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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРАТУРИ

В РАМКАХ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Конституція України, в ст. 121 визначає, що «прокуратура України становить

єдину систему», яка покликана виконувати покладені на неї функції [1]. Практично до

останнього часу юридичного визначення цього правоохоронного органу нашої

держави в національному законодавстві не існувало. Разом з тим, у владному 

механізмі України прокуратура, протягом багатьох років, виступала як самостійний 

інститут державного ладу, який реалізовував покладені на нього Конституцією та 

законами України функції у взаємодії з іншими органами державної влади [2; с. 635]. 

При цьому, на сьогодні, цей правоохоронний орган зосередив у своїх руках потужні 

важелі впливу на всіх суб’єктів правовідносин як публічного так і приватного права.

Сам термін «прокуратура» (з лат. procuro – піклуюсь, керую) означає 

державний орган, що здійснює нагляд за неухильним і своєчасним виконанням 

законів, забезпечує режим законності та здійснює притягнення до суду порушників 

кримінального закону. Важливо відмітити, що у низці держав світу прокуратура 

функціонує в системі органів виконавчої (Данія, Єгипет, Італія) або судової влади 

(Грузія, Литва), існує у вигляді органу, що підзвітний і підконтрольний вищим 

колегіальним державно-партійним органам держави (Китай, Куба, Північна Корея), 

або ж узагалі відсутній (Катар, Кувейт). Утім у переважній більшості країн світу, як і 

в Україні зокрема, прокуратура не належить до законодавчої, виконавчої чи судової 

гілок влади. В таких випадках її відносять до самостійної гілки влади, зокрема до 

контрольно-наглядової, хоча це твердження вимагає свого подальшого 

обґрунтування [2; c. 635].

Такий погляд на правовий статус органів прокуратури в Україні був 

актуальним до останнього часу, але у зв’язку з прийняттям нової редакції Закону 

України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. [3], виникає необхідність для 

ґрунтовного аналізу та поглибленої характеристики правового статусу органів 

прокуратури в сучасних Українських реаліях.



В науці конституційного права було прийнято вважати, що прокуратура 

України – це єдина централізована система органів державної влади, які відповідно до 

Конституції та законів України здійснює обвинувальну, представницьку, контрольно-

наглядову й інші функції в державі [2; c. 636]. У ст. 1 нової редакції Закону України 

«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. зазначається, що «прокуратура України 

становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює 

встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, 

загальних інтересів суспільства та держави» [3]. Саме у зв’язку з цим основною 

суттєвою новелою законодавця стосовно статусу цього правоохоронного органу 

нашої держави є відсутність у новій редакції закону норм, які наділяли б органи 

прокуратури повноваженнями щодо здійснення прокурорського нагляду за 

додержанням законів України.

Це безпосередньо стосується функцій прокуратури, яких у відповідності зі 

ст. 121 Конституції України [1], є п’ять, а саме: підтримання державного 

обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також 

при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян; нагляд за додержанням прав і свобод людини і 

громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. [4] та Закон України 

«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. [3] дублюють перші чотири з них. П’ята 

функція не мала свого чіткого юридичного механізму. Разом з тим, Закон України 

«Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. [4] містив норми щодо прокурорського, 

так званого загального нагляду за додержанням законів.

Так, у відповідності зі ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 

1991 р., «прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів 

Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами 



виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю, 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими 

органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими 

організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, 

незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими 

особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і 

підпорядкованими йому прокурорами» [4].

В зв’язку з цим, були закріплені завдання прокурорського нагляду за 

додержанням законів, встановлювалось, що у відповідності зі ст. 4 Закону України 

«Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р., «діяльність органів прокуратури 

спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і 

має своїм завданням захист від неправомірних посягань: закріплених Конституцією 

України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та 

економічної системи, прав національних груп і територіальних утворень; 

гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими 

актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та 

громадянина; основ демократичного устрою державної влади, правового статусу 

місцевих Рад, органів самоорганізації населення» [4].

Саме з метою здійснення відповідного прокурорського нагляду Закон України 

«Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. у розділі ІІІ «Прокурорський нагляд» [4] 

наділяв прокурорів повноваженнями, щодо здійснення відповідних перевірок, та 

встановлював можливість доступу прокурора до будь-якої інформації стосовно 

діяльності всіх суб’єктів правовідносин як публічного так і приватного права. Що й 

призводило до численних зловживань з боку органів прокуратури в Україні.

У свою чергу, Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. [3] 

позбавляє прокурорів повноважень щодо здійснення так званого загального нагляду 

за додержанням законів, крім того, містить важливу норму у розділі ХІІІ Перехідні 

положення. Так у п. 1 Перехідних положень Закону України «Про прокуратуру» від 

14 жовтня 2014 р. встановлено, що «прокуратура виконує функцію нагляду за 

додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержання законів з цих питань 



органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і 

службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина і 

держави в суді» [3].

Отже, якщо раніше прокуратуру визначали як систему органів, які виконують 

контрольно-наглядову функцію за дотриманням законів та прав і свобод людини і 

громадянина всіма суб’єктами правовідносин, як органами публічної влади, так і 

підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та фізичними 

особами, то на сьогодні прокуратура України має перетворитися на єдину систему, 

яка в порядку, передбаченому законом, має здійснювати встановлені Конституцією 

України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства і держави, в контексті нагляду за провадженням кримінального процесу 

та у формі представництва інтересів громадянина і держави в суді.

На нашу думку такі зміни є позитивними для зміцнення демократії в Україні, 

забезпечення прав і свобод фізичних та юридичних осіб на її території та запобігання 

зловживанням в сфері реалізації прокуратурою своїх функцій в країні. Разом з тим, 

для уникнення юридичних колізій та неоднозначного тлумачення норм Українського 

законодавства, щодо правового статусу прокуратури та покладених на неї функцій, 

потребує вирішення питання про внесення змін ст. 121 Конституції України.
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Серед держав пострадянського простору Україна має одну з найдавніших 

історій формування засад управління у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. Створення органів управління з окремих питань, що стосуються охорони 

навколишнього природного середовища, природокористування та забезпечення 

безпеки людини від негативних факторів навколишнього природного середовища, має 

давню історію. Саме існування таких органів було викликано необхідністю виконання 

приписів щодо збереження природних об’єктів, що мали цінність як природний 

ресурс або захисний фактор [1]. Однак спеціалізовані органи управління у сфері 

охорони навколишнього природного середовища для виконання цих завдань не 

створювались, а виконання функцій охорони природи покладалося на армію, міліцію, 

інші відомства, і їхня діяльність мала яскраво виражений природо ресурсний 

характер. Охорона природи обмежувалася лише поширенням природоохоронних 

знань, закликами щодо охорони певних видів тварин або птахів з боку окремих 

громадських організацій.

Управління у галузі охорони навколишнього природного середовища необхідне 

для якісної реалізація різних видів виконавчо-розпорядчої діяльності у цій сфері, 

здійснення контролю, нагляду та регулювання, прогнозування, планування та 

програмування, інформування та експертизи [2].

Проблемі охорони навколишнього середовища приділено достатньо уваги у 

роботах таких науковців як Ю. С. Шемшученко, В. М. Завгородньої, А. П. Гетьмана, 

В. В. Костицького, В. М. Комарницького, Н. В. Кручиніної та інших. Проте, не 

дивлячись на таку значну кількість праць, питання системи суб’єктів адміністрування 

у сфері охорони навколишнього природного середовища залишається не 

дослідженим.

Правову основу організації та здійснення упрaвлiння у сфeрi oхoрoни 

нaвкoлишньoгo прирoднoгo середoвищa становить Конституція України, Закон 



України «Прo oхoрoну нaвкoлишньoгo прирoднoгo сeрeдoвищa» (надалі – Закон), 

природоресурсні та інші акти екологічного законодавства, які і визначають дiяльнiсть 

oргaнiв дeржaвнoгo упрaвлiння у вказаній сфері.

Під системою суб’єктів адміністрування у сфeрi oхoрoни нaвкoлишньoгo 

прирoднoгo середoвищa слiд рoзумiти внутрішньо-організовану сукупність органів та 

посадових осіб, які взаємопов’язані однією метою і виконують для її дoсягнення 

вiдпoвiднi функцiї.

Так, вітчизняне законодавство встановлює досить широке коло суб’єктів 

управління сфери охорони навколишнього природного середовища до яких належить 

Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві ради 

та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, державні органи по охороні 

навколишнього природного середовища і використанню природних ресурсів та інші 

державні органи відповідно до законодавства України.

Але, протягом останніх років в Україні неодноразово відбувалися системні 

зміни органів управління природокористуванням і охороною довкілля. Основною їх 

метою було покращення ефективності управлінської діяльності. Відповідно, 

відбувалася певна ротація, оптимізувалися міністерства та ліквідовувалися деякі 

відомства, також відбувався перерозподіл повноважень та функцій, проте, проблема 

залишається відкритою, оскільки постійні зміни та неефективні реформи, в 

переважній більшості, не приносять очікуваних результатів і не вирішують 

поставлених завдань [3, с. 1].

Аналіз існуючої на сьогоднішній день системи суб’єктів адміністрування у 

сфері охорони навколишнього природного середовища дає можливість стверджувати, 

що усі суб’єкти відрізняються один від одного масштабами та напрямами діяльності, 

відповідними завданнями та повноваженнями. Тож пропонуємо наступну 

класифікацію:

за територіальним масштабом діяльності – загальнодержавні та місцеві 

(Президент, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки та оборони 

України, органи місцевого самоврядування та державні адміністрації регіонів);

- за характером, напрямами роботи та повноваженнями (органи загальної 

компетенції та спеціальної компетенції);



- органи виключної компетенції (Міністерство охорони здоров’я України, 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України, Державна інспекція ядерного 

регулювання України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та ін.);

- громадськість.

Запропонований перелік суб’єктів управління у сфері охорони навколишнього 

природного середовища не є вичерпним і стабільним. Як уже зазначалося, щороку 

відбуваються певні зміни та ротації. Варто погодитися з думкою В. М. Завгородньої, 

яка констатує, що «…причин неспроможності створити у нашій державі дійсно 

ефективну систему управління природокористуванням і охороною довкілля досить 

багато. Серед них – і високий рівень корупції та лобіювання інтересів окремих бізнес-

груп, і відсутність чіткої концептуальної моделі механізму управління, явна 

непослідовність та необґрунтованість численних реорганізацій. Більше того, 

нестабільність системи і структури центральних органів виконавчої влади стала ще 

одним фактором, який практично звів нанівець можливість забезпечити належну 

якість управління.

На нашу думку, система функцій та повноважень діючих суб’єктів у сфeрi 

oхoрoни нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa досить об’ємна та розгалужена. Ефективність 

реалізації  державного управління в галузі охорони навколишнього природного 

середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки 

безпосередньо залежить від якості його правового забезпечення. Стабільність 

екологічного законодавства; відсутність в ньому прогалин та комплексність 

охоплення предмету правового регулювання; наявність чіткої екологічної політики на 

всіх рівнях управління та усталеної структури державних органів, що здійснюють 

управління у сфері охорони навколишнього природного середовища в цілому або 

його окремі аспекти; ефективність правозастосовної діяльності, – ці та інші чинники 

впливають на можливість держави вирішувати існуючи екологічні проблеми та 

запобігати виникненню нових. На жаль, з огляду на сучасний стан розвитку еколого-

управлінських відносин, можна із впевненістю констатувати, що більшість із 

перелічених факторів ще не знайшли свого адекватного відображення в 

національному законодавстві або мають декларативний характер.
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СПРИЯННЯ ДЕРЖАВИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБОЮ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ 

І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Встановити права і свободи громадян, захистити їх може тільки держава, її 

органи, які несуть за це юридичну відповідальність. У правовій державі це є одним із 

основних принципів. При розбудові і формуванні правової держави, яка визначає 

пріоритет людини і громадянина, важливого значення набуває проблема класифікації, 

систематизація гарантій та способів захисту прав і свобод особи. На основі 

Конституції між особистістю і державою повинні створюватися міцні і захищені 

судом правовідносини, ціла система таких правовідносин, підпорядковуючих у 

підсумку державу суспільству.

Між державою і громадянином існує ціла система розгалужених, складних 

соціальних зв’язків, які знаходять своє законодавче відображення в діючому 

законодавстві і в першу чергу в Основному Законі держави. Таке відображення 

виражено у формі взаємних юридичних прав і обов’язків.

Роль держави в сприянні реалізації особою своїх конституційних прав полягає 

в тому, щоб створити такі умови в яких особа може максимально реалізувати свої 

конституційні права. Так, на думку В. Темченко «головним критерієм визначення 
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видів та змісту функцій держави сучасного періоду розвитку України є основні права 

людини та їх види» [1], що свідчить про пріоритетність прав людини в діяльності 

держави.

На думку С. В. Бобровник «характеристика ролі держави у забезпеченні прав і 

свобод людини пов’язується з аналізом проблем:

- правового статусу людини;

- міжнародно-правових стандартів прав людини;

- гарантій як важливого засобу захисту прав людини;

- механізму соціально-правовго захисту праву людини;

- юридичної відповідальності як важливого засобу гарантування 

суб’єктивних прав [2, с. 46]. 

Встановлення в Конституції та діючому законодавстві України прав та свобод 

людини і громадянина, тенденція до розширення їх обсягу, закріплення положення 

про те, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави – все це ще не дає вагомих підстав вважати, що на практиці, в 

повсякденному житті проголошені права та свободи дійсно є найвищою суспільною 

та державною цінністю, критерієм «людського виміру» всіх суперечливих процесів, 

явищ, подій, що відбуваються в державі.

Важливим питанням в умовах формування демократичної правової держави та 

громадянського суспільства є формування відповідної державної політики, яка 

направлена на захист прав і свобод людини і громадянина через систему відповідних 

державних органів. Так, вся діяльність щодо формування та реалізації державної 

політики повинна бути підпорядкована одній меті  забезпеченню і реалізації прав та 

свобод людини і громадянина. Тому найвищою цінністю державної політики 

правової, соціальної держави є права людини, а її головною та першочерговою 

метою – забезпечення цих прав, підтримання атмосфери поваги до них, гарантування 

принципів верховенства права і законності

Так, на думку А. Мацюка, «без держави неможливо реорганізувати 

суспільство, вирішити усю складність економічних, соціальних і політичних питань, 

що стоять перед ним» [3, с. 28], а актуальність і необхідність державного 

регулювання в межах громадянського суспільства пояснюється тим, що «певні сфери 

життєдіяльності останнього просто не можуть обходитися без нього. Це, наприклад, 



проблема забезпечення реальності прав, свобод, обов’язків і законних інтересів 

людини і громадянина, економічного розвитку, освоєння космосу, національної 

безпеки, тощо» [4, с. 141]. 

Серед недоліків, зокрема, відзначається недосконала система законотворення, 

коли закони розробляються особами, які представляють інтереси політичного чи 

економічного сектору і не є професійними розробниками правових норм.  Крім того, 

експерти відзначають суперечності та колізії правових норм. В тому числі, коли 

підзаконні акти виходять за межі ідей, закладених у Конституції та законах. 

Незадовільним, на думку експертів, є також судове тлумачення правових норм, коли 

судді обмежуються буквальною передачею змісту, уникаючи з’ясувати «дух закону», 

а також відсутність єдності у правозастосуванні [5].

Для того, щоб права та свободи людини і громадянина стали реальнодіючою 

умовою повнофункціональної взаємодії людини з соціальним середовищем з метою 

найповнішого задоволення її базових та соціальних потреб, необхідно розробити 

ефективний механізм реалізації прав та свобод, складовою частиною якого 

виступають їх гарантії. Головне призначення гарантій полягає у створенні необхідних 

юридичних умов для перетворення закріплених в законі прав і свобод з можливостей 

на реальність. Передусім мова йде про обов’язок держави забезпечити особі право на 

судовий захист, всі інші способи, не заборонені законом, а також право на отримання 

кваліфікованої юридичної допомоги, на доступ до правосуддя і на компенсацію 

завданих збитків.

Отже, об’єктивно постає нагальна потреба в правовому забезпеченні прав та 

свобод людини і громадянина та їх практичній реалізації. 
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ПРАВОТВОРЧІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Правотворчість здійснюється двома соціальними інститутами: державою в 

особі державних органів та їх посадових осіб; громадянським суспільством і його 

окремими суб’єктами.

Види правотворчості як громадянського суспільства, так і держави можна 

класифікувати за різними критеріями. Основний вид правотворчості – правотворчість 

державних органів і посадових осіб.

Види правотворчості держави за юридичною чинністю актів:

1. Законодавча діяльність, тобто діяльність, пов’язана з підготовкою і 

прийняттям законодавчих актів (законотворчість).

У правотворчості України головну роль відіграє законодавчий орган держави –

Верховна Рада. Вона має монопольну законотворчу компетенцію, тобто виключне 

право на прийняття законів і коло повноважень щодо їх прийняття, передбачені 

Конституцією та іншими законами. її законотворчість – провідна частина 

правотворчості і основної конституційно-правової форми прийняття законів 

державою.

2. Підзаконна правотворча діяльність, тобто діяльність, пов’язана з 

підготовкою і прийняттям підзаконних актів (підзаконна правотворчість).

http://www.minjust.gov.ua/0/13115.


Правотворчість інших державних органів України (правотворчістю займаються 

практично всі державні органи) здійснюється на підставі і відповідно до чинних 

законів, прийнятих Верховною Радою.

Нагадаємо, що юридична чинність прийнятих державними органами 

нормативно-правових актів залежить від рівня і обсягу їх повноважень, які 

визначаються місцем, яке посідає в системі органів держави (Президент, Кабінет 

Міністрів, міністерства, відомства, голови державних адміністрацій на місцях та ін.).

Форми участі держави у правотворчості, на думку С. С. Алексєєва:

 безпосередня правотворчість – видання нормативно-правових актів органами 

держави і уповноваженими на те посадовими особами;

 санкціонована правотворчість – санкціонування актів, прийнятих організаціями 

(комерційними і некомерційними);

  попередній дозвіл їх видання;

 делегована правотворчість – делегування правотворчих повноважень вищого 

органа держави нижчим;

 спільна правотворчість – спільне прийняття нормативного акта (нормативні 

угоди) [1, с. 336].

Безпосередня правотворчість держави – основна, яка полягає у виробленні та 

прийнятті нових правових актів. Інші прояви правотворчості держави (зміна або 

доповнення, скасування, систематизація) мають допоміжне значення для формування 

системи права.

 Санкціонована правотворчість полягає у затвердженні актів, прийнятих 

організаціями громадянського суспільства – недержавними об’єднаннями: 

суспільними (партіями, профспілками та ін.) і комерційними (акціонерними 

товариствами та ін.), або в попередньому дозволі щодо їх видання.

Спільна правотворчість (нормативні угоди) – акти укладаються на галузевих, 

професійних і місцевому, територіальному рівнях. Наприклад, спільні акти органів 

держави і недержавних об’єднань; нормативні угоди між різними суб’єктами права: 

профспілками, уповноваженими працівниками, представницькими органами, 

органами виконавчої влади та ін. Нормативні угоди усе ширше використовуються у 

правотворчій практиці України.



Делегована правотворчість – видання нормативно-правового акта за 

уповноваженням, яке виходить із закону, або за прямим дорученням одного (вищого) 

органу держави іншому (нижчому) зі збереженням певної системи контролю з боку 

вищого органу за реалізацією делегованих повноважень.

Державні органи можуть делегувати правотворчі повноваження громадським 

об’єднанням (наприклад, передати профспілкам функції соціального страхування). 

При цьому норми, що створюються громадянськими об’єднаннями, набувають 

якостей і властивостей правових норм, які охороняються державою.

 Ознаки делегованої правотворчості, на думку М. Н. Марченко:

1. Делегована правотворчість полягає у попередньому дозволі органу держави 

іншому органу (або організації) видавати нормативно-правові акти з регулювання 

відносин, що входять до предмета відання першого.

2. Делегуються лише окремі повноваження, у результаті чого відбувається 

тимчасове розширення повноважень органу, якому вони делегуються.

3. Делегування повноважень можливо на визначений час або без зазначення 

строків. При делегуванні повноважень на певний строк Не потрібно видання 

правового акта, що відкликає повноваження: вони припиняються автоматично. При 

делегуванні без зазначення строків повноваження можуть бути відкликані в будь-

який час за рішенням органу, який делегує.

4. Делегувати повноваження може лише вищий орган нижчому,

5. Делегуватися повноваження можуть органом у межах його компетенції (не 

може передати більше повноважень, ніж має сам, і не може передати ті 

повноваження, яких не має).

6. Делегування повноважень відбувається у формі письмового компетентного 

акта.

7. Орган, що делегує, обов’язково зберігає контроль за здійсненням делегованих 

повноважень [2, с. 127].

Делегування парламентом законодавчих повноважень іншим гілкам влади 

Конституцією України не передбачено. У деяких країнах романо-германського і 

англо-американського права має місце делегування законодавчих повноважень 

парламентом уряду (таке делегування є конституційно закріпленим). У цьому разі 

законодавчий акт, підготовлений органом, якому делеговані такі повноваження, 



підлягає затвердженню органом, що делегує, – парламентом (наприклад, ордонанси у 

Франції).

За функціональним призначенням розрізняють:

– поточну правотворчість – пов’язану з первинним регулюванням суспільних 

відносин, відновленням правових норм і заповненням прогалин;

– правотворчість для систематизації нормативних актів – систематизовану, 

головним чином кодифікаційну правотворчість.

Отже, як бачимо, правотворчість – це один з базових напрямків діяльності 

держави, який забезпечує реалізацію волі держави у формі нормативно-правових 

актів.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ПІДҐРУНТЯ 

ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

У СФЕРІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Характер взаємовідносин держави та суспільства у сфері волонтерської 

діяльності, так само як і їхні наслідки, зумовлені низкою обставин, серед яких чільне 

місце посідають питання нормативно-правового забезпечення відповідного напряму 

реалізації державної політики.

За даними сервісу «Законодавство України» понад 250 актів Президента, 

Кабінету Міністрів, Верховної Ради, РНБО, міністерств та відомств України у прямий 

спосіб чи опосередковано впливають на взаємовідносини держави та суспільства у 

сфері волонтерської діяльності. Серед них одним з перших документів, що засвідчив 

значущість волонтерської діяльності для суспільного життя України, стало 



розпорядження Президента «Про організацію проведення в Україні у 2001 році

Міжнародного року волонтерів». Згідно з ним усі органи влади були зобов’язані

«забезпечити всебічну підтримку державних і громадських організацій, діяльність 

яких спрямована на розвиток волонтерського руху, та залучення різних категорій 

населення до суспільно корисної роботи» [3]. Цей та деякі інші документи заклали 

підвалини нормативно-правової бази державної політики у сфері волонтерської 

діяльності, випередивши на 10 років появу головного нормативно-правового акту, 

«що регулює відносини, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності в 

Україні» [1].

Законодавче визнання волонтерської діяльності як самостійної сфери та 

нормативне закріплення відповідного напряму державної політики у 2011 році 

Законом України «Про волонтерську діяльність» стало прогресивним кроком у 

напрямі розвитку взаємовідносин держави та суспільства. Щоправда ухвалений 

документ спричинив стан, за якого надмірне правове регулювання волонтерської 

діяльності суттєво обмежує можливості її розвитку. Закон містить ряд обмежень для 

розвитку волонтерської діяльності в Україні, зокрема в частині набуття організацією 

статусу «волонтерська», визначення повноважного центрального органу виконавчої 

влади у сфері волонтерської діяльності, обмеження за віком щодо участі фізичних 

осіб у волонтерській діяльності тощо. Розуміючи це, Верховна Рада України восьмого 

скликання вирішила вдосконалити чинне законодавство в цій сфері та 3 лютого 2015 

року розглянула в першому читанні, узявши за основу, проект закону,яким 

усуваються згадані недоліки[4]. Включення законопроекту про внесення змін до 

деяких законів України щодо волонтерської діяльності до порядку денного чергової 

сесії парламенту дає підстави сподіватись на остаточне ухвалення змін упродовж 

першого півріччя 2015 року.

