтересів суспільства, тоді як 
приватний інтерес це завжди інтереси окремих осіб.  Існує і наступна 
думка, що публічний інтерес – це визнаний державою і забезпечений 
правом інтерес соціальної спільноти, задоволення якого є умовою та 
гарантією її існування і розвитку [3-5].  Слід зазначити, що від реалізації 
публічних інтересів залежить факт існування і нормального 
функціонування будь-якого суспільства, а отже саме реалізація 
публічного інтересу слугує передумовою і гарантією реалізації окремих 
приватних інтересів. Іншими словами реалізація публічних інтересів 
створює середовище для реалізації приватних інтересів [3]. 

Різноманітність та велика кількість приватних і публічних  
інтересів обумовлена суб’єктивізмом їх визначення, складністю 
зовнішнього та внутрішнього середовища держави, значною кількістю 
суб’єктів прямої або опосередкованої взаємодії. Приватних і публічних  
інтересів не тільки багато, але вони є дуже змінними. 

Питання співвідношення і узгодження приватних і публічних 
інтересів у різних сферах життєдіяльності завжди викликала і викликає 
потяг дослідників до її дослідження та розв’язання. Господарський кодекс 
України широко застосовує такі терміни і юридичні конструкції, такі як 
«узгодження», «оптимальне узгодження», «врахування», «поєднання» 
інтересів названих вище суб’єктів, що, є свідченням не публічного, а 
публічно- приватного характеру його норм.  

В українській мові слово "узгодженість" входить до такого 
синонімічного ряду: "відповідність", "координація", "збалансованість", 
"гармонійність", "єдність", "злагодженість", "несуперечність", 
"зв'язаність", "консонанс", "консенсус".  
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Узгодження – складний процес, який потребує значної професійної 
уваги. Узгодження інтересів є процесом, результативність якого слід 
розглядати крізь призму її досягнення у часі та просторі. Узгодження 
інтересів розуміється як процес досягнення компромісу в масштабі 
задоволення інтересів суб'єктів.  

Отже підсумовуючи слід зазначити, що публічні  і приватні  
інтереси  можуть взаємодіяти (поєднуватися) між собою, можуть 
суперечити одні іншим, можуть узгоджуватися. Проте саме 
протиставлення і суперечність публічних і приватних інтересів є 
неприпустимим, оскільки можуть наражати державу на небезпеку. Лише 
завдяки узгодженню публічних і приватних інтересів можливо 
забезпечити економічну безпеку держави. 
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