Однак приведення чинного законодавства у відповідність до вимог сьогодення 

не обмежується згаданими ініціативами, адже, з огляду на реалії суспільно-політичної 

ситуації в Україні, назріла потреба перегляду законодавчо визначених напрямів 

провадження волонтерської діяльності з метою легітимізації її окремих проявів. Так, 

широкий волонтерський рух, спрямований на зміцнення обороноздатності держави, 

забезпечення її цілісності та незалежності,турботу про поранених та полонених, 

підтримку мирного населення в зоні бойових дій,потребує законодавчого 



закріплення. Попри надзвичайну значущість такої діяльності, до категорії 

«волонтерської», з огляду на чинне законодавство, її можна віднести побічно, адже 

закон, ухвалений у мирний час, не передбачає потреби в застосуванні волонтерської 

сили для врегулювання воєнних конфліктів та пов’язаних з ними ситуацій.

Разом з тим, на наш погляд, потребує вдосконалення нормативний складник 

державної політики у сфері волонтерської діяльності, існування якої задекларовано 

законом, але яка фактично не розроблена, адже відсутність будь-якого програмного 

документу не дає підстав констатувати її комплексну екзистенцію. Необхідність 

ухвалення «Концепції державної політики в сфері волонтерської діяльності на 2012–

2020 рр.» аргументовано К. Сидоренком [1], з яким ми не можемо не погодитись, 

оскільки брак нормативно-правового забезпечення відповідного спрямування не 

сприяє розвитку взаємовідносин держави та суспільства. 

Наявність спеціального законодавства стосовно волонтерської діяльності 

вигідно вирізняє Україну з-поміж багатьох європейських держав, де норми, пов’язані 

з волонтерством, містяться в різних законодавчих актах. Утім, попри очевидну 

недосконалість правового забезпечення сфери волонтерської діяльності в Україні, 

варто відзначити налаштованість держави та суспільства на взаємодію, зокрема в 

напрямі модернізації чинного законодавства, приведення його у відповідність 

вимогам сучасної суспільно-політичної ситуації та ступеню розвитку волонтерського 

руху в Україні й світі. Основними шляхами удосконалення правового підґрунтя 

взаємовідносин держави та суспільства у сфері волонтерської діяльності мають стати 

заходи з подолання надмірного правового регулювання волонтерської діяльності, 

розширення переліку законодавчо визначених напрямів її провадження, а також 

розробки концептуального документу щодо державної політики в цьому напрямі.
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КОРУПЦІЯ СЕРЕД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Головною метою державної політики у сфері боротьби з корупцією є створення 

дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції, виявлення та подолання її 

соціальних передумов і наслідків, викриття корупційних діянь, обов’язкової 

відповідальності винних у їх вчиненні.

Законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією»

передбачено здійснення заходів щодо недопущення проявів корупції серед державних 

службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 

дисциплінарну і адміністративну відповідальність за скоєння ними корупційних 

діянь, порушення спеціальних обмежень. Постійна увага з боку керівництва держави 

щодо боротьби з корупцією та запобігання її проявам має певні результати, про що 

свідчать статистичні дані. За 9 місяців 2014 року до адміністративної відповідальності 

за вчинення корупційних діянь притягнуто 1 527 державних службовців, що на 3% 

менше ніж за відповідний період минулого року (1 571). Разом з тим, робота у 

зазначеному напрямі продовжується: вживаються заходи, спрямовані на посилення 

боротьби з корупцією та організованою злочинністю, зокрема вдосконалюються 

норми щодо посилення відповідальності осіб, винних за вчинення корупційних діянь, 

незалежно від займаних ними посад і їхнього статусу. Так, Президентом України 

запропоновано передбачити в новій редакції статті 7 Закону України «Про боротьбу з 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/67/2001-%D1%80%D0%BF.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/140-viii.


корупцією» норму про дисциплінарну відповідальність всіх осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, за вчинення ними корупційних діянь. Крім того, 

зацікавленими центральними органами виконавчої влади підготовлено відповідні 

матеріали до ратифікації Верховною Радою України Цивільної конвенції про 

боротьбу з корупцією, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, 

Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією та 

Конвенції ООН проти корупції. В роботі проект спільного наказу Головдержслужби, 

ДПА, Мінфіну, Мін’юсту, Фонду державного майна та МВС України "Про 

затвердження Порядку перевірки достовірності відомостей, наведених у деклараціях 

"Про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного 

службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо 

себе та членів своєї сім’ї «кандидатів на зайняття посад державних службовців ІІІ–VІІ 

категорій». У межах завдання Головдержслужби, визначеного Положенням про 

Головдержслужбу, щодо участі разом з іншими державними органами у формуванні 

та проведенні державної політики у сфері державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування здійснюються системні заходи, спрямовані на запобігання 

проявам корупції серед державних службовців. Закон України «Про боротьбу з 

корупцією» визначає корупцію як діяльність осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави, спрямовану на протиправне використання наданих їм повноважень 

для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Разом з тим, 

корупція відноситься до сфери суспільної та особистої етики поведінки, коли одні 

вважають за можливе незаконно отримувати матеріальні блага за виконання своїх 

службових обов’язків, а інші готові надавати ці блага. Відповідно до Положення про 

Головне управління державної служби України, Головдержслужба перевіряє в 

державних органах та органах місцевого самоврядування додержання вимог законів 

України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією» та інших актів 

законодавства з питань запобігання проявам корупції. На виконання законів України, 

актів Президента України та Кабінету Міністрів України антикорупційного характеру 

Головдержслужба на підставі статистичних даних про вчинення корупційних діянь 

державними службовцями, звітів центральних та місцевих органів виконавчої влади 

стосовно здійснюваних заходів щодо протидії корупції з виконання Закону України 

«Про боротьбу з корупцією» щоквартально інформує Кабінет Міністрів України, 



Адміністрацію Президента України, Генеральну прокуратуру України, 

Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при 

Президентові України. З метою перевірки дотримання законодавства, яке регулює 

діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері 

запобігання проявам корупції за одинадцять місяців 2004 року Головдержслужбою 

проведено 33 перевірки. Зокрема, згідно з планом роботи Головдержслужби – 8, за 

дорученнями Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України – 16, 

на запит Генпрокуратури – 1, в складі робочої групи Координаційного комітету по 

боротьбі з корупцією і організованою злочинністю – 1, за зверненнями громадян – 7. 

Результати здійснених Головдержслужбою перевірок розглядаються на засіданнях 

Колегії Головдержслужби.У сфері запобігання проявам корупції Головдержслужба 

здійснює науково-дослідну роботу. Так, на замовлення Головдержслужби в 

Національній академії внутрішніх справ України виконуються дослідження: «Наукове 

обґрунтування застережних заходів, методів запобігання зловживань і корупції серед 

державних службовців та рекомендацій до створення відповідного правового поля». 

Результатом зазначених досліджень мають бути пропозиції щодо: 1) змісту положень 

практичних рекомендацій із застосування заходів контролю під час реалізації 

управлінської діяльності у сфері, яка належить до компетенції декількох органів 

виконавчої влади; технологічних схем і засобів супроводження моніторингу 

діяльності органів державної влади та їх посадових осіб щодо виконання законів 

України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією»; 2) рекомендацій для 

державних службовців із питань розв’язання конфліктів інтересів, дотримання 

етичних норм у своїй діяльності, притягнення винних до відповідальності за вчинення 

корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією, з інших питань, 

спрямованих на боротьбу з корупцією; 3) рекомендацій для державних службовців та 

органів місцевого самоврядування щодо усунення причин та умов, що сприяють 

вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією. Так, 

за інформацією про державних службовців центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, притягнутих судами до відповідальності за корупційні діяння та 

інші правопорушення, пов’язані з корупцією, яка надходить до Головдержслужби, до 

органів виконавчої влади за місцем роботи правопорушника надійшло лише 32% 

загальної кількості постанов суду про притягнення до адміністративної 



відповідальності. Це свідчить про певну неузгодженість дій між органами, які ведуть 

боротьбу з корупцією, судовими органами і органами виконавчої влади з питань 

запобігання проявам корупції, що призводить до зниження дієвості та ефективності 

заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади.

З вищевикладеного можемо дійти висновку, що на законодавчою рівні

закладено основні шляхи ефективної антикорупційної політики. Але практика 

показує кілька проблем, що заважають ефективній реалізації цієї політики. Так, 

невелика частка притягнутих до адміністративної відповідальності не зупиняє 

публічних службовців скоювати корупційні діяння, дає підстави думати про 

використання судом недостатньо жорсткої позиції щодо корупційних діянь, а також 

про можливість послаблення відповідальності в результаті використання різних 

підходів до кваліфікації злочину. Складність подолання корупції сьогодні пов’язана 

ще з тим, що у таких протиправних діяннях зацікавлені не тільки представники 

органів влади, а й бізнесмени та пересічні громадяни. Люди схильні дати хабаря, 

навіть коли в них не вимагають, з метою мати державне рішення на свою користь у 

найкоротші терміни. Необхідність вирішення цих та інших проблем обумовлюють 

подальші дослідження щодо вироблення ефективної антикорупційної політики.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ КАР’ЄРИ ДЕРЖАВНОГО 

СЛУЖБОВЦЯ ТА ЇХ ПРОЯВ

Прагнення особи виразити, реалізувати себе через професійні досягнення, 

підтвердженням яких є просування у кар’єрній діяльності, стає невичерпною основою 

активності в професійній діяльності. Розвиваючи свою професійну діяльність, 

досягаючи визнання через кар’єру, людина відчуває задоволення, що підіймає її 

професійну діяльність на новий рівень, впливає й на інші сфери життя особи. 

Кар’єра державного службовця – це особистий, свідомо обраний трудовий 

шлях службового просування, прагнення досягти поваги, матеріальної вигоди, 

певного статусу – соціального, посадового, кваліфікаційного чи професійного за 

рахунок використання своїх здібностей, професійної майстерності та особистих 

якостей. Успішна кар’єра забезпечує людині матеріальне благополуччя, задоволення 

його вищих психологічних

потреб, таких, як потреба в самореалізації, у повазі і самоповазі, в успіху і влади, 

потреба у розвитку та ін.

Сучасні процеси реформування державної служби в Україні потребують 

відповідного кадрового забезпечення, формування та розвитку кадрового потенціалу 

органів державної влади. Враховуючи це, важливою потребою для діяльності 

державних службовців є створення сприятливих умов для творчої діяльності кожного 

державного службовця, забезпечення можливості його особистісного розвитку, 

кар’єрного зростання, мотивації до професійної діяльності.

Говорячи про державного службовця як про особу, яка досягла високого рівня 

кваліфікації, свідомо змінює й розвиває себе у здійсненні професійної діяльності, 

використовуючи для цього необхідні якості та навички, вносить свій індивідуальний 

творчий внесок у власну професію, знайшла індивідуальне призначення в професії, 

впевнено зорієнтована на високі досягнення, співвідносить особисті інтереси й 

інтереси суспільства, українська наука поставила за мету організацію системи 

підготовки та перепідготовки державних службовців нового покоління.



Першим кроком у рішенні комплексної проблеми була поява в українській 

фаховій літературі опису психологічних характеристик державних службовців як 

суб’єктів професійної кар’єри, до яких було включено узагальнені характеристики 

мотиваційно-значущої сфери, ціннісні орієнтири, положення про загальну 

спрямованості особистості, розвиток інтелектуальних якостей, потенціалу 

особистості й професіоналізму, психологічних професійно важливих якостей.

Якості особистості державного службовця великою мірою впливають на 

управлінську діяльність. Це такі утворення, що включають у себе соціальні, 

соціально-психологічні й психологічні властивості. Психологічні 

властивості відповідають характеру людини: стриманість, урівноваженість, чесність, 

порядність, принциповість і т. п.

Важливу роль для визначення якостей особистості державного службовця 

відіграють професійно важливі якості, тобто індивідуальні якості суб’єкта діяльності, 

що впливають на ефективність професійної діяльності й успішність її освоєння.

Ще однією важливою умовою існування феномену особистості державного 

службовця є категорія професійних навичок. До них відносяться: знання, досвід та 

мотивація.

Необхідно зазначити, що в очах населення державний службовець уособлює 

собою державу, і його посадова поведінка для звичайних громадян має велике 

значення. У повсякденній свідомості часто саме психологічні та моральні (а не 

професійні і ділові) якості представників державної служби більше за все визначають 

ставлення населення до оцінки роботи державного органу влади і управління.

 Враховуючи сьогодення та проблемну ситуацію, яка склалася у нашій державі, 

я вважаю, що досить важливим чинником формування нашої держави є необхідність 

заснування нової культури державної служби для поліпшення усього процесу 

державного адміністрування. Магістральним напрямом тут стало посилення уваги до 

психологічних чинників поведінки державних службовців і усвідомлене перетворення 

державної служби з бюрократичного апарату в соціальний інститут громадського 

служіння як передумова успішного розвитку держави та суспільства.
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РЕФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Державна воля у суспільно-реформаційних відносинах дістає свій вияв через 

право. Формування правових основ реформи виступає юридичною підставою 

виникнення реформаційних правовідносин у будь-якій сфері суспільного буття.

Особлива увага на сучасному етапі державотворення України приділяється 

реформі адміністративно-територіального устрою, про що свідчить прийняття Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 

року № 157-VІІІ. Цим законом врегульовуються відносини, що виникають у процесі 

добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ та міст. Закон містить 

принципи добровільного об’єднання територіальних громад, визначає суб’єктів та 

основні умови добровільного об’єднання, описує порядок об’єднання територіальних 

громад сіл, селищ, міст та надання їм державної підтримки.

 В той же час, офіційний початок трансформації територіального устрою 

незалежної України було покладено Концепцією адміністративної реформи в Україні 

[1], в межах якої адміністративно-територіальна реформа розглядалася як елемент 

адміністративної реформи (вид політико-правової реформи). Іноді адміністративно-

територіальну реформу пов’язують із  переглядом державної регіональної політики як 

складової соціально-економічної реформи [2].

В цілому ж, не заперечуючи комплексного характеру адміністративно-

територіальної реформи, вважаємо, що на правовому рівні реформу адміністративно-

територіального устрою треба розглядати як різновид конституційно-правових 



відносин, а процес реформування відносин адміністративно-територіального устрою 

– як цілеспрямовану перетворюючу діяльність уповноважених суб’єктів (державних 

органів, органів місцевого самоврядування тощо), що відбувається у процесуально-

правовій формі. Обов’язковим суб’єктом цих відносин є держава в особі 

уповноважених органів. Виходячи від розподілу прав та обов’язків суб’єктів 

реформаційних відносин, є підстави стверджувати, що правовідносини у сфері 

адміністративно-територіальної реформи належать до категорії абсолютних, оскільки 

загальному обов’язку держави здійснити адміністративно-територіальну реформу 

належить загальне право суб’єктів, в інтересах яких вона здійснюється (народу 

України в цілому та окремих територіальних громад і їх представницьких органів), 

прийняти участь у її здійсненні та задовольнити свої потреби у цій сфері.

Метою адміністративно-територіальної реформи є побудова раціональної 

просторової основи організації публічної влади для забезпечення доступності та 

якості надання соціальних та адміністративних послуг, ефективного використання 

публічних ресурсів, сталого розвитку територій, здатності адекватно реагувати на 

соціальні та економічні виклики [3, с. 38].

Таким чином, адміністративно-територіальна реформа – це врегульовані 

нормами права суспільні відносини процесуального характеру, що опосередковують 

зміну конституційно-правових норм та врегульованих ними відносин у сфері 

адміністративно-територіального устрою, у яких зобов’язані суб’єкти (державні 

органи та посадові особи) взаємодіють із правомочними суб’єктами від 

громадянського суспільства (територіальними громадами, їх представницькими 

органами, народом України у цілому) для досягнення мети реформи. 

В конкретно-історичних умовах простору та часу адміністративно-

територіальна реформа опосередковуватиме перехід суспільства і держави від старих 

адміністративно-територіальних відносин до якісно нових. В умовах демократичного 

сьогодення України цей перехід повинен полягати у створенні умов для задоволення 

публічного інтересу та потреби громадян у створенні самодостатньої, суверенної, 

демократичної, соціальної та правової держави.
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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: 

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Якість підготовки фахівців служби цивільного захисту є вкрай важливою, тому 

що ці люди у майбутньому будуть відповідати за запобігання надзвичайним 

ситуаціям, рятування життя людей та допомогу постраждалим від катастроф та 

стихійних лих. Система підготовки майбутніх працівників Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій (а далі – ДСНС України) повинна бути побудована 

максимально ефективно.

Системою підготовки фахівців для ДСНС України займались вчені 

Д. В. Бондар, С. М. Домбровська, А. В. Підгайний, С. П. Потеряйко, А. В. Ромін, 

В. П. Садковий, В. О. Тищенко, В. А. Шойко та ін. Після детального дослідження їх 

наукових праць було виявлено, що в їх роботах відсутній детальний розгляд процесів, 

які відбуваються в системі підготовки фахівців служби цивільного захисту в нашій 

країні. 

В. П. Садковий у своїй монографії привів класифікацію методів державного 

управління вищими навчальними закладами ДСНС України, він класифікував ці 

методи за формами впливу на прямі, непрямі та неформальні. До методів прямого 

впливу він адміністративні та імперативні, до методів непрямого впливу – правові, 

економічні та індикативні, а до неформальних методів державного управління, які 

останнім часом набувають актуальності, – соціальні та технологічні. [1].



Було проаналізовано процес, як складову системи підготовки фахівців служби 

цивільного захисту для якісного аналізу процесу підготовки фахівців служби 

цивільного захисту та побудовано схеми здійснення процесу взаємодії суб’єкта і 

об’єкта державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту I та 

II рівня.

Так, на I рівні суб’єктом державного управління підготовкою фахівців служби 

цивільного захисту є органи влади, а саме Верховна Рада, Президент, Кабінет 

Міністрів, Міністерство освіти України (далі – Міносвіти України), ДСНС України, 

Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС України), які прямо або 

опосередковано виконують функції планування, організації, мотивації і контролю в 

обсягах, що відповідають ступеню підпорядкованості об’єкта та його формі власності. 

Вони видають накази та розпорядження, формують державне замовлення, 

узгоджують програму підготовки та кількість годин і тощо. Об’єктами управління у 

нашому випадку є навчальні заклади, науково-дослідні установи, Інститут 

державного управління у сфері цивільного захисту (далі – ІДУЦЗ) та Навчальний 

центр оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, які і 

здійснюють, безпосередньо підготовку майбутніх працівників ДСНС України згідно 

тих наказів і розпоряджень, які надійшли від суб’єкта управління.

На сьогоднішній день підготовку фахівців служби цивільного захисту на 

території України здійснюють 2 Вищі навчальних заклади IV рівня акредитації, які за 

Законом України «Про вищу освіту» класифікуються як галузеві профільні 

університети [2] – Національний університет цивільного захисту України (далі –

НУЦЗУ) та Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі –

ЛДУБЖ), один філіал НУЦЗУ – Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля та Вище професійне училище ЛДУ БЖД.

Об’єкт державного управління підготовкою фахівців служби цивільного 

захисту на II рівні трансформується в суб’єкт, а об’єктом на цьому рівні стають 

курсанти, слухачі та студенти, які отримують освітні послуги та реагують на них. 

Таким чином, для висвітлення та якісного аналізу процесу підготовки фахівців 

служби цивільного захисту було побудовано схеми здійснення процесу взаємодії 

суб’єкта і об’єкта державного управління підготовкою фахівців служби цивільного 

захисту. Досліджено, що цей процес відбувається на двох рівнях. 
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АНАЛІЗ ДІЛОВОГО І СЛУЖБОВОГО ЕТИКЕТУ: 

ДЕРЖАВНИЙ АСПЕКТ

Протягом останніх десятиліть у сучасному світі приділяється велика увага 

правилам етикету у державному управлінні. Знання та дотримання норм моральності 

допомагає процесу становлення взаємин між людьми, як у суспільстві, так і в 

службових відносинах. Це допомагає у створенні приємного психологічного клімату, 

сприяючи діловим контактам, взаєморозумінню людей в процесі спілкування, а також 

в дотриманні прозорості у службовій діяльності, забезпеченні конфіденційності та 

дотримуванні ідеології пріоритету публічного інтересу над приватним. Дотримання 

етичного кодексу вважається важливим засобом боротьби з корупцією, змінюючи 

довіру людей та колег.

На нашу думку важливу роль  відіграють жести, міміка, погляд , тон розмови.

Сучасний етикет успадкував всі звичаї і досвід всіх народів світу з давніх часів 

до сьогодення. Культурна поведінка в своїй основі є всезагальною і дотримуватись її 

повинні не окремі особи, а все суспільство загалом. У кожній країні народ вносить 

свої виправлення і доповнення в етикет, що зумовлено соціальним, політичним, 

суспільним життям та специфікою історичного розвитку країни, походженню, 

традиціями та звичаями народу.

В сучасному світі культурна поведінка має дуже велике значення: вона 

допомагає встановлювати контакти між людьми, спілкуватись та створювати стійкі 

взаємини.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.


Діловий етикет – це встановлений порядок поведінки у сфері бізнесу і ділових 

контактів. Всім відомо, що будь-який співробітник фірми – обличчя компанії, і 

важливо, щоб ця особа була одночасно симпатичною і професійною, доброзичливою і 

непохитною, послужливою і самостійною. 

Сучасний діловий етикет – це глибоке знання пристойності, уміння тримати 

себе в колективі так, щоб заслужити загальну пошану і не образити при цьому своєю 

поведінкою іншого. По культурі поведінки співробітника компанії і по його умінню 

спілкуватися з клієнтами, можна судити про весь колектив цієї фірми [6].

Для розуміння особливостей етикету у різних сферах життя необхідно 

розглянути думки інших авторів, які займалися цим питанням.

Дослідженням кодексу поведінки займалися В. В. Толкованова, В. В. Щербак, 

Н. В. Василевська. Вони стверджують що етичні кодекси спрямовані впливати на 

усвідомлення та дотримання норм професійної етики, на формування етичної 

культури представників влади за наявності певних умов. До них належать:

- розробка та прийняття кодексу, широкомасштабне його визначення, широке 

оприлюднення та доступність, демонстрація можливого використання його в 

щоденній практиці;

- набуття професіоналами навичок спілкування, виходу з конфліктних ситуацій і 

реалізації етичних вимог;

- пропагування позитивних зразків службового поводження;

- встановлення внутрішніх процедур контролю за дотриманням професійно-

етичних вимог;

- заохочення співробітників за етичну поведінку, застосування санкцій проти 

порушників кодексу [4, с. 11].

- Для виявлення різниці між двома поняттями проведемо порівняльну

характеристику та запишемо ці дані у таблиці 1.



Таблиця 1

Порівняння характеристик ділового та службового етикету

Діловий етикет Службовий етикет

Важливі правила ділового етикету

1. Будьте пунктуальні.

2. Одяг. Якщо вас запросили на ділову 

зустріч (обід, вечеря, прийом), то одяг 

має представляти: костюм і краватка для 

чоловіків, і діловий костюм або ділова 

сукня для жінок;

3. Якщо Ви запросили партнера на ділову 

зустріч в ресторан або кафе, заздалегідь 

вивчіть меню в даному закладі і 

забронюйте столик. Замовлення 

оплачуєте теж Ви;

4. Будь-яке спілкування починається зі 

знайомства

5. Щоб познайомити двох співробітників, 

Вам спершу слід представити людину, 

яка займає нижчу посаду і представити її 

людині, яка за посадою вища;

6. При знайомстві з допомогою візитних 

карток, чоловік першим повинен вручити 

візитну картку жінці, і молодший за віком 

завжди першим вручає візитну картку 

старшому;

7. Під час ділової зустрічі не тримайте 

руки в кишені;

8. У діловому спілкуванні важливо 

стежити за дикцією і ніколи не вживати 

жаргонних слів і образливих виразів. 

Вчіться слухати інших і при цьому 

Принципи службового етикету

Ввічливість – форма взаємовідносин між 

людьми, сутність яких – доброзичливість, 

бажання добра іншій людині. Ввічливість 

має такі вияви, як уважне ставлення, 

готовність надати послуги іншій людині

Тактовність. У латинській мові слово 

«такт» означало дотик, почуття. Це те 

чуття міри, яке підказує людині в певній 

конкретній ситуації передбачливо не 

зауважувати помилок і вад іншої людини, 

не робити їй зауважень у присутності 

інших осіб, не ставити запитань, які 

ставлять співрозмовника в невигідне 

становище.

Скромність – уміння співвіднести 

самооцінку з думками людей, які нас 

оточують, не переоцінювати себе, не 

підкреслювати своєї значущості та не 

афішувати своїх переваг, вміти при цьому 

стримувати себе

Точність – вміння цінувати своє слово, 

виконувати те, що було обіцяно, 

своєчасно приходити, не запізнюватися. 

Існують різні сторони або відтінки 

ввічливості:

· коректність;

· шанобливість, ґречність;

· люб’язність;



показуйте, що вам цікаво;

9. Небажаними темами при діловій 

зустрічі є політика, релігія, хвороби;

10. При діловій зустрічі краще вимкнути 

стільниковий телефон;

11. Якщо Ви запросили когось у свій 

робочий кабінет або офіс, в ньому 

повинна бути абсолютна чистота, а на 

робочому столі – порядок. Пам’ятайте, 

що порядок в офісі – це порядок у Вашій 

голові;

12. Не звертайтесь по імені до свого 

керівника, до високопоставленого 

чиновника і старшого за Вас віком;

13. При діловій зустрічі у Вашому офісі, 

Ваші співробітники не повинні 

розмовляти занадто голосно;

14. При діловій розмові по телефону з 

Вашим партнером, намагайтеся бути 

якомога конкретнішим і не формулювати 

задовгих речень. Коротко і по суті;

15. По телефону першим представляється 

той, хто першим подзвонив;

16. Першим телефонну розмову закінчує 

той, хто перший дзвонив;

17. Відправлений факс повинен містити 

контактну інформацію про Вас або Вашу 

компанію, дату, і кількість сторінок .

· делікатність.

Коректність – підкреслено офіційна, 

переважно службова й дещо сухувата, 

холодна ввічливість, особливе вміння 

стримувати себе в будь-яких обставинах, 

конфліктах.

Шанобливість, гречність – ввічливість, 

яка підкреслює повагу до людини 

виявляється у ставленні до літніх людей, 

зокрема до жінок похилого віку.

Люб’язність – прагнення бути приємним 

і корисним (виявляється в дріб’язкових 

послугах, уважності).

Делікатність – ввічливість у поєднанні з 

особливою м’якістю й глибоким 

розумінням внутрішнього стану та 

настрою інших людей.

Норми етикету, на відміну від норм моралі, є умовними. Вони наче неписані 

угоди про те, що саме в поведінці людей вважати прийнятним, а що ні. Кожна 



культурна людина має не лише знати й дотримуватися основних норм етикету, але й 

розуміти необхідність визначених правил відносин

Вивчаючи етику державної служби Мануель Віллорія наголошує, що 

налагодженню етичної поведінки повинні сприяти: політика, практика і процедури 

управління; умови роботи на посадах державної служби, а також управління 

людськими ресурсами.

У державній службі повинні існувати необхідні механізми забезпечення 

відповідальності, необхідні санкції і процедури з метою протидії порушенням 

[1, с. 96–98].

Відомий американський підприємець Дж. Рокфеллер, добре розуміючи

значення спілкування для ділової діяльності, казав: «Вміння спілкуватися з людьми –

такий же товар, як цукор або кава. Але воно є таким важливим, що я готовий платити

за це вміння більше, ніж за будь-яких інший товар у цьому світі».

Саме в етикеті людина постійно, у самих різних ситуаціях засвоює на практиці

«золоте правило моральності» – ставитися до інших так, як би ви хотіли, щоб

ставились до вас інші .

Отже, від професійного такту, взаєморозуміння залежать відносини у 

колективі. Ділова етика регулює відносини з колегами, керівника з підлеглими, 

намагається попередити або полагодити конфліктні ситуації.

 У співпраці відбувається вплив суб’єктів один на одного, який і породжує 

причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок. Кожен учасник виступає і як 

особистість, і як об’єкт, тому взаємодія залежить від рівня їхньої культури 

спілкування. Не існує порад на усі випадки життя, але є деякі загальнообов’язкові 

правила успішного спілкування в колективі та уникнення непорозумінь чи 

конфліктів. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

І ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

На сьогодні в Україні існує потреба підвищення ефективності державної влади, 

переосмислення ролі державної служби. 

Сучасна українська держава знаходиться в процесі становлення одночасно із

становленням та розвитком громадянського суспільства.

http://eti3.ru/dilovij-etiket.html.


Пріоритетом стратегії нашої країни сьогодні має стати накопичення

кваліфікаційного потенціалу, шляхом безперервного розвитку кадрів підприємств та 

установ.

Це питання розглядалось в працях вітчизняних та закордонних вчених

Ю. П. Битяк, Т. Ю. Витко, Н. Р. Нижник, В. М. Олуйко, Л. В. Прудиус, О. М. Слюсаренко, 

О. А. Харченко та ін.

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних

службовців створюється з метою задоволення потреби центральних та місцевих органів

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів і організацій.

Метою системи навчання державних  службовців є:

- досягнення державними службовцями високого професійного рівня;

- забезпечення суб’єктів владних повноважень кваліфікованими кадрами, 

здатними до ефективного управління;

- впровадження в практику новітніх технологій.

Типовими недоліками національних систем оцінювання державних службовців, 

характерними і для України, є такі: недостатня розробленість і визначеність ключових

компетенцій, домінування самооцінювання та внутрішнього оцінювання, відсутність

або недосконалість стандартів, ігнорування або недооцінка валідності та надійності

методів оцінювання; неувага до прав, обов’язків, відповідальності, звітності

учасників оцінювання, брак прозорості й відкритості.

Метою загально національної системи навчання державних службовців є 

досягнення державними службовцями високого професійного рівня, забезпечення 

суб’єктів владних повноважень кваліфікованими кадрами, здатними до ефективного 

управління, впровадження в практику новітніх технологій.

При найманні кадрів державної служби пріоритетним напрямком має бути 

забезпечення об’єктивної і комплексної оцінки професійних і особистих якостей 

претендентів на основі чітко регламентованих правил, стандартів і процедур, 

встановлення жорстких критеріїв відповідності претендентів кваліфікаційним 

вимогам за посадою, на яку вони претендують.

Кадровим процесам у сучасній державній службі України поки що притаманні 

підвищена динаміка: вони характеризуються нестабільністю, стихійністю, 

неврівноваженістю, посиленням впливу традицій і звичаїв, у тому числі вкрай 



консервативних: призначення на посади за суб’єктивними критеріями, панування 

особистих стосунків у кадрових процесах, корупційністю як формою отримання 

додаткових доходів за рахунок населення та ін.

Процес відбору кандидатів на посаду державного службовця.

Центральним питанням будь-якої оцінки є встановлення її показників.

Їх можна умовно розділити на кілька груп: результативності праці, професійної

поведінки, особистих якостей.

Інноваційна система оцінювання у процесі наймання персоналу Державної

служби сприятиме значному покращенню якості послуг з працевлаштування

громадян.

Також необхідне впровадження процедури атестації працівників Державної

служби.

Первинне знайомство з 
претендентами

Збір і обробка інформації про 
кандидатів за обраною 

Оцінка якостей і складання 
достовірних «портретів» 

Зіставлення фактичних 
якостей претендентів та 

Порівняння різних 
кандидатів на одну посаду і 
вибір найбільш придатних

Призначення або 
затвердження кандидатів 

на посаду, укладання 

Перевірка ефективності 
адаптації працівників та їх 

роботи у початковий 



Література:

1. Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1993, N 52, ст.490 °[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3723-12. – Назва з екрана.

2. Витко Т. Ю. Добір кадрів на державну службу : реалії і впливи світової

кризи / А. В. Мазак, Т. Ю. Витко // Управління розвитком : зб. наук. пр. – Х. : Вид во 

Харків. нац. екон. ун-ту, 2009. – № 11. – С. 47–49.

3. Олуйко В. М. Державна служба як механізм державного управління у 

громадянському суспільстві / В. М. Олуйко // Упр. сучас. містом. – 2004. – № 3/7–9 

(15). – С. 64–70.

Коротушак А. І., 

Адміністрація Державної 

прикордонної служби України 

Київ, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ ЯК 

ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ФУНКЦІЙ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Сьогодні для українців слова безпека держави мають дуже конкретний зміст. 

Ще зовсім недавно вони звучали як декларація чи гасло. Поряд з іншими функціями 

держави, що забезпечують її діяльності як суверенної держави, важливе місце займає 

функція забезпечення її безпеки в інформаційній сфері. 

Як зазначає В.Я. Малиновський політика, яку проводить держава в 

інформаційній сфері на рівні з її діяльністю у сферах забезпечення оборони країни, 

національної безпеки, охорони кордонів, митного захисту, забезпеченням 

правопорядку, зовнішніх зносин складає політико-адміністративну функцію держави 

[1, с. 211–212].

Будучи складовою політико-адміністративної функція держави діяльність із 

забезпечення безпеки держави в інформаційній сфері відноситься цим науковцем до 

групи так званих основних функцій державного управління. 

І це є цілком справедливим оскільки саме основні функції державного 

управління спрямовані на зміцнення конституційно встановлених суспільних 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3723-12.


відносин, державного устрою, а також визначають базові принципи функціонування 

державного механізму, забезпечують захист прав і свобод громадян та стабільність 

міжнародного становища держави. Основні функції державного управління – це ті, 

що покликані служити колективним (загальним) інтересам суспільства для вирішення 

завдань політико-адміністративного, економічного та соціокультурного характеру 

[1, с. 209].

Законом не визначено змісту такого поняття як інформаційна сфера. 

Відповідно до аналітичної записки «Понятійно-категоріальний апарат 

інформаційної сфери: правовий аспект», що викладена на офіційному сайті 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України 

зазначається, що інформаційну сферу суспільства складають: національний 

інформаційний простір, інформаційні права та свободи, режими інформації, 

інформаційна безпека тощо [2]. 

Названі елементи, що складають інформаційну сферу суспільства, традиційно 

розглядалася в Україні також як складові сфери безпеки.

Про їх значення свідчить той факт, що саме в інформаційній сфері були 

застосовані такі методи ведення гібридної війни, що розв’язана  Російською 

Федерацією проти України, як розпалювання ненависті між етнічними групами 

громадян України, що проживали в Автономній республіці Крим, нав’язування 

негативного ставлення до питання вступу України в НАТО, формування у росіян 

негативного образу українця. Цей вплив на національний інформаційний простір 

здійснювався як через друковані так і електронні засоби масової інформації. 

Окремої уваги потребує питання забезпечення безпеки держави у сфері доступу 

до публічної інформації з обмеженим доступом, що відповідно до згаданої 

аналітичної записки охоплюється такими категорійними поняттями як режими 

інформації та інформаційна безпека. Передусім це стосується так званої 

конфіденційної інформації, що в українському законодавстві ще визначається як 

інформація про особу або як персональні дані.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» у частині другій статті 7 

визначив, що розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, 

можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за 

відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного 



добробуту та прав людини. При цьому згідно з частиною третьою статті 10 цього 

Закону розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані 

надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім 

випадків, передбачених законом, а також вживати заходів щодо унеможливлення 

несанкціонованого доступу до неї інших осіб [3].

Крім того відповідно до частини 4 статті 16 Закону України «Про захист 

персональних даних» у запиті, що подає суб’єкт відносин, пов’язаних з 

персональними даними, володільцю персональних даних, має зазначаються:

1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і 

реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної 

особи – заявника);

2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, 

прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст 

запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи –

заявника);

3) прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу 

ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи 

відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

5) перелік персональних даних, що запитуються;

6) мета та/або правові підстави для запиту [4].

Порушення володільцями персональних даних умов поширення конфіденційної 

інформації може мати негативні наслідки як для самої особи – суб’єкта персональних 

даних так і для інтересів держави в цілому. 

Що мається на увазі? На сьогодні державні органи володіють значним обсягом 

інформації про осіб, які як постійно чи тимчасово проживають в Україні. Це 

інформація про їх місце проживання, майно, сімейне положення, пересування по 

Україні та за її межами тощо. Здебільшого надання стороннім особам цієї інформація 

не може спричинити шкоди суб’єктам персональних даних. Однак значення цієї 

інформації зростає коли мова іде про громадян України, які займають високі державні 

посади, працівників прокуратури, військовослужбовців та правоохоронців, суддів, а 

також осіб, стосовно яких здійснюються заходи державної охорони, чи заходи 



безпеки передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві» тощо. 

Ця інформація може бути об’єктом зацікавлення злочинців чи їх організацій в 

Україні та за її межами, а також структур іноземних держав, у даному випадку країни 

агресора, що задіяні  до проведення підривної, дестабілізуючої діяльності в Україні. 

Тому надзвичайно важливим є виконання в межах компетенції усіма 

державними органами завдань забезпечення безпеки держави в інформаційній сфері 

як одної з найважливіших політико-адміністративних функцій державного 

управління. 
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ПРО НАПРЯМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

У загальних рисах під адміністративно-правовим регулюванням діяльності 

державних підприємств слід розуміти як закріплену в нормах права специфічну 

форму державного регулювання економіки, яка переважно ввібравши в себе 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.


адміністративні методи цього процесу, передбачає нормотворчу та поточну 

управлінську діяльність органів державної влади щодо впорядкування реалізації 

функцій державних суб’єктів господарювання. 

Розвиток ринкових відносин вимагає від держави втілювати в життя своєрідний 

симбіоз економічних і адміністративних методів врегулювання діяльності державних 

підприємств. Ось чому, на практиці обидва види регулювання існують не окремо, а у 

взаємозв’язку. Такі характеристики, як комплексність і безперервність, 

трансформують якості впливу держави на економічні процеси, тобто відбувається 

пряме управління на макрорівні. Об’єктом його виступає державна власність 

(державні підприємства, підприємства за участю держави)». Таким чином, вважаємо, 

що загалом система легітимного втручання держави в діяльність державних 

підприємств включає непрямі та прямі методи адміністративно-правового 

врегулювання.

Непрямі (економічні) методи державного регулювання діяльності державних 

підприємств. Зрозуміло, що податкова, митна, валютна політика тощо в частині 

підприємництва направлена, в першу чергу, на визначення «правил гри» саме для 

приватних господарюючих суб’єктів. У той же час, державні комерційні 

підприємства, хоча і є представниками унітарного сектору, в певній мірі також 

потрапляють під такий вплив. Наприклад, вони є платниками податку на загальних 

умовах (ст. 133 Податкового кодексу України) [1] й лише в окремих випадках, 

зокрема згідно Листа Головної податкової інспекції України від 22.03.96 р. № 05-

214/10-1937 «Про оподаткування прибутку державних підприємств» [2], тимчасово 

напряму підпадають від адміністративні методи регулювання; мають додаткові 

податкові пільги, преференції й т.п. 

Більше того, вступаючи в цивільні правовідносини, державні комерційні 

підприємства мають рахуватися з деякими вимогами вільного ринку та 

дотримуватися їх [3]. Ось чому, корегування діяльності інших суб’єктів 

господарювання – акцептантів, яке часто обумовлене непрямими методами 

регулювання, визначає й порядок таких договірних взаємин. Водночас, навіть із 

врахуванням вищевикладеного, констатуємо, що переважна більшість питань 

функціонування державних підприємств, особливо в частині забезпечення 



національної безпеки та суспільних інтересів, безальтернативно вирішується 

адміністративними методами. 

На нашу думку, адміністративно-правове регулювання діяльності державних 

підприємств включає загальні та спеціальні адміністративні методи регулювання. 

Загальні адміністративні методи регулювання (наприклад, ліцензування певних видів 

господарської діяльності, заборона виготовлення певних груп товарів, встановлення 

обов’язкових для виконання правил, методик, стандартів і т. п.).

Спеціальні адміністративні методи регулювання є визначальними та найбільш 

використовуваними суб’єктами владних повноважень під час правового 

врегулювання лише діяльності державних підприємств. До них можна віднести: 

1) відчуження майна державного підприємства проводиться безпосередньо 

підприємством після отримання на це дозволу центрального або місцевого органу 

виконавчої влади, уповноваженого здійснювати функції управління державним 

майном, за погодженням з Фондом державного майна України або його 

регіональними відділеннями, Фондом майна Автономної Республіки Крим;

2) відчуження майна державного підприємства, щодо якого прийнято рішення 

про приватизацію і функції управління цим майном в установленому порядку 

передані державним органам приватизації, здійснюється з дозволу державних органів 

приватизації;

3) корпоративні права держави не можуть передаватися господарським 

товариствам для формування їх статутних капіталів, крім передачі до статутних 

капіталів державних акціонерних товариств і державних холдингових компаній;

4) державне акціонерне товариство, утворене у процесі перетворення 

державного підприємства, 100% акцій якого належать державі, не має права 

безоплатно передавати закріплене за ним майно іншим юридичним особам чи 

громадянам, крім випадків, передбачених законом;

5) господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права 

держави, сплачують до Державного бюджету України дивіденди, нараховані 

пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах;

6) державні унітарні підприємства та їх об’єднання зобов’язані спрямовувати 

частину чистого прибутку до Державного бюджету України у розмірі 30% (державні 

унітарні підприємства, що є суб’єктами природних монополій та підприємства, 



плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів 

гривень) або 15% (інші державні унітарні підприємства).
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ 

ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Однією із запорук побудови правової держави, гарантії конституційного права 

громадян на здійснення влади в своїй державі, забезпечення реалізації принципів 

демократії, в т.ч. права на місцеве самоврядування, є децентралізація публічної влади. 

В Україні не перший рік здійснюються відповідні реформи, але й досі вони 

потребують доктринального забезпечення.

Питання розмежування повноважень суб’єктів публічної влади на 

територіальному рівні є складовою конституційно-правового статусу місцевих 

органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, і є 

суттєвим аспектом при здійсненні аналізу взаємодії між ними.

Глава 1 розділу ІІ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 

21 травня 1997 р. називається «Повноваження сільських, селищних, міських рад» [1]. 

Самі ж статті цієї глави визначають компетенцію сільських, селищних, міських рад. 

З точки зору правозастосування такий нюанс не є принциповим. Але це лише на 

перший погляд.

Звернемося до світової практики. Так, підпункт h) пункту 1 ст. 2 Віденської 

конвенції про правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 р. 



встановлює, що «повноваження» означають стосовно повідомлення про 

правонаступництво або до будь-яких інших повідомлень, передбачених цією 

Конвенцією, документ, що наданий компетентним органом держави і за допомогою 

якого одна чи декілька осіб призначаються представниками цієї держави з метою 

передачі цього повідомлення про правонаступництво або, залежно від випадку, цього 

повідомлення [2; с.391].

У свою чергу підпункт с пункту 1 ст. 2 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. встановлює, що «повноваження» 

означають документ, який виходить від компетентного органу держави і за 

допомогою якого одна чи кілька осіб призначаються репрезентувати цю державу з 

метою ведення переговорів, прийняття тексту договору або встановлення його 

автентичності, вираження згоди цієї держави на обов’язковість для неї договору або з 

метою вчинення будь-якого іншого акта, що стосується договору [2; с. 391].

Як бачимо в міжнародно-правовій доктрині під «повноваженнями» по суті 

розуміють документ, який наділяє певних осіб правом здійснювати представництво 

держави при встановленні, зміні чи припиненні правовідносин цієї держави з іншими 

суб’єктами міжнародного права.

Розглянемо, яким чином в національному праві визначають терміни 

«повноваження» і «компетенція». Так розробники Концепції адміністративної 

реформи в Україні визначили, що повноваження органу виконавчої влади – це 

закріплені за органом виконавчої влади права і обов’язки (у т. ч. обов’язки нести 

відповідальність за наслідки виконання повноважень – так звані «юрисдикційні» 

обов’язки). Центральне місце і переважну частину серед повноважень органу 

виконавчої влади складають державно-владні повноваження, тобто повноваження 

щодо прийняття обов’язкових до виконання рішень і забезпечення їх здійснення 

тими, кому вони адресовані. Ця ж Концепція встановлює, що для визначення певного 

обсягу повноважень, закріпленого за кожним органом виконавчої влади відповідно до 

покладених на нього завдань і функцій, застосовується поняття «компетенція»          

[2, с. 391].

У свою чергу, Тихомиров Ю.А. визначає компетенцію, як нормативно-

предметне вираження публічних справ і їх суб’єктів, своєрідний фокус боротьби за 

владу, за набуття і використання владних повноважень [3, с. 352] Він стверджує, що 



компетенція є однією із форм, в яких відображається легальність діяльності всіх 

органів держави. Крупчан О. Д. стверджує, що компетенція – організаційно-правова 

категорія, що є точним переліком повноважень, визначених відповідним органом 

державної влади (Президентом України, Верховною Радою України) у певному 

нормативно-правовому акті [4; с. 59]. Ярмиш О. Н. і Серьогін В. О. розуміють 

компетенцію як органічне поєднання повноважень і підвідомчості, за допомогою яких 

окреслюється «легальне поле діяльності» певного органу публічної влади, а також 

його посадових та службових осіб [5, с. 57-59].

Отже, прийнятим в українській правовій доктрині є розуміння повноважень 

суб’єкта як обсяг наданих йому прав та обов’язків, а компетенцію розглядають як 

сукупність повноважень окреслених саме для того чи іншого органу, посадової особи, 

здійснення якої є метою їх діяльності.

Так зокрема, Головне управління державної служби України в наказі «Про 

довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 

76) від 1 вересня 1999 р. №65, використовує термін «компетенція», для позначення 

сукупності повноважень, прав та обов’язків державного органу, установи або 

посадової особи, які вони зобов’язані використовувати для виконання своїх 

функціональних завдань. Цей же наказ визначає повноваження – як офіційно надане 

кому-небудь право якої-небудь діяльності, ведення справ [6].

Виходячи з викладеного, ми вважаємо, що під власними повноваженнями 

органів місцевого самоврядування потрібно розуміти закріплені за ними права і 

обов’язки, щодо здійснення діяльності та ведення справ. А під власними 

повноваженнями місцевих органів державної влади – права і обов’язки, визначені у 

відповідних нормативно-правових актах, для можливості здійснення ними 

відповідних функцій держави.
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ЛОБІЮВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Незважаючи на відносну новизну для політичного лексикону терміну «лобізм», 

це явище існувало і в радянській політичній системі. У цей час сформувалися традиції 

лобіювання, які були прийняті, практично без змін, новою українською політичною 

системою. Серед них – широке використання особистих зв’язків і незаконних 

методів, відсутність реальної конкуренції інтересів, абсолютна непрозорість 

механізму лобіювання. Донедавна саме поняття лобізму в нашому суспільстві носило 

негативний відтінок, а назвати людину лобістом було рівно сильно докору в 

закулісних методах впливу. На Заході існування професійних і громадських 

лобістських організацій – коректні методи впливу на законодавчу і виконавчу владу, і 

ставлення до них у суспільства і населення цілком лояльне.

Перший етап розвитку лобізму в Україні, напевно, можна назвати 

олігархічним. Він мав ознаки нецивілізованого лобіювання, відмінною рисою якого 

було придбання власності і бізнес-переваг неконкурентними методами – закриті 

конкурси і тендери, не обґрунтована видача державних кредитів, адміністративні 

рішення, проведені в умовах правового вакууму. 

Під маркою лобізму у нас фігурує все, що завгодно, лише не його класична, 

перевірена демократією модель. Групи інтересів активно користуються послугами 

найманих лобістів, юридичних і пропагандистських фірм.

До лобістів відносять в першу чергу представників профспілок, ділові асоціації, 

громадсько-політичні об’єднання, комітети, комісії. Лобістські організації ставлять 



своєю метою здійснювати вплив на законодавчі акти, які приймаються, діяльність 

партій, результати виборів. На думку британського експерта Каусона, у західній 

літературі частіше за все вживають два визначення лобізму. Перше : лобізм – це 

реалізація права кожного громадянина звертатися із зверненнями до уряду. Друге: –

це професійна діяльність службовців, або спеціальних консультантів, найнятих 

компаніями, діловими та професіональними асоціаціями для представлення інтересів 

цих організацій у процесі формування державної політики.

Для того щоб лобізм став повноцінним інститутом, необхідні дві умови. 

По-перше, різноманіття інтересів в суспільстві, що виникає внаслідок його соціальної 

диференціації, розшарування. По-друге, розширений доступ до влади на основі 

політичного плюралізму, характерний передусім для демократичних режимів. З двома 

умовами лобізму нам однозначно не пощастило у часи панування адміністративно-

командної системи управління. З одного боку, офіційно визнавалося існування лише 

двох класів (робітників і селян) і прошарку (інтелігенція). Інакше кажучи, орієнтація 

була не на соціальну диференціацію, а на соціальну уніфікацію.

Сьогодні в Україні продовжують найчастіше використовувати методи прямого 

лобіювання як такі, що довели свою ефективність. Зв’язок одного з 

найприбутковіших видів бізнесу – нафтогазового з розстановкою політичних сил та 

протекціонізмом певних осіб у Кабінеті Міністрів створює умови для активної участі 

груп тиску в оформленні кадрового складу найвищих державних посад, що за умов не 

легалізованності інституту лобіювання створює небезпеку для поширення корупції. 

Як і в будь-якій країні перехідного періоду, увага в Україні прикована насамперед до 

виконавчої, а уже у другу – до законодавчої влади. Цьому сприяє домінування 

рішень, що приймаються виконавчою владою; переважання законів «посередньої дії»; 

висока питома вага правових актів, прямо регулюючих діяльність конкретних 

підприємств. Це – підмурівок для тіньового лобіювання, коли в законі багато 

посилань на компетенцію відомств, лобіст йде до них.

Специфікою української практики лобіювання, як стверджують аналітики, є 

переважання методів лобіювання через Кабінет Міністрів та Адміністрацію 

Президента. Це підтверджує кількість висунутих та прийнятих законодавчих ініціатив 

від відповідних органів. Причиною подібної практики є складність механізмів 



проходження законопроектів через Верховну Раду та ефективність способів 

«внутрішнього» лобіювання у Кабінеті Міністрів.

До форм лобістської діяльності у парламенті варто віднести:

- прийняття законів;

- затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, 

затвердження переліку об’єктів державної власності, які не підлягають 

приватизації, проекти законів про внесення поправок у Конституцію;

- проведення парламентських слухань, «круглі столи», семінари, 

конференції, інші заходи, пов’язані з законотворчою діяльністю.

Те, що лобізм існує і став вагомою складовою українських реалій зрозуміло 

всім. Особливість сьогоднішнього періоду формування лобізму в Україні полягає в 

інтенсифікації лобістської діяльності на всіх рівнях

Сьогодні діяльність вітчизняних лобістів не регламентується ніякими 

законодавчими актами. Лише сила закону встановить кордон між лобіюванням і 

діями, що спрямовані на отримання односторонніх переваг, що вже схоже корупції. 

В законі повинно бути прописано, хто може займатися лобістською діяльністю, а хто 

такого права не має. Наприклад, державний службовець або депутат такого права 

мати не повинен. Вірніше лобіювання не може бути для них джерелом заробітку.

Лобізм в Україні сьогодні – явище поширене. Але практично всі процеси 

відбувається в тіні. Тому є необхідність легалізації лобізму. Від цього виграють усі. 

Лобісти зможуть здійснювати діяльність в рамках закону, а держава отримає податки. 

Без узаконення неможливий нормальний розвиток інших процесів, а вона, в свою 

чергу, неможлива без прямого втручання держави. Таке втручання полягає у 

створенні нормативної бази для лобізму і певних органів взаємодії влади з бізнесом 

(суспільні і експертні ради, комітети з асоційованими членами від бізнесу та ін.). Все 

це передбачає певну складність, так як цю нормативну базу і систему органів 

необхідно створювати практично на пустому місці і в атмосфері нерозуміння з боку 

як суспільства, так і окремих представників влади, адже з радянських часів ця 

взаємодія сприймається як корупція. Тому найправильніше буде взяти за основу цієї 

реформи законодавчий досвід країн з розвиненим інститутом лобізму.В Україні є 

безліч різних асоціацій, ліг, спілок та інших громадських об’єднань підприємців. На 



жаль, багато з них не виконує належну триєдину функцію самоврядування: 

лобіювання інтересів в діалозі з органами влади, створення необхідних передумов для 

виникнення могутніх міждержавних промислово-фінансових груп, корпорацій, 

концернів, забезпечення прозорості економічних процесів. Держава і самоврядні 

організації мають забезпечити умови для раціональної організації економічних 

процесів розвитку ринку. Для цього, як мінімум, потрібні відповідні нормативні акти.
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ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

В УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТА РЕГУЛЮВАННЯ

Ринок цінних паперів будь-якої розвиненої держави є вагомим і необхідним 

елементом її економіки зважаючи не лише на обсяги операцій, що на ньому 

здійснюються, а першочергово – на його значення для розвитку держави та її 

суб’єктів. 



Український фондовий ринок є організованим ринком торгівлі фінансовими 

інструментами. Важливою складовою українського фондового ринку є ринок цінних 

паперів. 

Усі провідні школи та напрями економічної думки Заходу приділяють значну 

увагу ролі держави в економічному розвиткові країни та регулюванні фінансового 

ринку (П. Кругман, Дж. Сакс , Дж. Стігліц). Значна увага цим питанням приділяється 

в працях російських учених Я. Міркіна і Б. Рубцова. Серед вітчизняних учених треба 

відзначити внесок у розвиток теорії фінансової політики З. Луцишина [1], В. Опаріна 

[2], О. Ромашко [3].

На даний момент в Україні функціонує 10 фондових бірж: Українська біржа; 

Східно-європейська фондова біржа; Фондова біржа «Перспектива»; Українська 

міжбанківська валютна біржа; Українська міжнародна фондова біржа; Київська 

міжнародна фондова біржа; Фондова біржа ПФТС; Придніпровська фондова біржа; 

Фондова біржа «Іннекс»; Українська фондова біржа.

Особливої уваги заслуговує ФБ «Перспектива», яка в динаміці останніх років 

набирає обсяги за результатами торгів і на кінець 2013 року є першим організатором 

торгів з обсягом договорів вартістю в 319863,11 млн. грн. Питома вага біржі в 2013 

році в загальній структурі склав 67,39 %.

Фондовий ринок, як сегмент фінансового ринку, має стати потужним 

механізмом мобілізації, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів, необхідних 

для динамічного розвитку економіки, а також сприяти акумулюванню інвестиційних 

капіталів у виробничу та соціальну сферу. Фондовий ринок має значні можливості 

для подальшого розвитку.

Розвиток будь-якої системи або категорії має свої особливості, фондовий ринок 

не виняток і тому має свої проблеми і недоліки: 

1. Не конкуренто спроможність фондового ринку. 

2. Неефективна політика щодо інвесторів. 

3. Неефективна політика щодо емітентів. 

4. Недостатня інформаційна прозорість фондового ринку;

5. Дефіцит кваліфікованих трудових ресурсів;

6. Нерозвинена законодавча база щодо фондового ринку.



Нагальні проблеми, існуючі на фондовому ринку України і заважають його 

подальшому розвитку – це низька ліквідність і капіталізація, масштабний дефіцит 

внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій, низька частка біржового сегменту 

ринку, недостатнє законодавче регулювання ціноутворення, обмежена кількість 

ліквідних та інвестиційно-привабливих фінансових інструментів, висока 

фрагментарність біржової та депозитарної структури. Всі вони є прямим 

відображенням посткризового періоду, який зараз переживає український фондовий 

ринок.

Розвинений і відкритий фондовий ринок в країні характеризує, як правило, 

сильну, і стабільну економіку, сприяє залученню інвесторів з інших країн. У багатьох 

аспектах український фондовий ринок дуже далекий від зразка, що змушує шукати 

нові шляхи, стратегії розвитку, вдосконалення для того, щоб створити повноцінний 

сектор фінансової сфери. 

Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок, що фондовий 

ринок України перебуває на самому початку свого розвитку. Він повинен пройти всі 

складні етапи становлення, для того щоб стати реальним економічним індикатором і 

ефективним механізмом інвестування. Без активної участі держави та окремих 

громадян, пройти цей шлях неможливо.

Слід виділити напрями підвищення ефективності функціонування українського 

фондового ринку, які необхідно закріпити в нормативно-правових актах, з 

урахуванням перехідної економіки в країні:

1) з’ясування потенційних можливостей, налагодження тісної співпраці в 

рамках міжнародних організацій з метою створення позитивного іміджу українського 

фондового ринку серед зарубіжних і вітчизняних інвесторів;

2) розширення кількості фінансових інструментів, доступних для інвесторів, 

повноцінне впровадження в обіг похідних цінних паперів;

3) розробка та впровадження нормативно-методологічного інструментарію 

емісії приватних інвестиційних цінних паперів для роздрібного продажу 

індивідуальним інвесторам;

4) приведення нормативної бази та регулювання фінансових послуг у 

відповідність зі світовими стандартами;



5) централізація торгівлі на ринку цінних паперів, централізація депозитарної 

системи та системи державного регулювання;

6) підвищення рівня законодавчого захисту прав інвесторів та інших учасників 

ринку цінних паперів;

7) концентрація торгівлі цінними паперами на організованому ринку, діяльність 

якого відповідає міжнародним стандартам.
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ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ ТА ІНТЕРПЕЛЯЦІЯ ЯК ФОРМИ 

КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТУ

Як відомо, Парламент, за змістом діяльності є, насамперед органом 

законодавчої влади. Проте, поряд із законотворенням, змістом діяльності  практично 

всіх сучасних парламентів є здійснення ефективного парламентського контролю.

Особливо важливе значення має здійснення парламентського контролю за діяльністю 

уряду. Це, як визнано світовою практикою діяльності владних структур, є 

неодмінною умовою утвердження демократичних засад розвитку і функціонування 

держави. Контрольна функція здійснюється парламентом у різних формах, за 

допомогою застосування різноманітних засобів, способів, методів її реалізації. 



Класичним інструментом здійснення парламентського контролю в Україні, 

формою його реалізації є депутатський запит. Запит депутата, що подається ним на 

сесії Верховної Ради України, є безпосередньою формою контрольної діяльності 

Верховної Ради України, яка реалізується через повноваження членів парламенту. 

Інститут запиту регламентується Конституцією України (п. 34 ст. 85, ст. 86), Законом 

України «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради 

України. Аналіз змісту ст. 86 Конституції та відповідних положень Закону показує, 

що депутат вправі звертатися із запитом як до органів та посадових осіб виконавчої 

влади, так і до інших суб’єктів, що визначені у ст. 86 Конституції та у Законі – до 

Президента України, органів Верховної Ради України,  керівників інших органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування та ін. Таким чином, 

депутатський запит – це форма парламентського контролю не лише за виконавчою 

владою. Вона, за законодавством, може застосовуватися до широкого кола 

підконтрольних парламентові суб’єктів. 

Доводиться констатувати, що процес реалізації права депутатського запиту  та 

результати його застосування не завжди можна визнати достатньо ефективними. 

Сьогодні неможна говорити про зростання дійовості цієї форми контрольної 

діяльності народних депутатів. Вбачається, що підвищення результативності 

застосування депутатських запитів вимагає від Верховної Ради  проводити не лише 

облік запитів, а й регулярно здійснювати на пленарних засіданнях публічний аналіз 

стану їх задоволення. Необхідно проводити оголошення, публічний розгляд і 

обговорення відповідей на окремі запити з найважливіших державних проблем, а 

також, що особливо важливо – застосовувати передбачені законом заходи покарання 

за порушення вимог закону щодо надання відповідей на депутатський запит. Таким 

чином, аналіз реалізації депутатського запиту показує, що існує нагальна потреба 

підвищення його ролі і значення, насамперед у напрямку вдосконалення 

законодавчого регулювання процедури реалізації депутатських запитів. 

Одним із засобів вирішення зазначеної проблеми є зокрема урегулювання на 

конституційно-законодавчому рівні процедури здійснення парламентом постійного 

контролю та аналізу стану реалізації запитів депутатів, створення механізму 

забезпечення своєчасного і відповідного реагування з боку суб’єктів, до яких 



адресовані запити. Тобто беззастережне застосування передбачених у законодавстві 

засобів впливу, стягнення за порушення норм щодо реагування на запит. 

У світовій конституційній практиці поширеною формою парламентського 

контролю є інтерпеляція. Ця форма контролю застосовується щодо діяльності уряду і 

має широке застосування у парламентській діяльності багатьох держав, наприклад, в 

Італії, Фінляндії, Японії, Бельгії та ін.

Інтерпеляція – письмове звернення до уряду або когось із його членів, з 

вимогою дати пояснення щодо мотивів діяльності уряду, з питань внутрішньої чи 

зовнішньої політики, що ними проводиться або з інших питань. 

Процедура інтерпеляції, як правило, детально визначена в конституціях та у 

парламентських регламентах. Частіше за все, інтерпеляція вноситься в нижній палаті, 

перед якою звітує і несе відповідальність уряд. Вноситься інтерпеляція лише 

визначеною у законодавстві кількістю депутатів. У меморандумі, що зазвичай 

супроводжує текст інтерпеляції, вказуються обставини, що спричинили звернення з 

нею, та пропонуються строки, протягом яких має бути дано пояснення з поставлених 

питань. У законодавстві зарубіжних країн, як правило, передбачене право уряду 

відмовитися давати відповідь на небажані для нього запитання, що містяться в 

інтерпеляції, однак – з обов’язковим обґрунтуванням своєї відмови. 

Застосування інтерпеляції має своїм наслідком обговорення у парламенті 

питання, що стало її предметом. Отже, однією із характерних рис інтерпеляції є те, 

що вона призводить до загальних дебатів. Фактично застосування цієї форми 

контролю спричиняє звіт уряду або когось із його членів. В результаті обговорення 

інтерпеляції парламентом може бути поставлене питання про схвалення або не 

схвалення діяльності уряду. Як наслідок, нерідко порушується питання про довіру 

урядові. Парламент у результаті обговорення може винести резолюцію осуду, 

висловити вотум недовіри окремим міністрам чи всьому складу уряду, що призводить 

до його відставки. Таким чином, інтерпеляція виступає як одна із дійових форм 

парламентського контролю за діяльністю уряду. Вона часто також застосовується 

опозицією, як засіб контролю за його діяльністю.  

Слід зазначити, що зважаючи на відмічені характеристики інтерпеляції, існує 

думка, що інтерпеляція є особливим видом депутатського запиту. Однак,

порівняльний аналіз інститутів депутатського запиту та інтерпеляції показує, що від 



традиційних запитів інтерпеляція відрізняється рядом ознак, насамперед –

процедурою внесення, колом адресатів, колом питань, з яких вона може 

застосовуватися, та правовими наслідками, що свідчить про безпідставність 

ототожнення інтерпеляції із депутатським запитом.

Законодавством України не передбачено такої форми парламентського 

контролю за діяльністю уряду України, як інститут інтерпеляції. Це, як показує аналіз 

вітчизняної практики та зарубіжного досвіду, є значною прогалиною в законодавстві 

України. 

Виходячи із зазначеного, вбачається за доцільне запровадження в Україні, 

серед форм парламентського контролю, інтерпеляції. Це сприятиме підвищенню 

ефективності здійснення парламентом контролю щодо діяльності уряду, стане одним 

із вагомих засобів забезпечення законності у діяльності виконавчої влади.

Мельник О. М.,

кандидат наук з державного управління, доцент 

Данченко Р. О., аспірант 

Академії праці, соціальних відносин і туризму

Київ, Україна

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Незмінно зростаючою упродовж багатьох років залишається тенденція 

поширення корупції в Україні. Її сьогоднішні масштаби створюють реальну загрозу 

національній безпеці держави, негативно впливають на всі сторони її соціально-

економічного життя, гальмують процеси демократичного розвитку, та виконання 

взятих на себе державою зобов’язання перед Європейським співтовариством.

Так, згідно з оцінкою міжнародної неурядової організації Transparency 

International за Індексом сприйняття корупції Україна посідала 134 місце  серед 

180 країн у 2008 р.; 134 місце серед 178 країн – у 2010 р.; 152 місце із 185 країн – у 

2011 р.; 144 місце серед 176 країн – у 2012 р. та 144 місце серед 177 країн – у 2013 р. 

Особливих змін на краще не відбулося й у 2014 році – 142 місце зі 175 країн.

Чинниками такого масштабного поширення проявів корупції в Україні, на 

нашу думку, є недосконалість судової системи, низька ефективність діяльності 



правоохоронних органів, відсутність спеціалізації антикорупційних органів та 

можливість посадовців уникнути відповідальності через недосконалі механізми 

адміністративного примусу.

Цілком можна погодитись із думкою З. С. Гладуна, який вважає, що 

адміністративно-правовий механізм боротьби з корупцією включає встановлення 

норм права, які забороняють вчинення корупційних діянь, а також запровадження 

заходів адміністративно-правової відповідальності у випадку їх скоєння, визначення 

переліку правоохоронних органів, що ведуть боротьбу з корупцією, та їхніх 

повноважень [1, с. 5]. 

Сьогоднішня ситуація у сфері протидії корупції породжує нагальну 

необхідність створення ефективних адміністративно-правових механізмів та системи 

правоохоронних органів запобігання і протидії цьому антисоціальному явищу.

Важливим кроком у цьому напрямку є створення нового суб’єкта протидії 

корупції – Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро).

Відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» [2], який набирає чинності з 26.04.2015, Національне бюро є державним 

правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до 

його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним 

правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу 

національній безпеці. Як суб’єкт протидії корупції, цей державний орган,  буде 

здійснювати оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування 

кримінальних правопорушень, віднесених законодавством до його підслідності

Важливою функцією Національного бюро повинно стати  забезпечення на 

умовах конфіденційності та добровільності співпраці з особами, які повідомляють 

про корупційні правопорушення, і забезпечення їх захисту.

Окрім цього, діяльність Національного бюро буде спрямована на 

відшкодування шкоди, завданої державі, юридичним та фізичним особам шляхом 

розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації 



або спеціальної конфіскації у кримінальних провадженнях, віднесених до їх 

підслідності. 

У той же час, здійснення ґрунтовної інформаційно-аналітичної роботи, яка є 

завданням цього органу буде сприяти виявленню та усунення причин і умов розвитку 

корупції.

Важливою новелою у діяльності новоутвореного органу є запровадження 

прозорості в його роботі та звітування (двічі на рік) перед Президентом України, 

Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

Для забезпечення належного парламентського контролю за роботою 

Національного бюро, Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та 

протидії корупції, не рідше одного разу на рік зобов’язаний проводити відкриті для 

громадськості слухання на тему діяльності цього національного антикорупційного 

органу.

Надані законодавством повноваження та належне виконання покладених 

завдань на Національне бюро, покликані підвищити ефективність правозастосовної 

діяльності щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень., 

що в цілому сприятиме зниженню рівня корупції в Україні.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ВНЗ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Проблематика державного управління розвитком трудового потенціалу вищого 

навчального закладу не є принципово новим напрямом в організації наукових 



досліджень. Відповідні питання, у тому чи іншому контексті прояву свого складного 

та багатогранного змісту, знайшли своє відображення у дослідженнях А. В. Власюка, 

В. Г. Гамаюнова, Г. А. Дмитренка, С. М. Домбровської, О. В. Дубровки, С. А. Калашникової,

С. В. Майбороди, Л. П. Полякової, В. М. Огаренко, В.В. Остапчука багатьох та інших 

вчених. Разом з тим, не дивлячись на досить високий рівень наукового опрацювання 

відповідної проблематики, питання вдосконалення нормативно-правового механізму 

державного управління розвитком трудового потенціалу ВНЗ, особливо під 

особливого періоду, залишаються відкритими для подальших наукових розробок.

Нагадаємо, що в Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

під особливим періодом розуміється період функціонування національної економіки, 

органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил 

цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання 

громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, 

незалежності та територіальної цілісності України [2]. Цілком виправдовую, з огляду 

на мету оголошення особливого періоду виглядає вимога законодавця щодо 

виконання мобілізаційних планів, особливо в частині переведення Збройних Сил 

України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту – на організацію і штати воєнного часу. Виконання мобілізаційного плану, в 

частині забезпечення призову на військову службу, покладається на військові 

комісаріати, які відповідно до існуючої потреби визначають ту категорію осіб яка 

підпадає під мобілізаційні заходи. Прийняття рішення щодо мобілізації тієї чи іншої 

категорії громадян залежить перш за все від потреб Збройних Сил України та інших 

військових формувань, тобто в основу відбору громадян покладено їх вік та 

військово-облікова спеціальність. Як правило, військово-облікова спеціальність 

отримується під час проходження громадянином військової служби, тобто на початку 

трудової кар’єри. Цілком очевидно, що з часом, знання та навички відповідно до 

конкретної військово-облікової спеціальності, не дивлячись на регулярне

проходження військових зборів, втрачають свою актуальність, в той час як досвід 

професійної діяльності у межах основної спеціальності – зростає. Виникає ситуація 

відповідно до якої, Збройні Сили України та інші військові формування отримують у 

своє розпорядження професійно непридатних спеціалістів, тобто таких спеціалістів, 



оновлення знань та практики яких за військово-обліковою спеціальністю не 

відбувалось протягом певного часу. Разом з тим, в особі мобілізованих до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань, держава, а відповідно і 

суспільство, втрачає у тому числі і й висококваліфікованих, а часом і унікальних 

спеціалістів, знання та досвід яких можуть принести значно більшу користь для 

суспільства за умови коли вони перебувають у межах свого професійного 

середовища. Наприклад, високопрофесійний програміст або будь який інший 

фахівець, на підготовку якого держава витратила значну суму коштів (навчання у 

межах державного замовлення, забезпечення соціальними виплатами, забезпечення 

працевлаштування та набуття первинного професійного досвіду тощо) маючи 

затребувану під час мобілізаційних заходів військово-облікову спеціальність, 

наприклад зв’язківця, стрільця, водія тощо, має високу вірогідність бути 

мобілізованим. Ми розуміємо, захист Вітчизни є конституційним обов’язком кожного 

громадянина, оскільки оборона країни належить до найважливіших функцій держави 

і це є справою всього народу. Стаття 65 Конституції України констатує, що захист 

Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних 

символів є обов’язком громадян України [1]. Разом з тим слід розуміти, що 

вилучаючи фахівця з професійного середовища, держава не лише руйнує його 

трудовий потенціал, а і завдає шкоди народному господарству. З одного боку, під час 

мобілізації держава отримує військовослужбовця з необхідною військово-обліковою 

спеціальністю, а з іншого – втрачає його трудовий потенціал, на формування та 

розвиток якого було витрачено значні ресурси. Питання полягає у співвідношенні 

отриманих якостей та втрачених можливостей. Зміст цього питання може бути 

розкрито на прикладі інституції трудового потенціалу ВНЗ.

Формування трудового потенціалу ВНЗ відбувається протягом всього часу його 

існування, адже цей процес не прив’язано до конкретних представників науково-

педагогічного складу та їх трудових можливостей. Разом з тим, вилучення навіть 

декількох вчених, наприклад для забезпечення комплектування Збройних Сил 

України та інших військових формувань в особливий період може привести до 

руйнування наукових шкіл та зупинку перспективних напрямів наукових досліджень. 

Цілком очевидно, що мобілізація науково-педагогічних працівників, в контексті їх 

цінності для Збройних Сил України та інших військових формувань, не може бути 



розглянута через призму ефективності, адже припинення наукової, викладацької 

діяльності, навіть у короткотерміновій перспективі, обумовить руйнування не лише 

трудового потенціалу конкретного науковця, а і системи трудового потенціалу ВНЗ. 

Крім того, слід звернути увагу, що мобілізація окремих представників науково-

педагогічного складу, неминуче відіб’ється на якості надання ВНЗ освітніх послуг, а 

отже об’єкти освітньої діяльності втратять можливість навчатись у тих вчених, які 

були залучені до Збройних Сил України та інших військових формувань під час 

мобілізаційних заходів. 

Приймаючи до уваги вище викладене, вважаємо за необхідне ініціювати 

дискусію навколо проблематики державного управління розвитком трудовим 

потенціалом ВНЗ в особливий період. Обговорення відповідної проблематики може 

бути розгорнуто навколо питань удосконалення змісту та практики використання 

нормативно-правового механізму державного управління розвитком трудового 

потенціалу ВНЗ. На нашу думку, з метою збереження трудового потенціалу ВНЗ в 

особливий період держава повинна передбачити такі заходи:

– серед науково-педагогічних працівників ВНЗ визначити ту категорію осіб, 

яка не може бути залучена до мобілізаційних заходів, наприклад при проведенні 

часткової мобілізації (цей напрям діяльності повинен регламентуватися відповідними 

нормами);

– забезпечення професійної реабілітації тих з представників науково-

педагогічного складу ВНЗ, які були залучені до Збройних Сил України та інших 

військових формувань під час мобілізаційних заходів (цей напрям обумовлено тим 

фактом, що вчений, знаходячись поза межами освітнього та наукового середовища 

втрачає частину свої здібностей, а відповідно після повернення до фахової 

професійної діяльності не матиме можливості конкурувати з тими особами, які 

продовжували займатись науково-педагогічною діяльністю);

– під час організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників, передбачити норму, відповідно до якої особа, яка 

була залучена до мобілізаційних заходів в особливий період, наприклад за останні 

п’ять років, при інших рівних якісних характеристиках – має переваги перед іншими 

кандидатами.



Вище наведений перелік напрямів удосконалення нормативно-правового 

механізму державного управління розвитком трудового потенціалу ВНЗ в особливий 

період не є вичерпаним, а отже потребує на відповідний розвиток та корегування.
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РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Недостатні обсяги залучення інвестиційних ресурсів у національне 

господарство є однією з найважливіших проблем, що гальмують розвиток української 

економіки в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи. Вирішення цієї 

актуальної проблеми залежить від створення відповідного інвестиційного клімату, 

рівних умов для ведення бізнесу, здійснення процесу інвестування на прозорих та 

цивілізованих засадах. Практична реалізація цих механізмів неможлива без 

належного законодавчого підґрунтя.

Аналіз державної інвестиційної політики Україні протягом періоду її 

незалежності дає підстави стверджувати, що вона є недостатньо ефективною: 

зменшення обсягу капітальних інвестицій на 15,8 млрд. грн. в порівнянні з 2012 

роком, зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій на 11,9% відповідно до 2013

року. Результати аналізу інвестиційної політики дозволили визначити, що прямі 

іноземні інвестиції в Україну за останні 5 років  зросли в 1,45 разів, що обумовлено 

збільшенням з кожним роком частки підприємств з іноземним капіталом. Прямі 

іноземні інвестиції з України за останні 5 років  зросли в 1,06 разів [1]. Однак, при 

реалізації інвестиційної політики Україні не враховуються важливі особливості 



минулого та сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки та конкретні умови 

проведення трансформаційних перетворень. 

Характерними особливостями, що стримують поліпшення інвестиційного 

клімату в Україні, є: відсутність в Україні сталої стратегії та відповідного 

національного плану дій, недієздатність механізмів забезпечення ринкових прав і 

свобод інвесторів, а також низький рівень захисту інвесторів, нестабільність 

політичної ситуації, відсутність державних гарантій по виконанню зобов’язань по 

інвестиційним проектам, низький рівень ефективності законодавства з питань 

корпоративного управління та відсутність на законодавчому рівні чітко визначених 

напрямків реформування державної інвестиційної політики в Україні.

Зважаючи на викладене вище, потрібними завданнями державної політики є 

реформування державної інвестиційної політики в Україні за умов сталого розвитку 

для її подальшої ефективної реалізації. До ключових завдань реформування можна 

віднести закріплення стратегії сталого розвитку країни, реформування податкової 

системи, корпоративного права, створення сприятливих умов для забезпечення 

розвитку державно-приватного партнерства, надання державної підтримки 

інвестиційним проектам у пріоритетних галузях економіки, застосування єдиного 

порядку відбору та державної реєстрації інвестиційних проектів, розробка механізму 

підвищення прозорості інформації щодо інвестиційних процесів.

З метою подолання кризових явищ в фінансовій системі та суспільно-

політичному житті країни головним завданням уряду є забезпечення та реалізація 

інвестиційної політики відповідно до концепції сталого розвитку, яка дозволить 

посилити конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість країни. 

Для реформування державної інвестиційної політики  необхідним є 

реформування податкової системи з метою  побудови податкової системи, яка є 

простою, економічно справедливою, з мінімальними затратами часу на розрахунок і 

сплату податків, створює необхідні умови для сталого розвитку національної 

економіки, забезпечує достатнє наповнення Державного бюджету України і місцевих 

бюджетів. 

Державно-приватне партнерство (ДПП) вже протягом двадцяти років є тим 

механізмом, з допомогою якого держави успішно вирішують завдання з ефективного 

управління, модернізації та розвитку соціально важливих інфраструктурних об’єктів. 



Україна наразі знаходиться на початку практики впровадження ДПП-проектів в 

економічне та соціальне життя [2]. Для успішної реалізації вже повноцінних ДПП-

проектів необхідним є вдосконалення законодавчої бази; відкритість органів 

місцевого самоврядування для співпраці в напрямку ДПП, інвестиційна 

привабливість проектів для приватних партнерів; організація роботи між державним 

та приватним партнером на паритетних засадах із справедливим перерозподілом 

ризиків та гарантій, відкритий діалог з громадськістю щодо проектів ДПП в ЗМІ.

Реалізація на практиці запропонованих заходів дозволить частково зменшити 

ризики інвестиційної діяльності в Україні та відповідно підвищить рівень 

інвестиційної привабливості країни.

На основі проведеного дослідження з метою вирішення ключових проблем на 

фінансовому ринку країни обґрунтовано необхідність реформування інвестиційної

політики України: закріплення стратегії сталого розвитку країни, реформування 

податкової системи, корпоративного права, забезпечення розвитку державно-

приватного партнерства, надання державної підтримки інвестиційним проектам, 

розробка механізму підвищення прозорості інформації щодо інвестиційних процесів. 

Доведено, що реалізація зазначених заходів збільшить обсяги залучення іноземних та 

капітальних інвестицій та покращить інвестиційний імідж України на світовому 

фінансовому ринку.
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ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Інтеграція України у світову економіку й систему міжнародної екологічної 

безпеки висуває завдання послідовного переходу на міжнародні стандарти. В Україні 

практично не здійснюється єдина послідовна державна політика щодо екологізації 

http://www.ukrstat.gov.ua/.


економіки, що передбачає запровадження та реалізацію принципів раціонального

природокористування та мінімізацію негативного впливу на екологічні об’єкти при 

здійсненні антропогенної діяльності.

Cталий соціально-економічний розвиток забезпечити неможливо без розробки 

та впровадження інноваційної стратегії розвитку і здійснення активної інноваційної 

діяльності на всіх рівнях не лише в економічній, соціальній та екологічній сферах, а й 

у сфері державного управління.

Сьогодні виникла потреба в розробці принципово нових державних механізмів 

комплексного, екологічно виваженого раціонального природокористування та 

охорони навколишнього природного середовища. Тому важливими є ряд питань, 

пов’язаних з розробкою і впровадженням сучасних інноваційних підходів до 

вирішення проблеми раціонального природокористування. Одним з інструментів, які 

сприяють впровадженню європейських стандартів у економіку регіонального 

природокористування, визнано екологічні інновації, як індикатор сталого і 

зрівноваженого розвитку в умовах конкуренції. 

У всіх індустріальних країнах нововведення є одним із пріоритетних напрямів 

державного управління, адже це основа національної незалежності й економічного 

розвитку. 

Екологічні інновації трактують як інновації, що підвищують ефективність 

використання природних ресурсів з економічної точки зору, зниження негативного 

впливу діяльності людини на навколишнє середовище або підвищення стійкості 

екологічної системи до навантаження [1].

Концепція екологічних інновацій в цілому є новою. Екологічні інновації 

виступаючи новим економічним поняттям що формується і розвивається, становлять 

новий та досить перспективний сегмент національної інноваційної системи, 

активізація якого має виключне значення поряд з усталеними пріоритетами 

інноваційного розвитку. 

Загальна мета впровадження екоінновації полягає у створенні більш стійких 

моделей виробництва та споживання. Екоінновації мають ряд властивостей, в першу 

чергу знижують емісію забруднення, сприяють зростанню продуктивності природних 

ресурсів, в тому числі енергетичних; здійснюють суспільний ефект; корисні для 

середовища у порівнянні з альтернативними інвестиційними рішеннями; прибуткові 



для підприємця; вигідні для консумента; системно змінюють життєвий цикл продукту 

або послуги [2].

В Україні вкрай низький рівень впровадження інновацій, особливо у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, відсутні дієві механізми управління 

екологічними інноваціями. 

Україна має всі можливості для формування ринку екологічних інновацій, що 

забезпечить їй відповідне місце на світовому ринку. Державі необхідно створювати 

сприятливі умови для інноваційної діяльності в сфері охорони навколишнього 

середовища, що являє собою цілеспрямований раціональний творчий пошук способів 

і методів розв’язання найскладніших проблем існування й розвитку природи і 

суспільства, обґрунтування теоретичних висновків і необхідних практичних дій з 

розв’язання таких проблем і виконання певних завдань для досягнення поставлених 

цілей.

За сучасних умов для формування ринку екологічних інновацій України 

необхідним є прийняття відповідних стимулюючих і регулюючих заходів на 

державному рівні. Державні методи є найдієвішими з погляду можливості управління 

формуванням ринку екологічних інновацій. Необхідність державного регулювання 

процесів формування ринку екологічних інновацій викликана його зростаючим 

значенням для економіки, екології та суспільства в цілому. Система методів 

державного управління формуванням ринку екологічних інновацій підприємствами 

містить методи, що застосовуються в Україні, та перспективні методи, що вже довели 

свою ефективність за кордоном [3]. 

Таким чином, впровадження сучасних природоохоронних технологій стає 

нагальною потребою. Необхідно на державному рівні більше уваги приділяти 

врегулюванню природоохоронних питань, в першу чергу розвиткові та поширенню 

екоінновацій. Запровадження екологічних інновацій є дієвим методом в державному 

управлінні, є одним із шляхів підвищення економічної їх ефективності і 

екологічності, забезпечення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та 

зовнішньому ринках.
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МОНІТОРИНГ ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ

Становлення українського суспільства, зумовленого сучасними умовами 

соціально-економічного розвитку України, потребує реформування системи 

державного управління, зокрема, й у сфері земельних відносин. При цьому 

непересічне значення набувають правові проблеми щодо реформування функцій 

управління, спрямованих на забезпечення раціонального використання та охорони 

земель України. Однією із таких функцій є моніторинг земель.

Моніторинг являє собою систему спостережень за станом земель, яка має на 

меті своєчасне виявлення змін у стані земель, їх оцінки, відвернення та ліквідації 

наслідків негативних процесів (ст. 191 Земельного кодексу України).

Проведення моніторингу земель, як функції державного управління, 

покладається на Державне агентство земельних ресурсів України за участю 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/
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охорони навколишнього природного середовища, яким є Міністерство екології та 

природних ресурсів України, а безпосередньо – Державною екологічною інспекцією 

України. Крім цього, складовою моніторингу земель є моніторинг родючості ґрунтів, 

ведення якого здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства 

України у взаємодії з іншими виконавцями, а саме: Міністерством екології та 

природних ресурсів України, Державним агентством земельних ресурсів України, 

науково-дослідними установами Національної академії аграрних наук України 

землеохоронного профілю.

Правове регулювання здійснення моніторингу земель відбувається на підставі 

положень Земельного кодексу України [1], Законів України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» [2], «Про охорону земель» [3], «Про 

меліорацію земель» [4], «Про державний контроль за використанням та охороною 

земель» [5], а також Положенням про моніторинг земель, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 р. № 661 [6] та інших нормативних актів.

Процес моніторингу земель включає в себе ряд послідовних стадій, а саме: 

збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан земель, 

прогнозування їх змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для 

прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану земель та дотримання 

вимог екологічної безпеки. Інформація, яка збирається та зберігається у системі 

моніторингу, використовується органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування як для розроблення науково обґрунтованих рекомендацій, так й у 

процесі своєчасного прийняття рішень, спрямованих на поліпшення стану земель.

У відповідності до Положення про моніторинг ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Міністерства аграрної 

політики України від 26.02.2004 р. № 383/ 8982 [7], способами проведення 

моніторингу на землях сільськогосподарського призначення визнано агрохімічну 

паспортизацію земельної ділянки (поля) й агрохімічне обстеження.

Але, за оцінками фахівців, це не є моніторингом, бо спостереження роблять не 

на постійних ділянках і за обмеженим переліком показників. До того ж паспортизація 

не дає повного уявлення навіть про зміни родючості ґрунтів, бо не визначає фізичні, 

численні хімічні та біологічні показники. Вона лише орієнтована на оцінку поживного 

режиму ґрунту, реакцію ґрунтового розчину і деяких забруднювачів [8, с. 8].



З огляду на охорону земель та родючості ґрунтів науковцями у сфері земельних 

відносин пропонується, зважаючи на унікальний переважно чорноземний склад 

ґрунтових ресурсів в Україні та їхнє вкрай важливе значення для економічного 

благополуччя країни, у рамках Міністерства аграрної політики та продовольства 

України або НААН України створити Центр моніторингу земель. Метою його 

діяльності повинно бути проведення моніторингу і концентрація наявної інформації 

про стан земель України, що в подальшому надасть змогу створити сучасну 

інформаційну базу даних і активно впливати на всі земельні трансформації.

Крім цього, Центр і його обласні структури повинні мати право: 

1) виконувати проекти із збереження, відтворення і охорони родючості ґрунтів; 

2) відігравати провідну роль у просвітницько-виховній ґрунтоохоронній роботі; 

3) зупиняти виробництво промислової продукції, яку використовують в 

агротехнологіях, і вона призводить до погіршення властивостей та родючості ґрунтів; 

4) виводити із ріллі малопродуктивні й деградовані землі, якщо це 

підтверджено відповідними даними; 

5) отримувати матеріали інших міністерств і відомств про охорону ґрунтів, 

копії матеріалів ґрунтових обстежень, незалежно від того, за чиєї ініціативи і чиїм 

коштом їх виконували;

6) підвищити вимоги до перевірки стану рекультивованих земель, що 

повертаються до земель сільськогосподарського призначення після гірничо-

видобувних робіт і біологічного етапу рекультивації [8, с. 8].

Викладене свідчить про те, що здійснення моніторингу земель потребує 

удосконалення організаційно-правового забезпечення його проведення шляхом 

створення спеціального органу по здійсненню моніторингу земель і ґрунтів, тобто 

Центру моніторингу земель України, що сприятиме утворенню ефективної 

національної системи моніторингу за якістю земель та ґрунтів. Обумовлюється це 

тим, що дані моніторингових систем нададуть змогу постійно корегувати як кількісні 

норми та нормативи, так й набір видів забруднень, що підлягають контролю. Також 

достовірна і повна інформація щодо змін, які відбуваються у якісному стані земель, 

необхідна для оцінки ефективності землеохоронних програм та окремих заходів щодо 

охорони земель, а також коштів, що направляються на зазначені цілі.
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПРАВОВИЙ І

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Останнім часом в Україні накопичилися проблеми і в державній службі, і в 

системі державного управління в цілому, що знижувало його ефективність та 

створювало перешкоди для подальшого розвитку. Численні факти корупції і 

хабарництва, бюрократична тяганина, непрозорість і невизначеність 

адміністративних процедур, відсутність прозорого порядку вступу на державну 

службу, відсутність можливості реального громадського контролю за використанням 

бюджетних коштів, а також недосконалість дисциплінарної системи, що не давало 



суспільству достатніх механізмів впливу на підвищення якості державних послуг, –

усе це негативно позначалося на реалізації гарантованих Конституцією України прав і 

свобод людини та громадянина.

Реформування державної служби України обумовлено в принциповому плані 

сучасними  завданнями та функціями державної служби. Зміни в законодавстві про 

державну службу зумовлені постановкою нових державних завдань, реформою 

державного управління, створенням нових конституційно-правових засад, 

реформуванням політичної та економічної систем.

У сьогоднішніх умовах  державна служба має будуватись на наукових основах, 

враховуючи цілий ряд суб’єктивних та об’єктивних факторів. У першу чергу це 

пов’язано зі становленням української державності. З одного боку, сила держави 

визначається її спроможністю вирішувати зовнішні і внутрішні проблеми, а з іншої –

вона повинна бути правовою, демократичною, соціально орієнтованою, 

підконтрольною народові України. Державна служба повинна міцно поєднувати 

державу і громадянське суспільство. Майбутнє країни повною мірою залежить від 

якості державної служби – головного правового інституту держави. 

Державна служба є інститутом, який утворився в просторі відносин між 

державою і суспільством, що зумовлює його визначальну роль як посередника між 

цими суб’єктами. Зміст праці у сфері державної служби залежить від потреб і цілей як 

держави, так і суспільства, зазнає різнорідних потужних впливів, що передбачає 

динамічний професійний розвиток, актуалізацію проблем професіоналізації, особливо 

в умовах суспільних трансформацій [1].

Модернізація функцій органів державної влади України в контексті сервісної 

парадигми супроводжується формуванням нового суспільного статусу професійної 

діяльності державних службовців, зміною акцентуацій професійної свідомості – від 

чиновницької, розпорядчо-контролюючої до усвідомленої підпорядкованості 

потребам замовника/клієнта (суспільства, політичного керівництва, конкретного 

громадянина). У цьому сенсі праця набуває більш виражених професійних ознак, 

оскільки спрямовується не на процес, а на результат, який оцінюється споживачем [2].

Джерелами правового регулювання державної служби в Україні є: Конституція 

України; Закони України «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеві державні 



адміністрації», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки», «Про правила етичної 

поведінки», «Про статус суддів», «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про державну 

податкову службу», «Про державну виконавчу службу» тощо; Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 

влади», «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби» та ін.; Укази Президента України та накази керівників 

центральних органів виконавчої влади, які врегульовують деякі питання державної 

служби в органах, їм підпорядкованим.

Закон України «Про очищення влади», прийнятий Верховною Радою України 

16 вересня 2014 року, визначає засади проведення перевірки державних службовців 

та посадових осіб органів місцевого самоврядування і встановлює заборону обіймати 

державні посади протягом 5 та 10 років певним групам фізичних осіб [3].

У правовому сенсі державну службу слід розглядати як систему правових норм, 

яка регулює державно-службові відносини окремої категорії працівників – державних 

службовців, а також їх права, обов’язки, заходи стимулювання та обмеження, 

відповідальність, порядок виникнення і припинення службових відносин. Система 

нормативно-правового забезпечення державної служби являє собою сукупність 

законів та підзаконних нормативних актів, які створюють правове поле для її 

організації й функціонування, а також службово-трудової діяльності їх особового 

складу, тобто державних службовців.

Разом з тим, і з правової, і з професійної точок зору, організація державної 

служби в Україні поки що не є досконалою. Для ефективної реалізації державної 

служби треба втілювати демократичні стандарти ЄС, котрі реалізуються за 

допомогою комплексу програм та механізмів контролю й підзвітності.

Європейське врядування – низка правил, процесів та норм поведінки, що 

стосуються способу реалізації владних повноважень, особливо щодо питань 

забезпечення їх відкритості, участі громадськості, підзвітності, ефективності та 

скоординованості дій – гарантує належне управління через такі базові демократичні 

принципи [4].

Державна служба як інститут державного управління на сучасному етапі 

розвитку країни покликана забезпечити надання управлінських послуг населенню, 



які відповідають стандартам європейського рівня. Європеїзація державного 

управління – це євроінтеграційний процес впливу на національні системи 

державного управління, з одного боку, та відповідні дії національних інституцій 

щодо сприйняття цього впливу – з іншого. Результатом європеїзації державного 

управління є набуття європейськими країнами схожих або окремих спільних рис у 

власних системах державного управління. Основоположним аспектом реформ, що 

реалізуються інституціями Європейського Союзу з метою вдосконалення його 

системи врядування, є більш якісне залучення громадянського суспільства до 

процесів вироблення правил та політики на рівні ЄС (процедури консультацій та 

участі громадян у розробці державної політики). В Європейському Союзі та в 

країнах – членах ЄС існує широкий спектр офіційних інституцій (організацій, 

правових і регуляторних норм) і неформальних механізмів, якими користуються 

органи влади з метою забезпечення консультацій та участі громадськості і їх 

громадських об’єднань у розробці й реалізації державної політики.
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ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

В тяжкі часи нинішнього часу, коли Україна переживає занепад економічної 

стабільності, все гостріше постає питання про фінансові можливості держави і про 

стан її економіки. Якщо коротко охарактеризувати сьогоднішній стан економіки 

нашої держави то можна виділити наступне: насамперед, це занепад національної 

промисловості, існування і розквіт тіньової економіки, велика кількість економічних 

злочинів та військові дії, а отже завдяки цим негативним явищам відбувається 

гальмування розвитку економіки нашої держави. Всі ці чинники, безумовно, 

впливають на загальний економічний стан України і одночасно ставить перед усіма 

нами гостру проблему – забезпечення ефективного, дієвого державного фінансового 

контролю, адже саме він виступає в якості основного важеля впливу на сталий 

розвиток держави в цілому і економіки безпосередньо, завдяки забезпеченню 

ефективного та законного управління державними фінансовими ресурсами.

Основним, базовим нормативно-правовим актом який застосовується у сфері 

державного фінансового контролю є Декларація про керівні принципи фінансового 

контролю, яка була прийнята в жовтні 1977 року на IX конгресі INTOSAL –

Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю, який діє під егідою 

ООН, і об’єднує незалежні державні органи фінансового контролю в місті Ліма 

(Лімська декларація) [1].

У декларації головну увагу приділено основним принципам контролю за 

державними фінансами. Вона являє собою основний, базовий, принциповий 

нормативно правовий акт, який враховує різні системи фінансового контролю, різне 

розуміння місця фінансового контролю в системі державних функцій і гілок влади, а 

також різні рівні розвитку, яких фінансовий контроль досяг в окремих країнах. Також, 

варто відзначити ще одну досить важливу особливість Лімської декларації, вона, з 

точки зору міжнародного права, не має обов’язкового характеру, але не варто 

недооцінювати її вплив на розвиток вищих органів фінансового контролю в окремих 



країнах. Вона є своєрідним зразком, еталоном найкращих особливостей якими 

повинна бути наділена законодавча база, яка регулює діяльність державних органів 

фінансового контролю різних країн.

Одним з головних органів, що здійснює фінансовий контроль є Рахункова 

палата України. Її діяльність здійснюється на основі Конституції України та Закону 

України «Про рахункову палату» від 11.07.1996 року.

Рахункова палата України є постійно діючим органом контролю, який 

утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова 

палата є юридичною особою яка здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від 

будь-яких інших органів держави.

Основним завданням рахункової палати України є здійснення контролю за 

своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, 

витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових 

фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням (Закон України «Про 

рахункову палату») [2].

Для здійснення своєї діяльності Рахункова палата України має апарат. 

Структура і штатний розпис апарату Рахункової палати затверджує Колегія 

Рахункової палати за поданням Голови Рахункової палати в межах бюджетних 

коштів, передбачених на її утримання [2].

Рахункова палата здійснює експертно-аналітичні, інформаційні та інші види 

діяльності, що забезпечують контроль за використанням коштів загально державних 

цільових фондів, за цільовим використанням фінансово-кредитних і валютних 

ресурсів (під час здійснення загально державних програм), проводить фінансові 

перевірки і ревізії, експертизу проектів державного бюджету, проектів законів та 

інших нормативних актів, міжнародних договорів, загальнодержавних програм та 

інших документів, що стосуються державного бюджету та фінансів України. При 

виявленні порушень рахункова палата, на відміну від інших контрольних органів не 

притягає до відповідальності винних осіб, а передає відповідні матеріали до 

правоохоронних органів, з інформуванням про це ВРУ.

Але для більш якісного контролю за фінансовою діяльністю держави потрібно 

шляхом внесення змін до Закону України «Про рахункову палату» встановити верхню 

межу суми контракту або договору за перевищення якої обов’язково потрібна згода 



Рахункової палати України (наприклад: 100 тис. Доларів) та наділити Рахункову 

палату України повноваженнями щодо попередньому контролю угод і контрактів, які 

виконуються за рахунок коштів державного бюджету і перевищують суму визначену 

для обов’язкової перевірки з боку Рахункової палати.
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МЕРЕЖЕВЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Мережеве суспільство – це суспільство вище за інформаційне, оскільки, крім 

усіх ознак інформаційного, його вирізняє кластеризація групи користувачів за 

певними критеріями, і отримання на їх підставі певних не тільки інформаційних, а й 

економічних, політичних, культурних та інших переваг.

Підґрунтям формування мережевого суспільства стало розроблення у 

кіберпросторі соціальних мереж: мереж, які за допомогою запропонованих 

алгоритмів визначають спільні інтереси, здійснюють пошук і фактично формують 

замкнений і цікавий світ для конкретної людини, починаючи від її інтересів у 

книжках, закінчуючи привілеями щодо спілкування з тими чи іншими особами за 

фаховими й іншими ознаками. У рамках цих мереж людина отримує нове реальне 

життя з реальними привілеями та перевагами перед іншими – не членами конкретної 

мережі.

Схильність людей до більш відкритого спілкування саме у віртуальному 

просторі використана програмістами, внаслідок чого за допомогою різноманітних 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/604_001.


скриптів, фішінгових та інших програм можна скласти психологічний та 

інтелектуальний портрет конкретної людини за лічені секунди. Привабливість таких 

мереж пояснюється також тим, що заздалегідь закладені похибки у пошукові 

механізми мереж складають нове відкриття для людей, які здебільшого це 

сприймають як свій власний вибір і фактично починають думати й обирати за 

розробленим у рамках мережі алгоритмом. Маніпулювання свідомістю та фактичний 

вплив на неї в таких мережах має опосередкований характер, оскільки самі події не 

сприймаються і не є спочатку наслідком суворо детермінованих причин, але 

справляють відчутний ефект: адже людина, яка має проблеми в реальному житті із 

спілкуванням, у віртуальному світі через соціальні мережі та різноманітні програми 

пошуку контактів фактично набуває нового життя.

Недостатність на даному етапі статистичного матеріалу, а також великий масив 

імовірнісних рішень дають змогу висувати наукові гіпотези. Але з часом наші 

положення набудуть більшої, передусім наукової, аргументації через їх 

веріфікативність на практиці.

Ключовим моментом будови соціальних мереж виступає те, що в них потрібно 

аналізувати не зв’язки між вузлами мережі, а властивості відносин між учасниками 

мережі. Застосування банальних методів інформаційного моделювання, зокрема 

метода графів, не дають змоги проаналізувати різнорідні та почасти різнокласові 

вибірки вузлів, що пов’язані різними типами зв’язків.

Характерною ознакою соціальної мережі є не тільки джерела невідомостей, а й 

знання методів, які можуть досліджувати ці невідомості. У реальних соціальних 

мережах невизначеність інформації є іманентною, чим саме і пояснюється 

необхідність застосування положень синергетики до вивчення мережевих суспільств. 

Одним із методів, які можна застосувати для вивчення невизначеностей, є байесовські 

імовірнісні мережі, які використовуються в умовах невизначеності, коли сутність 

набутого знання полягає в розумінні того, чи впливає отримана інформація на наші 

очікування відносно інших подій.

Концепція мережевого суспільства є важливою для розуміння джерел і витоків 

формування державної інформаційної політики. Термін «мережеве суспільство» 

описує сучасні тенденції щодо викликів базовим концептам теорії інформаційного 

суспільства, концептам інтеракції та солідарності людей, пов’язані з де соціалізацією 



особи, кластерізацією суспільства на певні групи. Визначальним чинником даного 

процесу виступають інформаційні чинники, які урешті-решт надають певні переваги 

конкретній групі серед інших і більше можливостей учасникам цієї групи 

реалізовувати власні інтереси. Яскравим прикладом цього можуть бути терористичні 

організації. Адже терористи утворюють власні соціальні мережі і нагальність 

підготовки мережевих фахівців виступає кричущою потребою, оскільки терористичні 

мережі, які нині функціонують в Інтернеті, носять завуальований конспіративний 

характер, а їх виявлення співробітниками правоохоронних органів, які не володіють 

спеціальним, передусім методологічним, інструментарієм, відповідними знаннями й 

інформаційними технологіями, стає дедалі складнішим.

Отже, ми погоджуємось із думкою вчених, що мережеве суспільство виникло 

як глобальна система, знайшовши вираз у новому вимірі глобалізації нашого часу. 

Однак, у той час як все і всі на нашій планеті відчувають вплив цієї нової соціальної 

структури, глобальні мережі об’єднують деяких людей та території, одночасно 

виключаючи інших, що сприяє появі географії соціальної, економічної та 

технологічної нерівності [1].

Правова регламентація розвитку єдиного інформаційного простору України 

повинна сприяти гармонічному розвитку інформаційних ресурсів, інформаційних 

послуг та засобів інформаційного виробництва в країні у процесі її руху до 

інформаційного суспільства.

Мережеве суспільство несе в собі чимало загроз для держави, тому знання 

методології побудови, базових концептів та аксіоматичних імовірностей виявлення 

деструктивних зв’язків стане запорукою в реалізації державної інформації політики у 

ХХІ ст.

Література:

1. Передмова до видання 2010 року книги Мануеля Кастельса «Підйом 

мережевого суспільства» («The Rise of the Network Society») [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://champtheplanet.blogspot.com/ 2012/11/2010-rise-of-network-

society.html. – Назва з екрана.
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИМИ 

ФОРМУВАННЯМИ В УКРАЇНІ

На етапі становлення в Україні демократичного суспільства виникають нові й 

нові проблеми розвитку держави, що набувають особливої актуальності у зв’язку з 

переходом від тоталітарних до правових відносин, формуванням реального 

народовладдя й ринкової економіки.

Стійкість держави, цілісність її території і недоторканість кордонів, 

стабільність і дієздатність влади служать індикаторами життєдіяльності суспільства. 

Найважливішим засобом започаткування демократичного суспільства є всебічне 

використання державною владою її інструменту – владних структур та інституцій, 

що призначені для забезпечення найкращих умов для розвитку особи, суспільства й 

самої держави в рамках усього арсеналу наявних можливостей. До таких структур 

відносяться військові формування: Служба безпеки України, Міністерство 

внутрішніх справ, Національна гвардія України, Міністерство оборони України, 

Державна прикордонна служба, Державна служба надзвичайних ситуацій, тощо.

Як свідчить історія розвитку держави, за адміністративно-командної системи 

захист її інтересів здійснювався раніше виключно адміністративними засобами, 

організація та реалізація яких було функцією директивних органів держави. У першу 

чергу це стосувалося військових формувань, у тому числі правоохоронних органів. 

Такий стан існував до недавнього часу, поки проблеми захисту національних інтересів 

та безпеки не вийшли на рівень основних питань сучасної держави.

Відстоювання Україною незалежності, реформи внутріполітичного 

державного устрою, зміна пріоритетів у її внутрішній та зовнішній політиці, 

геополітичні та геостратегічні зміни в світі стали вимагати переоцінки підходів до 

власної безпеки.

Ствердження України як незалежної, суверенної, демократичної держави 

диктує зміну основної функції держави – загальної стратегії безпеки. Вона 



передбачає: забезпечення передбачуваності, здатності приймати завчасні превентивні 

заходи щодо попередження та нейтралізації загроз; прогнозування та реагування на 

погрози має бути адекватним їх характеру та масштабам; раціональне й ефективне 

використання всіх сил і засобів для вирішення завдань безпеки, що має стати одним 

із головних сегментів державного управління.

Характер процесів, що відбуваються в суспільстві, потребує не тільки 

реформування традиційних схем державних органів, що забезпечують безпеку 

держави, а й радикальних змін пріоритетів змісту дій, перегляду їх структури, 

функції, а також процесуальних аспектів.

Сьогодні сутністю безпеки більшою мірою став захист людини й суспільства, а 

не держави та її інститутів. Поняття «національна безпека України» стало багато в 

чому еквівалентним поняттю «соціальна безпека нації». Людський вимір, як 

принцип відображає якісно новий підхід до проведення політики безпеки, нову роль 

особи, громадянина як суб’єкта і об’єкта національної безпеки та військових 

формувань, що її забезпечують. Це визнання того, що від індивідуума вирішальною 

мірою залежить забезпечення безпеки всіх, що особиста безпека визначає безпеку 

суспільства й держави. Проте, підходи до прав людини, громадянина ще не повною 

мірою використовуються практикою. Тому розв’язання проблем індивідуальної 

безпеки, особливо щодо нестатутних відносин, деліктної поведінки 

військовослужбовців, які часто виникають у військових формуваннях, суттєво 

впливають на стан національної безпеки нашого суспільства в цілому.

Національна безпека – складна соціально-політична, державно-управлінська 

система, суть якої може здатися зрозумілою на інтуїтивному рівні. Але, з погляду на 

широке використання цього поняття, його сутність і зміст у науковому плані ще мало 

досліджені, а з точки зору державного управління військовими формуваннями, що 

забезпечують національну безпеку України досліджував Шамрай В.О. на рівні 

докторської дисертації «Державне управління військовими формуваннями Воєнної 

організації: стан та тенденції розвитку в сучасній Україні», яка була захищена в 

Національній академії державного управління при Президентові України ще у 1999 році.

В Україні ще не розроблено цілісної теорії забезпечення безпеки держави в 

різних сферах її життєдіяльності. Відсутня єдність у визначенні понять безпеки, її 

видів, критеріїв, характеристик можливих загроз, принципів побудови ефективного 



механізму забезпечення безпеки та не створено дієвих механізмів щодо організації 

управління у військових формуваннях Воєнної організації України.

Назріла нагальна необхідність аналізу управління станом і розвитком 

військових формувань Воєнної організації як цілісного інституту державного 

управління в Україні, організаційно-правового регулювання забезпечення та 

функціонування державного апарату, впровадження принципу верховенства права у 

всі сфери діяльності військових формувань як особливої складової держави в 

контексті завдань, поставлених Конституцією України з розбудови демократичного 

суспільства, концептуальних положень державно-правової та адміністративної 

реформ. Нагальними потребами є створення системи військових формувань Воєнної 

організації України, визначення правового статусу цих формувань та 

вдосконалення правового регулювання їх діяльності з урахуванням неналежного рівня 

національної свідомості та патріотизму.

З цих позицій питання дослідження стану та тенденцій розвитку військових 

формувань України в сучасних умовах заслуговують на особливу увагу та потребують 

широкомасштабної поглибленої наукової розробки.

Проте ступінь вивчення проблеми державного управління військовими 

формуваннями Воєнної організації України залишається недостатнім, дослідження 

розрізнені, методологічно необ’єднані, відсутня єдина цілісна наукова теорія. Нині 

гостро відчувається потреба в комплексних дослідженнях державного управління 

військовими формуваннями Воєнної організації України. Адже практика проведення 

антитерористичної операції на Донбасі свідчить про те, що необхідно досягти 

оптимального упорядкування діючих військових формувань Воєнної організації та 

батальйонів і здійснити їх реформування, застосувавши нові підходи до змісту їх 

діяльності та розвитку.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Транспорт – галузь матеріального виробництва, що здійснює комплекс 

транспортно-технологічних процесів переміщення пасажирів і вантажів. Значення 

транспорту для будь-якої країни винятково велике. Він виконує в державі важливі 

економічні, оборонні, соціально-політичні й культурні функції. Транспорт забезпечує 

вантажні, побутові й туристичні поїздки, а також медичне обслуговування людей; 

полегшує їх фізичну працю, зокрема при переміщенні значних обсягів вантажів та 

інше.

Значне й різноманітне культурне значення транспорту. Насамперед він 

забезпечує спілкування між континентами, країнами, містами і людьми й сприяє 

задоволенню їх естетичних потреб і культурному обміну. Оборонна роль транспорту 

спеціального призначення виділялася й підкреслювалася завжди. За всіх часів 

транспорт розглядався як один із найважливіших факторів забезпечення 

обороноздатності держави. Його функціями є перекидання військ і озброєнь, вантажів 

постачання, забезпечення об’єктів тилових служб і військового виробництва. Він є 

також органічною частиною багатьох видів військової зброї.

Структурно транспорт країни (регіону) можна представити як систему, що

складається із двох підсистем – загального й не загального користування. Транспорт 

загального користування обслуговує сферу обігу вантажів та населення і, відповідно 

до діючого законодавства, зобов’язаний здійснювати перевезення вантажів і 

пасажирів, ким би ці перевезення не були пред’явлені: державним підприємством або 

установою, громадською організацією, приватним підприємством, підприємцем, або 

фізичною особою. Транспорт не загального користування – відомчий, забезпечує 

внутрішньовиробниче (технологічне) переміщення вантажів, сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції. Відомчий транспорт підприємств називають 

промисловим. Транспорт загального й не загального користування представлений 

залізничним, морським, внутрішнім водним, автомобільним, повітряним і 

трубопровідним видами. Транспорт не загального користування, крім того, може бути 



представлений спеціальними видами: конвеєрами, підвісними дорогами, пневмо- та 

гідротранспортом тощо.

Метою державного управління транспортом є організаційне забезпечення 

нормального і безпечного функціонування транспортної системи, яка має 

ґрунтуватися на поєднанні приватних і публічних інтересів.

Основними завданнями державного управління транспортом є:

- забезпечення своєчасного, повного та якісного задоволення потреб 

населення і суспільного виробництва в перевезеннях та потреб оборони 

України;

- захист прав громадян під час їх транспортного обслуговування;

- безпечне функціонування транспорту;

- дотримання необхідних темпів і пропорцій розвитку національної 

транспортної системи;

- захист економічних інтересів України та законних інтересів підприємств 

і організацій транспорту та споживачів транспортних послуг;

- створення рівних умов для розвитку господарської діяльності 

підприємств транспорту;

- обмеження монополізму та розвиток конкуренції;

- координація роботи різних видів транспорту;

- ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту та охорони 

навколишнього природного середовища від шкідливого впливу 

транспорту.

Державне управління транспортом України ґрунтується на відповідних 

правових засадах, які поділяються на нормативно-правові та організаційно-правові. 

Нормативно-правову основу державного управління транспортом складає 

транспортне законодавство України.

Адміністративні методи управління повинні бути економічно обґрунтованими, 

тобто будь-який адміністративний акт планування, регулювання діяльності 

підприємств транспорту повинен враховувати реальні виробничі умови і опиратися на 

економічні закони. Управління транспортною системою України здійснюється за 

галузево-територіальним принципом.



Організаційно-правову основу державного управління транспортом складає 

система органів державної влади і місцевого самоврядування, наділених 

управлінською компетенцією щодо транспорту України. У цій системі виділяються 

три рівні органів управління:

- Органи державної транспортної політики, до яких належать:

- законодавчий орган – Верховна Рада України.

- вищий виконавчий орган – Кабінет Міністрів України (КМ України).

- Органи регіональної транспортної політики:

- місцеві державні адміністрації.

- органи місцевого самоврядування.

- Органи оперативного державного управління на транспорті:

- галузевий орган – Міністерство інфраструктури України.

- органи управління підгалузями транспорту.

- спеціалізовані органи державного управління на транспорті. 

Наприклад, спеціалізованим державним органом транспорту у складі 

Міністерства інфраструктури України, призначеним для забезпечення стійкого 

функціонування транспорту в мирний час та в умовах воєнного і надзвичайного стану 

(в особливий період) є Державна спеціальна служба транспорту. Постановою КМ 

України від 08.09.2004 р. №1190 утворено Головну державну інспекцію на 

автомобільному транспорті.

Нормальне і безпечне функціонування транспортної системи, як однієї з 

найскладніших галузей виробництва, можливе лише за умови відповідного 

державного регулювання, всебічної державної фінансової, економічної, соціальної та 

адміністративної підтримки.

Цілі і завдання управління реалізуються в процесі повсякденного 

функціонування спеціально уповноважених на це органів управління, які пов’язані з 

підприємствами транспорту управлінськими відносинами і наділені управлінськими 

функціями. У процесі управління здійснюються різноманітні за своїм призначенням і 

характером функції, які формуються на основі обміну організаційних, економічних і 

технічних потреб транспортного процесу та його управління, а також відповідно до 

чинного законодавства і компетенції органів управління. Найбільш узагальненими 

функціями державного управління для усіх видів транспорту є такі:



- функції, пов’язані з експлуатаційною діяльністю транспортних засобів;

- функції, пов’язані з правовим забезпеченням діяльності транспортної 

системи;

- функції, пов’язані з фінансово-економічною діяльністю;

- функції, пов’язані з соціальним розвитком, охороною навколишнього 

середовища;

- функції, пов’язані з адміністративно-політичною діяльністю.

Шамрай О. В., 
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Національна школа суддів України,

Київ, Україна 

ІНСТИТУТ СУДОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ:

УКРАЇНСЬКИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Суди в Україні сприймалися виключно як установи, які здійснюють правосуддя 

і питанням адміністрування в суді не приділялась належна увага. 

Наприклад у Законі Української радянської соціалістичної республіки «Про 

судоустрій України» від 5 червня 1981 року № 2022-X  була лише згадка про апарат 

суду. Так у статті 67 Закону визначалось, що з метою забезпечення роботи судів по 

здійсненню правосуддя, узагальненню судової практики та іншої діяльності в судах 

України є апарати судів. Голова місцевого суду, в частині організаційної діяльності 

суду, керував роботою канцелярії суду та організовував роботу по підвищенню 

кваліфікації працівників суду. З прийняттям у 2002 році Закону України «Про 

судоустрій України» питанням організації роботи суду було приділено більше уваги. 

Законом визначалось, що голова місцевого суду приймав на роботу та звільняв 

працівників апарату суду, заохочував їх та накладав дисциплінарні стягнення, 

присвоював ранги держслужбовців; організовував роботу щодо підвищення їх 

кваліфікації. Заступник голови місцевого суду відповідно до визначених головою 

суду обов’язків брав участь в організації діяльності суду. Цікавим також є те, що цим 

законом було передбачено, що в апеляційних судах для вирішення організаційних 

питань діяла президія апеляційного суду, яка розглядала питання щодо: організації 



діяльності суду, судових палат та апарату суду; організаційного забезпечення 

діяльності суду та виробляла пропозиції щодо його поліпшення; роботи з кадрами 

суддів і працівників апарату суду та підвищення їх кваліфікації, а також 

заслуховувала інформацію голів місцевих судів щодо організації діяльності цих судів 

тощо [1]. Напевно самим важливим в цьому законі стало те, що з’явився термін 

«керівник апарату (завідуючий секретаріатом)». Саме ця особа очолювала апарат 

суду, який здійснював організаційне забезпечення роботи суду. Керівник апарату 

підпорядковувався безпосередньо голові суду. 

Суттєве розмежування повноважень голови суду і керівника апарату відбулося 

з прийняттям 7 липня 2010 року Закону України «Про судоустрій і статус суддів». На 

керівника апарату суду було покладено персональну відповідальність за належне 

організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування 

автоматизованої системи документообігу [2]. Також керівнику апарату надано право 

своїм наказом призначати, звільняти, заохочувати працівників апарату суду,

затверджувати положення про відповідне управління чи відділ у суді. На нашу думку 

саме з прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Україна 

прислухалась до Рекомендації № R (86) 12 Комітету міністрів Ради Європи щодо 

заходів з попередження і зменшення надмірного робочого навантаження в судах. У 

вказаному документі рекомендується поступово зменшувати кількість покладених на 

суддів завдань, які не мають відношення до судівництва, доручаючи такі завдання 

іншим особам або органам [3, с. 142]. Із тексту рекомендації видається необхідним, 

враховуючи конкретні особливості кожної країни, мати у суді спеціально навчених 

осіб, які б перейняли на себе організаційні завдання по забезпеченню діяльності суду, 

а судді мали змогу акцентувати свою увагу тільки на безпосередньому відправленні 

правосуддя. Зменшення кола завдань, що покладаються на суддів, які безпосередньо 

не відносяться до відправлення правосуддя, забезпечить не тільки поліпшення якості 

правосуддя, а також найбільш оптимальне використання їх людських ресурсів. 

Потреба у спеціально навчених професійних адміністраторах формувалася 

разом із потребою у більш ефективному управлінні установою. У судовій сфері, як і у 

будь якій іншій, для належної організації діяльності установи необхідно щоб процес її 

діяльності організовували професіонали, які б володіли знаннями як щодо судових 

процедур так і сучасними методами управління. В Україні, як ми бачимо, судове 



адміністрування почало формуватися як окрема професійна діяльність в останні 

декілька десятиріч, а його роль почала зростати лише в останні роки, у зв’язку із 

переходом судів від цілковитої компетенції суддів до зміщення фокусу на діяльність 

судів як відкритих організацій, що орієнтовані на споживача, у тому числі щодо 

зростання стандартів якості та доступності. 

Вважається, що ініціаторами реформування судової системи та становлення 

інституту судового адміністрування є США, зокрема відомий американський юрист 

Роско Паунд, який ще у 1906 році закликав до уніфікації судових систем, 

реформування адміністративних процедур та запровадження посади судового 

адміністратора. Перша адміністративна служба у країні була створена у 1939 році у 

рамках невеликої системи федеральних судів, а запровадження системи судового 

адміністрування в усіх штатах все ще залишалось метою, до якої прагнули ініціатори 

такої реформи. Одним із таких ініціаторів був Артур Вандербільт, який у 1938 році 

очоливши Американську асоціацію правників створив у її структурі підрозділ з 

питань судового адміністрування. Керівнику нового підрозділу були надані 

повноваження для розробки стандартів і процедур судового адміністрування. Це 

стало початком процесу удосконалення системи судового управління в США та 

виокремлення саме адміністративних функцій судів з обґрунтуванням передачі їх 

спеціальним підрозділам судової адміністрації. Першим штатом, у якому було 

запроваджено посаду судового адміністратора став штат Нью-Джерсі, де у 1950 році 

була створена служба судових адміністраторів, яка діяла у структурі Верховного суду 

штату здійснюючи адміністративне управління діяльністю всіх судів штату. Слід 

зазначити, що адміністративні функції здійснював суддя-адміністратор, який 

опікувався вирішенням адміністративно-управлінських питань певної групи судів. Як 

правило до такої груп входили три – чотири суди. Але модель Вандербільта діяла 

тільки у тих штатах, де була проведена реформа по удосконаленню та уніфікації їх 

судових систем. Важливим кроком у розвитку інституту судового адміністрування у 

США стало створення у 1971 році добровільної загальнонаціональної асоціації 

судових адміністраторів, яка і сьогодні активно діє. До її складу увійшли головні 

судові адміністратори від п’ятдесяти штатів, а також інших територій США. 

Слід зазначити, що процес визнання ключової ролі судових адміністраторів у 

вирішенні управлінських питань у судах США не був легким. У багатьох випадках 



судові адміністратори були вимушені «виборювати своє місце в системі, долаючи 

супротив і небажання суддів» [4, с. 17]. Отримати визнання серед суддівського 

корпусу судовими адміністраторами та довести свою необхідність у реалізації 

адміністративної складової діяльності суду не тільки в Україні, а і в інших державах 

процес не легкий та такий, що вимагає тривалого періоду часу, але в тому що ці зміни 

будуть змінами на краще сумніву не викликає.
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ДО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ, ЩО 

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СПРИЯТЛИВЕ 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В РАМКАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

З підписанням Україною договору про асоційоване членство в Європейському 

Союзу та проголошенням Урядом курсу на набуття статусу повноправного члена ЄС 

виникла потреба в адаптації норм вітчизняного законодавства Співдружності, що 



неодмінно призведе до реформування системи державного управління. Особливої 

актуальності в період сьогодення викликає імплементація норм законодавства з 

охорони навколишнього природного середовища, адже останнє являє собою основу 

для життєзабезпечення та життєдіяльності людини, як біологічного виду. 

Першочерговість забезпечення екологічних інтересів людини об’єктивно домінує над 

усіма іншими, зважаючи на ознаку першопохідності їх характеру. В рамках даного 

питання особливої актуальності набуває аналіз норм зарубіжного законодавства та 

імплементація їх у вітчизняне правове поле.

Необхідність міжнародно-правового забезпечення права людини, зокрема 

екологічних обумовило створення ряду міжнародних організацій, серед яких слід 

виділити ООН, ЮНЕСКО, Рада Європи, Європейський суд з прав людини та ін., а 

також прийняття широкого масиву міжнародно-правових актів (декларацій, директив, 

договорів, конвенцій, угод, хартій та ін.) екологічного спрямування.

Ратифікація Україною 17 червня 1997 року Конвенції про захист прав людини 

та основних свобод стала відправною точкою для початку входження нашої держави 

у Європейський політико-правовий простір. Окрім того, не слід забувати про те, що

Україна є однією з держав-правонаступниць СРСР у частині приєднання до 

міжнародних екологічних конвенцій. Все це змушує нашу державу нести на собі

тягар відповідальності за здійснення власної екологічної політики та впровадження

загальносвітових тенденцій екологічного розвитку. Окрім того, Україна підтвердила

понад 40 міжнародних природоохоронних конвенцій глобального та регіонального

значення, серед яких: 

- Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, 

головним чином, як середовища існування водоплавних птахів (1971 р.);

- Конвенція про охорону всесвітньої культурної й природної спадщини 

(1972 р.); 

- Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ їх

існування в Європі (1979 р.); 

- Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (1979 р.); 

- Віденська конвенція про охорону озонового шару (1985 р.); 

- Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (1992 р.);



- Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та 

міжнародних озер (1992 р.); 

- Конвенція про охорону біологічного різноманіття (1992 р.); 

- Конвенція про ядерну безпеку (1994 р.); 

- Оргуська Конвенція (1999 р.). 

Зважаючи на це більшість міжнародних угод є легітимними і обов’язковими на 

території Української держави.

Дані міжнародно-правові акти в першу чергу визначають поняття та правовий 

статус суб’єктів та об’єкти міжнородно-правової охорони довкілля. Так, до суб’єктів 

міжнародно-правової охорони навколишнього природного середовища виступають 

держави, міжнародні міжурядові та неурядові організації. До останніх слід віднести 

спеціальні установи Організації Об’єднаних Націй як: 

- Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО, рік заснування 

1945); 

- Всесвітня організація охорони здоров’я(ВООЗ, 1948р.); Міжнародна 

організація стандартизації (МОС, 1947 р.); 

- Міжнародна морська організація (ММО, 1948 р.); 

- Всесвітня метеорологічна організація (ВМО, 1950 р.); 

- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ, 1957 р.); 

- Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП, 1972р.); Програму 

розвитку ООН (ПРООН, 1965 р.); 

- Організацію Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО, 

1966 р.) тощо. 

Окрім того, до міжнародних неурядових природоохоронних організацій 

міжнародні акти відносять:

- Міжнародний союз охорони природи (МСОП, 1948 р.); 

- Всесвітній фонд дикої природи (ВФДП, 1961 р.); 

- Грінпіс (1971 р.); 

- Всесвітній альянс екологічного права;

- Центр міжнародного права навколишнього середовища [1, c. 399].

Дані міжурядові та неурядові міжнародні організації беруть активну участь у 

розробці міжнародних договорів у сфері міжнародного екологічного права, роль яких 



сьогодні спостерігається тенденція зростання. В той же час, поряд із зростанням ролі 

міжнародних договорів зростає і значення  міжнародного екологічного звичаю. 

Механізми взаємодії договору і звичаю зумовлений тим, що більшість норм діють 

одночасно і як договірні, і як звичаєві [2, с. 12].

Отже, державне управління сьогодні об’єктивно потребує 

реформування,особливим чином, у сфері управління навколишнім природним 

середовищем. Даному явищу сприятимуть застосування заходів з імплементації 

міжнародно-правових актів, що регулюють відносини у сфері охорони 

навколишнього середовища у вітчизняне правове поле в рамках процесів 

Євроінтеграції. Застосування вказаних заходів,наразі не викликає жодного сумніву, 

адже дозволить адаптувати вітчизняне законодавства до Європейського, що в свою 

чергу дозволить реформувати систему державного управління в Україні. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАПРЯМИ 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Актуальність теми статті обумовлена потребами наукового аналізу процесу 

реформування адміністративно-державного управління в сучасній Україні для 

визначення шляхів і можливостей подальшого вдосконалення державного 

адміністрування. Реформування адміністративно-державного управління, що 

почалося в 90-ті рр. і продовжується до сьогодні, стикається з серйозними 

проблемами: бюрократизація і неефективність основних державних інститутів, 

низький рівень управлінської культури і політична конфронтаційність суспільства.

[1, с. 1–2]



Існуюча в країні система державного управління демонструє свою 

неефективність, внутрішню суперечливість, відірваність від громадян і, як результат, 

виступає однією з перепон, що стримує здійснення модернізаційних процесів та 

системних перетворень в усіх сферах розвитку суспільства.

Надмірна концентрація повноважень саме в центральних органах виконавчої 

влади, передусім в Уряді, призводить до того,що вони не займаються питаннями 

стратегії розвитку держави, не формують державну політику в окремих сферах чи 

галузях, оскільки основні зусилля та час йде на вирішення поточних проблем.

Важливою проблемою державного управління в Україні є поступова 

політизація органів виконавчої влади на місцевому рівні.

До основних причин незадовільного стану державного управління слід 

віднести:

- незавершеність трансформації Кабінету Міністрів України в орган 

політичного керівництва;

- неефективну систему взаємодії органів державної влади на 

центральному, регіональному та місцевому рівнях;

- відсутність належної нормативно-правової бази з регулювання діяльності 

органів державної влади та вкрай неефективне використання існуючої;

- недосконалу систему державної та муніципальної служби;

- недостатнє використання в діяльності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування принципів відкритості і прозорості та 

механізму електронного урядування.

Унаслідок конституційної реформи 2004 року та запровадження партійного 

принципу формування місцевих представницьких влад в Україні відбулося, фактично, 

розбалансування усієї системи влади, як на національному, так і на місцевому рівнях.

Також став очевидним факт розриву між реальними проблемами населення 

(зайнятістю, освітою, соціальним забезпеченням, медичним обслуговуванням тощо) 

та політикою місцевої влади.

В умовах кризи представницьких органів, сформованих за недосконалим 

виборчим законодавством 2006 року, постає необхідність розширення прав 

територіальних громад у використанні механізмів прямої демократії: громадянських 

слухань, зборів громадян за місцем проживання, муніципальних ініціатив.



Реформування системи державного управління є виконанням суспільного 

замовлення на ефективні та відкриті інститути виконавчої влади і місцевого 

самоврядування, а відтак і на належне демократичне врядування.

Концептуальну основу ж демократичного врядування становлять принципи:

- участі народу;

- відповідальності або підзвітності урядів;

- відповідальності за результати.

Унаслідок реалізації зазначених принципів має відбутися переосмислення ролі 

держави та розподіл функцій між державою та громадянським суспільством, 

розширення участі народу в гарантуванні громадянам реальної влади в 

самоуправлінні.

На мою думку в основу реформи системи державного управління мають бути 

покладені принципи,що відображають стандарти європейського розуміння його 

сутності та конкретизовані в понятті публічної адміністрації, що охоплює сферу 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Реформування системи державного управління в Україні, на моє переконання,має 

відбуватися шляхом реалізації наступних заходів:

- відмежування політичних посад від сфери публічної цивільної служби та 

встановлення правових механізмів захисту службовців від незаконних 

політичних впливів; 

- раціонального інституційного розмежування політичних та 

адміністративних функцій у системі виконавчої влади:

- удосконалення процедур діяльності органів публічної адміністрації;

- децентралізація публічних функцій та ресурсів,що в даний час є дуже 

необхідним в зв’язку з подіями які відбуваються в Україні;

- справедливого правового регулювання адміністративних процедур; 

спрямування діяльності публічних інституцій,насамперед, на надання 

публічних послуг,удосконалення механізмів правового захисту громадян 

у відносинах з органами публічної адміністрації;

- залучення громадськості до участі в управлінні публічними справами та 

контролю за функціонуванням публічної адміністрації.



Відкритість влади, її готовність до постійного діалогу з громадянами, 

залучення громадян до підготовки рішень і контролю за їх виконанням є важливою 

передумовою успішності всього процесу реформування [2, с. 1–2].
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ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Одним із принципово важливих аспектів сучасного етапу взаємовідносин 

суспільства та природи в Україні є формування ефективної екологічної політики. За 

роки побудови незалежності суверенної України в основному сформовано головні 

засади державної екологічної політики, визначено довгострокову стратегію 

розв’язання екологічних проблем, що має стати невід’ємною складовою сталого 

розвитку нашого суспільства [1, с. 3].

Створення сучасної інтегрованої системи охорони навколишнього природного 

середовища неможливе без удосконалення правового регулювання. 

Вирішення цього завдання багато в чому залежить від різноманітних за 

характером, формами і методами засобів та способів впливу на суспільні відносини з 

метою їх упорядкування. Використання таких адміністративно-правових засобів 

можливе лише у межах діяльності, яка має назву адміністративної і якій належить 



одне з пріоритетних місць у процесі діяльності органів державної влади щодо 

охорони довкілля [2, с. 5].

Адміністративна діяльність характеризується як складна цілісна система, що 

охоплює широке коло суспільних відносин, які складаються  усередині самої системи 

екологічної діяльності. Ця діяльність поєднує в собі дві складові частини: діяльність 

щодо виконання законів, нормативних актів управління, виданих з питань 

регулювання громадського порядку, здійснення права давати обов’язкові до 

виконання вказівки, застосовувати в необхідних випадках заходи адміністративного 

впливу, а також видавати в межах наданих повноважень акти управління (зовнішня), і 

організаційну діяльність самого апарату (внутрішня) [3, с. 112].

З наведеного видно, що адміністративна діяльність органів державної влади у 

сфері охорони довкілля розкривається через визначення основних ознак такої 

діяльності, а саме: виконавчо-розпорядча діяльність; підзаконність; державно-владна 

діяльність; нормотворча діяльність; профілактична діяльність; професійна діяльність; 

діяльність з організації та забезпечення екологічної безпеки та здійснення охорони 

довкілля.

Аналізуючи складові зазначеного виду діяльності, під адміністративною 

діяльністю органів державної влади у сфері охорони довкілля слід розуміти 

специфічну, виконавчо-розпорядчу, підзаконну, державно-владну діяльність з 

організації та здійснення охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, 

попередження й припинення злочинів та інших правопорушень.

Проявом зовнішньо організаційної діяльність органів державної влади у сфері 

охорони довкілля є здійснення екологічного контролю. 

Розуміння важливості екологічного контролю як ефективного правового 

інструмента у процесі побудови ринкової економіки України є одним із шляхів 

вирішення екологічних проблем сьогодення.

Саме контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення 

проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, 

досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі довкілля, 

зокрема органів влади, відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», є метою їх узгодженої діяльності в галузі 

охорони навколишнього природного середовища [9, с. 546].



Здійснення надійного та дієвого контролю, здатного забезпечити збалансоване 

вирішення завдань і проблем щодо збереження навколишнього природного 

середовища для задоволення життєвих потреб населення є основною функцією 

органів державної влади в галузі природоохоронної діяльності як в Україні, так і у 

світі.

У державному управлінні контроль розглядається як один із важливих його 

елементів, за допомогою якого забезпечується своєчасність внесення коректив в 

управлінську діяльність, отримання інформації про реальний стан справ у сфері 

державного управління, виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від 

установлених стандартів і правил, а також прийнятих управлінських рішень. 

Таким чином, поняття екологічний контроль слід визначити як перевірку 

виконання екологічних норм та вимог чинного законодавства з метою попередження 

шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, його об’єкти, життя та 

здоров’я людини. 

Слід зазначити, що за період незалежності в Україні зроблені певні кроки щодо 

економічного, інституціонального наукового забезпечення екологічного контролю, 

але основним питанням, яке до цього часу не вирішене, є упорядкованість та 

системний характер законодавчого закріплення, тому є необхідність створення 

єдиного нормативно-правового акта, який би закріплював повноваження всіх 

державних органів, які наділені функціями екологічного контролю.
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЗАХИСТУ 

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Під час боротьби із злочинністю та притягненні осіб до кримінальної 

відповідальності не виключається обмеження їх прав та законних майнових і 

немайнових інтересів. Саме тому, вельми актуальним є питання щодо визначення 

поняття та сутності захисту у кримінальному процесі України. 

В юридичній літературі та нормативно-правових актах, в залежності від галузі 

права, широко застосовуються такі словосполучення із словом «захист» як «захист 

прав людини і громадянина», «право на соціальний захист», «захист інтелектуальної 

власності», «захист від підозри, обвинувачення» тощо без розкриття змісту слова 

«захист», тому доцільним видається з’ясування лексичного значення цього слова. 

Спробуємо дати власне визначення слова «захист» у широкому розумінні: під 

захистом розуміється використання будь яких засобів, заходів, методів, спрямованих 

на відвернення чи запобігання негативному впливу на об’єкт. 

Думається, якість і зміст захисту залежать від характеру впливу, який загрожує, 

або потенційно може загрожувати об’єкту, що захищається. У випадку, коли такий 

вплив пов’язаний з посяганням на права, свободи чи законні інтереси суб’єктів права, 

або з обмеженням чи порушенням їх прав, свобод чи законних інтересів, слід вести 

мову про правовий (юридичний) захист. Пропонується розглядати юридичний захист, 

принаймні, в трьох площинах (аспектах): 

– по-перше, в якості однієї з функцій правових норм; 

– по-друге, – галузі державної діяльності та спеціально уповноважених 

на це органів чи осіб; 

– по-третє, як суб’єктивне право суб’єктів права на реалізацію згаданої 

правової функції. 

Отже, можна зробити висновок, що державний захист, в тому числі і судовий 

захист, як його різновид, спрямовані на додержання, охорону і гарантування прав, 



свобод і законних інтересів людини і громадянина, юридичних осіб, держави чи 

суспільства в цілому. 

Якість, обсяг і зміст захисту залежать і від характеру впливу, який загрожує, 

або потенційно може загрожувати об’єкту, що захищається. Застосування цього 

твердження дозволяє віднайти в нормах кримінально-процесуального законодавства 

потенційну загрозу інтересам, свободам індивіда – загрозу підозри, обвинувачення у 

вчиненні злочину, несправедливого засудження, це, в свою чергу, дає змогу 

виокремити ще один різновид юридичного захисту в кримінальному процесі (sui 

generis) – своєрідний, особливий – захист від підозри, обвинувачення, 

несправедливого засудження. 

Аналізуючи норми законодавства можна зробити висновок, що юридичний 

захист у кримінальному судочинстві має певні особливості: його можливо розглядати 

в таких аспектах:

– по-перше – як функцію кримінально-процесуальних норм;

– по-друге – як галузь державної діяльності та спеціально 

уповноважених на це органів чи осіб;

– по-третє – як суб’єктивне право громадян на звернення до суду;

– по-четверте – як сукупність процесуальних дій, що спрямовані: 

а) на захист честі і гідності, життя та здоров’я, волі та майна тощо від 

злочинних посягань;

б) на спростування підозри, обвинувачення чи пом’якшення відповідальності 

обвинуваченого або підсудного. 

Право підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, 

стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі 

(екстрадицію) на захист включає в себе:

а) надання їм викладених у законі засобів захисту своїх інтересів; 

б) право користуватися допомогою захисника;

в) обов’язок слідчого, прокурора, суду забезпечити можливість участі

захисника у справі. Гарантією реалізації вказаного права є заборона покладати 

на сторону захисту обов’язок доказування. 



Однією з основних гарантій права обвинуваченого на захист є суворе 

виконання процесуальної форми, всіх вимог кримінально-процесуального закону. 

Цьому також сприяє і змагальна форма судочинства, яка створює рівні можливості 

для підозрюваного, обвинуваченого, підсудного оскаржувати дії сторони 

обвинувачення, добиватися винесення справедливого вироку. 

Якщо спробувати узагальнити всі гарантії, які забезпечують реальне здійснення 

права на захист, то можна виділити основні з них:

– обов’язок особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, суду 

роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому, підсудному його права і 

забезпечити можливість їх здійснення;

– право підозрюваного, обвинуваченого, підсудного захищатися не лише 

особисто, а й за допомогою захисника;

– рівність прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного з іншими 

учасниками процесу в заявлені відводів і клопотань, в поданні доказів, 

участі в їх дослідженні та доведенні їх переконливості, виступі у 

судових дебатах, оскарженні процесуальних рішень суду;

– можливість скасування вироку у зв’язку з порушенням права 

обвинуваченого на захист та інші. 

Закріплення в Конституції України та інших законодавчих актах права 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист, свідчить про демократизм і 

гуманність кримінального процесу. Однак, принциповою особливістю кримінального 

процесу є те, що закон не тільки проголошує право на захист, але й забезпечує його, 

передбачаючи права підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, 

особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, 

стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі 

(екстрадицію), встановлюючи суб’єктів та механізм його забезпечення, 

відповідальність за його порушення. 

З вищенаведеного можна зробити наступні висновки: 

 під захистом у кримінальному процесі слід розуміти використання будь-яких 

незаборонених законом заходів, засобів, методів, направлених на відвернення чи 

запобігання негативного впливу на підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, 



виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а 

також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній 

державі (екстрадицію), спрямованих на додержання, охорону і гарантування їх прав, 

свобод і законних інтересів, здійснене з дотриманням встановленої законом 

процесуальної форми;

 сутність захисту в кримінальному процесі полягає в тому, що він включає в 

себе такі аспекти як: функцію кримінально-процесуальних норм; галузь державної 

діяльності та спеціально уповноважених на це органів чи осіб; суб’єктивне право 

громадян на звернення до суду; сукупність процесуальних дій, спрямованих на захист 

честі і гідності, життя, здоров’я, волі, майна; спростування обвинувачення чи 

пом’якшення відповідальності обвинуваченого (підсудного). 

Наприкінці доцільно зазначити, що захист прав і свобод людини і громадянина, 

в тому числі і в кримінальному процесі, має стати пріоритетом для нашої країни, яка 

розбудовує демократичну, соціальну, правову державу. 

Біленчук П. Д., доцент, 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Київ, Україна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ 

ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Криміналістика як навчальна дисципліна має вагоме значення для підготовки 

висококваліфікованих фахівців у найрізноманітніших галузях правничої освіти, 

юридичної науки, сфери правосуддя, судочинства, правопорядку, правоохоронної та 

правозахисної діяльності. 

Як навчальна дисципліна вона сприяє забезпеченню суспільних потреб щодо 

гарантування безпеки людини, суспільства, держави від різного роду загроз і 

залежить від освітніх стандартів та окреслених завдань професійної підготовки 

відповідних кадрів (слідчих, експертів, оперативних працівників, прокурорів, 

адвокатів, правозахисників, суддів тощо), а також від статусу, виду та ресурсного 

інноваційного забезпечення навчального закладу (школа, курси, центр, факультет, 

академія, інститут, університет). 



Звичайно, що високий рівень викладання криміналістики безпосередньо також 

залежить і від:

1. Рівня вітчизняного і міжнародного правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, які досліджуються та вивчаються в курсі криміналістики. 

2. Сформованих наріжних позицій щодо наукового забезпечення навчального 

курсу криміналістики (сутності предмету, мети, завдань, системи курсу, основних 

базових і спеціальних положень криміналістичної науки). 

3. Наявного узагальненого вітчизняного і зарубіжного досвіду з експертної, 

слідчої, прокурорської, адвокатської, правозахисної, детективної і судової практики 

пізнання, доказування, розслідування юридично значущих фактів у 

найрізноманітніших галузях суспільного життя. 

Тому очевидно, що формування новітніх підходів до розвитку, удосконалення, 

модернізації та реформування викладання криміналістики на сучасному етапі в 

Україні з позицій Лісабонської стратегії та принципів Болонського процесу, 

рекомендацій Педагогічної Конституції Європи обов’язково має базуватися на 

використанні можливостей сучасних навчальних ноозасобів, грід-технологій і 

електронних мультимедійних освітніх комплексів. 

А це означає, що новий погляд на предмет, систему і завдання науки 

криміналістики відображає головні світові тенденції новітнього часу, обумовленого 

епохою глобалізації. 

Слід також впроваджувати ефективну програму наскрізного практичного 

навчання у формі різноманітних практикумів: виїзних практичних занять, тренінгів, 

квестів, що зумовить вироблення й закріплення у студентів міцних криміналістичних 

практичних знань, вмінь і навичок. 

В свою чергу оволодіння професійними криміналістичними знаннями, 

навиками і вміннями це надзвичайно важливе завдання, яке реалізується в процесі 

наполегливої співпраці педагогів та студентів підчас викладання курсу 

криміналістики і гармонійного поєднання досягнень науки та досвіду слідчої, 

експертної і судової практики. 
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ПРОГАЛИНИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ

ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Прогалина у праві – це повна або часткова відсутність у чинних нормативно-

правових актах необхідних юридичних норм. Слід зазначити, що прогалину в праві не 

можна ототожнювати з «помилкою в праві» як результат невірної оцінки об’єктивних 

умов і вияву не тієї законодавчої волі, котру слід було б втілити в нормативно-

правовому акті. «Помилка в праві» можлива у випадках, коли правотворчий орган: 

1) помилково вважає якісь відносини такими, що не підлягають правовому 

регулюванню; 2) помилково покладається на конкретизацію права в ході його 

застосування; 3) помилково передає питання на розсуд того, хто застосує право; 

4) видає норму, яка не потрібна; 5) помилково вирішує питання в установленій нормі. 

У перших трьох випадках «помилка в праві» домислює наявність прогалин. Причини 

прогалин: 1) невміння законодавця відобразити в нормативних актах усе різноманіття 

життєвих ситуацій, які вимагають правового регулювання (первісна прогалинність);

2) невміння законодавця передбачити появу нових життєвих ситуацій у результаті 

постійного розвитку суспільних відносин, здійснити щодо них певні законодавчі дії 

(подальша прогалинність); 3) технічні помилки законодавця, допущені при розробці 

законів і у використанні прийомів юридичної техніки. Прогалини в праві виникають, 

як правило, там, де є суперечливість норм однакової сили, коли одна з них «знищує» 

іншу [1]. 

Невірно вважати прогалинами такі випадки: кваліфіковану мовчанку 

законодавця, коли він умисно залишає питання відкритим, утримується від прийняття 

норми, відносить вирішення справи за межі законодавства; свідоме віднесення питань 

на розсуд правозастосувача, коли законодавець розраховує на конкретизацію його 

законодавчої волі правозастосовними та іншими правовими актами. Значення основи 

господарського законодавства втрачається, кодекс входить у тінь та не знаходить 

практичного застосування в господарській, судовій практиці і навчальному процесі, 

що і обумовлює актуальність розгляду даної проблеми. Відсталість, застій і 



безініціативність у науці господарського права пояснюється тим, що вчені не 

вдосконалюють методи дослідження, не застосовують більш сучасні економіко-

правові засоби, а лише постійно сперечаються про доцільність або недоцільність 

функціонування господарського права, як галузі права. Для формування в країні 

продуктивної економіки з різною формою власності необхідні сучасні правові засоби, 

прогресивні методи і форми регулювання, реалізації і реформування господарських 

процесів. З цією метою діє господарське законодавство, що являє собою сукупність 

господарських законів. В Україні не створено достатніх правових основ ефективної 

економіки і вона не може цивілізовано увійти до світової ринкової системи. 

Детермінантами цього є [2, с. 9]: неконструктивність і непродуктивність законодавчої 

основи реформування; відсутність перспективних галузевих, регіональних і 

локальних програм розвитку економіки; непрофесіоналізм апарату управління; 

відсутність відповідальності за результати управління; підміна державних інтересів 

корпоративними пріоритетами; нездатність владно-управлінських структур 

реформувати процеси господарювання; відсутність політичної волі і державної 

мудрості для реалізації поставлених цілей. На даний момент структура норми права 

не відповідає вимогам правової реформи і сучасним методам господарювання.

Структура закону повинна включати: умови (обставини), що спричиняють 

необхідність підготовки нормативного акта для вирішення конкретних завдань і 

досягнення позитивних результатів; основні положення нормативного акта, 

включаючи державні (галузеві, регіональні і локальні) вказівки та вимоги, 

рекомендації для реалізації програм розвитку; юридичну відповідальність, мета якої –

встановлення правопорядку і законності в економічній сфері діяльності; прямий 

зв’язок між реалізацією норми права і наслідками реалізації; конструктивні заходи з 

усунення (скасування) неплідних нормативних актів (законів); удосконалення заходів 

із поліпшення структури норми права з метою підвищення її ефективності. Більшість 

законів, прийнятих Верховною Радою України є беззмістовними і марними, а іноді 

навіть шкідливими, за недотримання і невиконання яких відповідальність не настає. У 

Верховній Раді України необхідно створити структуру, яка б виявляла, відстежувала 

та інформувала парламент, уряд й інші органи управління про наслідки реалізації 

найбільш стратегічно важливих нормативних актів [3, с. 20]. Своєчасний облік і 

контроль наслідків реалізації законодавства дасть можливість об’єктивно оцінювати 

діяльність Верховної Ради України. За наявності законодавчого браку і негативних 



наслідків Верховна Рада України має йти у відставку. У літературі висловлюються 

думки про те, що до невідкладних завдань державної влади належить скасування ГК 

України, наявність якого дозволяє судовій системі грати на розбіжностях між ним і 

Цивільним кодексом України. Тобто фактично визнається, що скасування ГК матиме 

тяжкі наслідки, що доцільне проведення роботи щодо його роз’яснення та 

вдосконалення. Тобто його слід змінити і зробити професійною, конструктивною і 

плідною основою господарського законодавства. Таким чином, потрібно шукати і 

визначати, удосконалювати шляхи і засоби модифікації та реформації, розвитку 

господарського законодавства. Необхідно постійно виявляти й усувати недоліки, 

прогалини і помилки у визначенні перспектив і напрямів розвитку основи 

господарського права. Не варто сподіватися на зарубіжний досвід під час 

становлення, функціонування і розвитку національних господарсько-правових 

процесів і відносин. Потрібно враховувати історію і реальність національного 

господарювання, його особливості, менталітет українського підприємця. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВІДСУТНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАДІЇ 

ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТЛА В ЖИТЛОВОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Законодавство України, що регулює правовідносини в житловій сфері, 

перебуває в стані постійного реформування. Незважаючи на очевидну комплексність, 



в існуючому Житловому кодексі України в редакції від 2014 року [2] немає статей і 

розділів, що регулюють правовідносини в сфері проектування житла, якщо не 

враховувати статті про проекти реконструкції й ремонту житлових будинків і 

приміщень. Представляється, що необхідно увести до складу Житлового кодексу 

України окремий розділ, у якому врегулювати всі питання, пов’язані із 

проектуванням житла. Від якості вирішення цих питань залежить нормативність 

будівництва, експлуатації й ремонту, а також ліквідації як окремих житлових 

приміщень, так і багатоквартирних будинків і садиб. 

Законодавство України, у тому числі Житловий кодекс України [2], окремі 

профільні закони й підзаконні акти [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] досить чітко відокремлюють 

регулювання експлуатації житлових приміщень і їх комплексів від регулювання 

питань будівництва й ліквідації житлових приміщень і їх комплексів. При цьому 

немає сумніву, що житлове право є складною сукупністю правових норм, які 

регулюють житлові правовідносини. Визнається також, що якісне правове 

регулювання житлових питань може бути здійснене на основі об’єднання й 

кодифікації норм, що перебувають у складі багатьох спеціальних галузей права, у 

тому числі господарського й земельного. Керуючись положеннями чинного 

законодавства, можна визнати, що житлові правовідносини виникають відносно вже 

існуючого приміщення, придатного для проживання людини. Також можна визнати, 

що предметом правового регулювання житлового права України є правовідносини, 

що виникають у сфері капітального й поточного будівництва житла. Стає ясно, що й 

будівництво, і проектування житла повинні знайти відображення в нормах, 

закріплених у першу чергу в Житловому кодексі України. 

Мета статті: обґрунтувати необхідність включення до складу Житлового 

кодексу України розділу, статті якого регулюють правовідносини у сфері 

проектування житлових приміщень і їхніх комплексів. 

Законодавство України перебуває вже два десятиліття в стані постійного 

вдосконалювання, однак його темпи й результати не дають підстав для оптимізму. 

Житлове законодавство стосується практично кожного громадянина України 

незалежно від статі, віку, соціального й майнового стану, воно повинне бути 

прозорим і зрозумілим для людини, що не має юридичної освіти. Тим часом практика 

показує, що в реальності ситуація далека від норми. 



Більша частина житлового фонду України побудована в шістдесяті-сімдесяті 

роки двадцятого сторіччя. Кількість квадратних метрів житла, вже існуючих на 

момент набуття Україною незалежності, була достатньою для того, щоб розмістити 

понад п’ятдесят мільйонів чоловік. За останні двадцять років чисельність населення 

України фізично скоротилася на 5-6 мільйонів чоловік, однак житлове будівництво не 

припиняється. Безумовно, житло старіє, перестає задовольняти людей, має потребу в 

ремонті, реконструкції, просто підлягає зносу у зв’язку з неможливістю подальшої 

експлуатації. Тому немає необхідності брати під сумнів важливість будівництва 

нових будинків і цілісних житлових комплексів. 

При цьому стає очевидним і той факт, що люди бажають селитися в місцях, що 

вже мають розвинені інженерні комунікації, там, де є необхідні об’єкти соціально-

культурної сфери. Практично це означає, що нових міст, нових селищ міського типу, 

нових районних центрів, нових сіл очікувати не доводиться – будувати з нуля завжди 

важче. Тому нове житлове будівництво часто ведеться в місцях, які були 

зарезервовані під парки, сквери, спорткомплекси. Порушуються генеральні плани 

забудови, руйнуються звичні контури існуючих міст і інших населених пунктів. 

Висотні будинки виростають там, де до цього переважала малоповерхова забудова. 

Звичайно ж, багато жителів міст і сіл не миряться з подібними новобудовами, 

звертаються до місцевих органів державної влади і управління, пишуть скарги, 

проводять пікети, подають позовні заяви в суди. І тут виникає суперечлива ситуація: 

законодавство України, що регулює житлові правовідносини, дотепер не 

кодифіковане в достатній мірі, містить масу відсильних норм і декларативних 

положень. У першу чергу, люди важко сприймають неврегульованість найпершого 

етапу житлового будівництва – проектування житла. Так, безумовно, юристи можуть 

знайти відповідні статті в Законі України «Про архітектурну діяльність» [4], у Законі 

України «Про планування й забудову територій» [5, 6], у Законі України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння будівництву» [7], у 

Постанові КМУ «Про затвердження Порядку надання вихідних даних для 

проектування об’єктів містобудування» [8, 9], у місцевих «Правилах забудови. . . » 

[10], інших численних законах і підзаконних актах, у яких чимала увага приділена 

саме житлу й житловому будівництву й житловому проектуванню. Тут не названі 



інші численні документи, необхідні для підготовки проекту житлового приміщення і 

його узгодження з існуючою забудовою. 

У ринковій економіці існують замовник і виконавець. Останній зобов’язаний не 

тільки задовольнити бажання замовника, але й не порушити численних обмежень, 

закріплених у загальнодержавних й місцевих нормативно-правових актах. А як бути 

виконавцеві, якщо місцеві Правила забудови не погоджені із загальнодержавним 

Законом? Як йому бути, якщо замовник бажає побудувати житловий комплекс, а 

головний архітектор населеного пункту вказує на відсутність затвердженого Плану 

забудови? Більшість питань і проблем було б знято, якби в Житловому кодексі 

України в перших розділах була приділена достатня увага не експлуатації й розподілу 

вже існуючого житла, а проектуванню й будівництву нового житла. 

Варто вказати й ще на одну проблему, пов’язану із правовим регулюванням 

проектування й будівництва житла в Україні. Відповідно до загальних положень 

Державних будівельних норм [3], проектоване житло за санітарно-гігієнічними 

нормами, рівнем комфорту й соціальної спрямованості поділяють на дві категорії –

першу й другу. Житло першої категорії визначене як житло з нормованими нижніми й 

ненормованими верхніми границями площ квартир і котеджів, які забезпечують 

рівень комфорту проживання не нижче мінімально припустимого. Житло другої 

категорії визначене як житло з нормованими нижніми й нормованими верхніми 

межами площі квартир і житлових кімнат гуртожитків, які також забезпечують 

мінімально припустимий рівень комфорту проживання. 

До сказаного варто додати, що в названому документі житло першої категорії 

визначене як комерційне, а житло другої категорії – як соціальне. Виникає питання, а 

як це погоджується зі статтею першою Конституції України [1], у якій Україна 

визначена як соціальна держава й немає ніякого згадування про те, що Україна може 

бути визначена як комерційна держава? Чому в Державних будівельних нормах 

соціальна спрямованість житла визначена як другорядний напрямок проектування й 

будівництва житлових приміщень і житлових комплексів?

Уважне прочитання положень Державних будівельних норм проявляє ще одну 

проблему: у документі чітко зазначено, що рівень комфорту й склад приміщень 

квартир у будовах першої категорії, віднесених до комерційного житла й виконаних 

за індивідуальними проектами, визначається замовником завдання на проектування. 



Виникає питання – як це погоджується з тим, що більша частина населення України, 

бажаючи поліпшити свої житлові умови, повинна брати в комерційних банках 

кредити й виплачувати їх у короткий термін на грабіжницьких умовах? Чи не це 

положення Державних будівельних норм стало ініціатором практично повного 

заморожування будівництва соціального житла й переводу будівництва комерційного 

житла на просто стаханівські обсяги?

Недостатня урегульованість і погодженість положень різних нормативно-

правових актів призводить до загострення ще однієї проблеми – Державні будівельні 

норми не регламентують питання заселення на новоспроектовані й новопобудовані 

квадратні метри жилої та загальної площі певної кількості мешканців. Регулювання 

цього питання віднесено до ведення Житлового кодексу України. Саме він визначає 

тип надаваної квартири при розподілі житла залежно від чисельного складу родини, 

сімейно-вікових ознак і інших факторів. Виходить, що Державні будівельні норми 

відсилають до Житлового кодексу, у якому немає розділу, що регламентує 

проектування необхідного людям житла. 

Житловий кодекс України позбавлений розділу, що регламентує найпершу, 

початкову стадію правовідносин, пов’язаних з житлом – стадію проектування житла. 

Відсутність цього розділу: 

 дає можливість замовникам, що володіють значними фінансовими ресурсами, 

але не мають необхідних знань, умінь і навичок у проектуванні й будівництві 

квартир, багатоквартирних будинків і котеджів, диктувати свою волю архітекторам і 

проектувальникам, які змушені не просто намагатися втілити бажання замовників у 

проекті, а потім і у вигляді матеріальних об’єктів, а й знайти можливість вмонтувати 

спроектовані житлові приміщення і їхні комплекси в існуючу забудову населених 

пунктів, де вже є необхідні інженерні мережі, без яких житло не може функціонувати 

нормально;

 не дозволяє архітекторам переводити проекти Генеральних планів розвитку 

міст і сіл у статус обов’язкових для виконання всіма зацікавленими сторонами 

нормативно-правових актів і провокує хаотичну крапкову забудову, що порушує 

сформований комплекс взаємодії складових частин населеного пункту;

 допускає практичне припинення проектування (а отже і будівництва) соціально 

орієнтованого житла, доступного за ціною, й такого, що відповідає мінімальним 



санітарним, гігієнічним і іншим нормам, а значить – затребуваного й позбавленого 

всякої перспективи залишитися незаселеним, як це часто буває з елітним 

комерційним житлом; 

 ставить під сумнів соціальну орієнтованість самої держави України й всієї 

державної діяльності, породжує й підтримує протистояння між жителями елітних 

житлових комплексів і мешканцями численних будинків ще радянських часів, які, 

всупереч вимогам Будівельних норм, і правил не пройшли стадію обов’язкового 

капітального ремонту, пов’язаного з неодмінним повним відселенням жителів;

 сприяє подальшому продовженню міграції жителів України із сіл у міста, що 

приводить до формальної ліквідації малоповерхових зон забудови в сільській 

місцевості й до зростання чисельності клієнтів комерційних банків, що бажають 

неодмінно одержати прийнятне житло в розвиненому населеному пункті;

 провокує зниження уваги до специфічних потреб жителів сільської місцевості, 

де не буде достатнім мати деяку кількість житлової й загальної площі, а буде 

потрібним проектування й будівництво цілісних житлових і виробничих комплексів, 

у яких житлові приміщення є частиною структури, що забезпечує цілорічний цикл 

сільськогосподарських робіт, виконуваних як на присадибній ділянці, так і в полі, як з 

нечисленним поголів’ям птахів, великої та дрібної худоби, так і з роботою на великих 

птахівницьких і тваринницьких комплексах; 

 не дозволяє створити систему резервного житла для відселення жителів з 

районів катастроф і стихійних лих, аварійного житла й житла, що ставиться на 

капітальний ремонт. 

В остаточному підсумку відсутність у Житловому кодексі України розділу, що 

регламентує проектування житла, не дозволяє громадянам України сприйняти житло 

як цінність, що впливає на багато інших сфер життя й заслуговує на чітку, повну й 

несуперечливу регламентацію. 

Література:

1. Конституція України. Зі змінами, станом на 15. 05. 2014 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: URL http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/254к/96-вр. 

http://zakon2.


2. Житловий кодекс України/ Зі змінами станом на 15. 05. 2013 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: URL http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/ 5464–10. 

3. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки. 

Основні положення. ДБН В. 2. 2-15-2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

URL http://search. ligazakon. ua/ l_doc2. nsf/link1/FIN19615. html

4. Про архітектурну діяльність: Закон України/ Зі змінами, станом на 04. 07. 

2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://zakon4. rada. gov. 

ua/laws/show/687–14. 

5. Про планування і забудову територій: Закон України. Зі змінами станом на

21. 10. 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http:// zakon2. rada. gov. 

ua/laws/show/1699-14

6. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України. Зі змінами станом 

на 27. 03. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://zakon2. rada. 

gov. ua/laws/show/ 3038-17

7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння 

будівництву: Закон України. Зі змінами станом на 17. 02. 2011 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: URL http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/ 509-17

8. Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування 

проектів містобудування: Постанова Кабінету Міністрів України. Зі змінами, станом 

на 02. 12. 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://zakon4. rada. 

gov. ua/laws/show/489-2009п. 

9. Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної 

документації: Постанова Кабінету Міністрів України. Зі змінами, станом на 27. 02. 

2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://zakon2. rada. gov. 

ua/laws/show/ 2011-п

10. Про Правила забудови м. Києва: Рішення Київської міської Заради від 27 

січня 2005 долі № 11/2587 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL http://search. 

ligazakon. ua/ l_doc2. nsf/link1/MR050155. html

http://zakon4.
http://search.
http://zakon4.
http://zakon2.
http://zakon2.
http://zakon4.
http://zakon2.
http://search.


Вавженчук С. Я., 

доктор юридичних наук, доцент, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, Україна

ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ОБ’ЄКТА 

ЗАХИСНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Не можна не звернути увагу на основоположну нормативну дифініцію ст. 55 

Конституції України, яка декларує, що кожен має право будь-якими не забороненими 

законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних 

посягань [1]. Вказане передбачає вирішення низки завдань в умовах трансформації 

трудо-правового поля держави. Одним із таких завдань є підвищення ефективності 

правового захисту трудових прав у межах захисного трудового правовідношення та 

побудова цілісної системи охорони означених прав. 

Проблеми розуміння сутності та складу трудових правовідносин виступали 

предметом наукових дискусій у різні періоди розвитку трудового права. Серед 

наукових досліджень, присвячених трудовим правовідносинам та його елементам 

важливо виділити праці таких відомих учених як Н. Б. Болотіна, С. В. Венедіктов, 

О. М. Курєнной, А. М. Лушніков, М. В. Лушнікова, О. І. Процевський, С. М. 

Прилипко, М. І. Іншин, Г. І. Чанишева, О. М. Ярошекнота інші. Разом із цим об’єкту 

захисних трудових правовідносин не приділялася належна увага. 

Поняття об’єкта захисних трудових правовідносин не можливо розглядати як 

сталу правову категорію, адже під впливом різних правових доктрин (наукової та 

судової) воно постійно трансформується. Як наслідок, законодавець у процесі нової 

кодифікації стоїть перед гострим вибором концепції захисту суб’єктивних трудових 

прав. Не сприяє утвердженню такого вибору й постійна динаміка чинного трудового 

законодавства. Поглиблює розглядувану проблему також значна секторальність 

правових норм трудового законодавства. 

Розмаїття підходів до розуміння поняття об’єкта захисних трудових 

правовідносин не може бути подолане за рахунок наступного. По-перше, за рахунок 

різнобічного тлумачення об’єкта захисного трудового правовідношення. По-друге, за 

рахунок власних інтерпретацій існуючих тлумачень цього поняття. Саме з огляду на 



вказані чинники звернемо увагу на сутність об’єкту захисного трудового 

правовідношення. 

У трудо-правовій доктрині об’єкт захисного трудового правовідношення 

глибоко не досліджувався. Низка правників у власних працях описуючи трудові 

правовідносини взагалі не згадують про їх об’єкт [2, c. 54; 3]. Саме тому є 

необхідність звернутися до основ трудового права та до загальної теорії права. 

Одразу зауважимо, що аутопоезис правовідношення дав підстави для формування 

трьох основних точок зору з цього приводу: 1) під об’єктом захисного 

правовідношення розуміється те з приводу чого встановлюються правовідносини; 

2) об’єктом захисного правовідношення визнається те на що направлене 

правовідношення; 3) захисне правовідношення слід розглядати як безоб’єктне, адже 

визначення об’єкту правовідношення не впливає на юридичну кваліфікацію. 

Як наслідок, аналіз юридичної літератури дає підстави виділити наступні 

підходи щодо розуміння об’єкта захисного правовідношення. 1. Поведінка учасників 

правовідношення. 2. Поведінка зобов’язаної особи. 3. Дії учасників правовдношення. 

Вказані вище об’єкти окреслені поведінковою концепцією об’єкта правовідношення. 

4. Предмети матеріального світу (речова теорія об’єкта). Вказана теорія 

висвітлюється у більшій мірі саме у цивільному, а не трудовому праві. 

3. Охоронюваний законом інтерес. 4. Охоронювані законом блага. 5. Правовий 

режим. Теорія правового режиму як об’єкта правовідносин по своїй суті є симбіозом 

поведінкової теорії та речової теорії об’єктів правовідносин. 6. Суспільні відносини, 

що регулюються. Юридичній доктрині відома й теорія безоб’єктного 

правовідношення, яка розпрацьовувалася М. Агарковим. 

Якщо рафінувати означені аргументи можна прийти до наступного. Те, що під 

час порушення суб’єктивного трудового права або явної загрози його порушення 

піддається правовому впливу (дія або сукупність дій, пасивна поведінка) та здатне на 

зустрічну реакцію виступає об’єктом захисного трудового правовідношення. Таким 

чином захисне трудове правовідношення, що виникло у разі порушення 

суб’єктивного трудового права або у разі явної загрози такого порушення 

проявляється у здійсненні дії (сукупності дій) або пасивної вольової поведінки 

направленої на забезпечення недоторканості суб’єктивного трудового права, 

відновлення порушеного трудового права або відновлення попередньо існуючого 



правового положення потерпілої особи. При цьому реалізація захисного трудового 

правовідношення здійснюється у немайновій формі (наприклад, проведення страйку 

працівниками у разі порушення їх права на оплату праці). В останньому прикладі 

працівники реалізують правовідношення по захисту права на оплату праці, у якому 

роботодавець вчиняє дію або сукупність дій, що направлені на виплату належної 

заробітної плати працівникам відповідно до умов трудового договору. Вказане 

підтверджує, що у межах захисного трудового правовідношення дія (сукупність дій), 

яка вчиняється роботодавцем (зобов’язаною особою) підпадає під правовий вплив. 

Враховуючи висловлене, а також здобутки трудо-правової доктрини стосовно 

розуміння трудових правовідносин, вважаємо за доцільне навести авторську 

дефініцію об’єкта захисного трудового правовідношення. Так, об’єкт захисних 

трудового правовідношення – це правомірна поведінка (активна або пасивна) у 

векторі забезпечення недоторканості суб’єктивного трудового права, відновлення 

порушеного трудового права або відновлення попередньо існуючого правового 

положення потерпілої особи. 
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РИЗИК ЯК ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

На сьогодні існує велика кількість як законодавчих, так і доктринальних 

визначень поняття ризику. Так, відповідно до ч. 1 ст. 361 Митного кодексу України 

під ризиком розуміє ймовірність недотримання вимог законодавства України з питань 



державної митної справи. Законом України «Про стандарти, технічні регламенти та 

процедури оцінки відповідності» [1] у ст. 1 ризик визначається як можливість 

виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного впливу протягом певного 

періоду часу. У ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» [2] ризик розуміється як кількісна міра 

небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення 

господарської діяльності та можливий розмір втрат від них. 

На доктринальному рівні ризик визначається як суб’єктивна категорія, яка 

існує паралельно з виною, але може існувати й поряд з нею, як психічне відношення 

суб’єктів до результату власних дій або дій інших осіб, а також до результату 

об’єктивно-випадкових або випадково-неможливих дій (подій), що виражається в 

усвідомленому допущенні негативних, у тому числі майнових наслідків, що не можна 

відшкодувати (В. А. Ойгензіхт) [3, с. 177]. А. І. Омельченко розглядає ризик у двох 

значеннях. По-перше, ризик означає можливість настання невідомої події; по-друге, 

саму подію, настання якої спричиняє майнову шкоду для певної особи [4, с. 10]. 

І. Резник під митним ризиком розуміє ймовірність недотримання вимог митного 

законодавства [5, с. 231]. 

Тобто у переважній більшості дефініцій поняттю ризику надається певне 

негативне забарвлення; ризик розуміється як небажаний наслідок, небажана подія. 

Проте, останнім часом, зокрема в економічній науці, спостерігається 

поступовий відхід від негативного сприйняття поняття ризику. Так, у банківській 

сфері ризик розглядається як окрема кредитна операція та як елемент кредитного 

портфеля банку. При цьому ризик сприймається як сприятлива можливість або 

очікуваний дохід. Хоча, варто зазначити, що і в економічній науці не нівелюється так 

званий «негативний» характер ризику, а тому можна говорити про більш широке 

розуміння поняття ризику, яке коливається у спектрі від негативного до позитивного 

його забарвлення, включаючи в себе й нульовий результат. 

Разом з тим привертає увагу те, що усі визначення поняття ризику містять 

вказівку на ймовірний, випадковий характер (природу) події (наслідків), що дозволяє 

розглядати ймовірність як специфічну ознаку ризику. 

У психології проблема ризику розглядається за трьома напрямами: 

1) об’єктивним – розглядаються зовнішні детермінанти, що несуть в собі загрозу 



ризику; 2) суб’єктивним – ризик визначається, як суб`єктивна категорія, яка 

характеризує психологічне відношення суб’єкту до своїх дій, вчинків, діяльності з 

урахуванням можливих альтернатив; 3) інтегративним – ризик досліджується як 

специфічна діяльність в умовах невизначеності і ситуації вибору. У цьому контексті 

ймовірність є категорією об’єктивного ризику, тобто стосується зовнішніх чинників 

ризику. Ймовірність або випадковість у психологічній науці розглядається або як 

можлива невдача поведінки, або як неможливість передбачення результатів рішень. 

Залежність рівня ризику від ступеня ймовірності є прямою – чим вищий ступінь

імовірності, тим вищий рівень ризику. 

В економічній науці ймовірність (невизначеність) розглядається на чотирьох 

рівнях: нульовому – невизначеності немає; першому рівні – наслідки подій та їх 

ймовірність відомі; другому рівні – наслідки подій відомі, а ймовірність – ні; 

третьому рівні (повна невизначеність) – наслідки відомі не повною мірою і їх 

ймовірність невідома [6, с. 29]. 

Основними причинами невизначеності є випадковість, незнання, протидія. 

Поняття випадковості не здобуло свого нормативного визначення, але у той же час 

досить широко використовується у законодавчій і в судовій практиці як загально 

відоме. Випадковість (випадок) у юридичній літературі в переважній більшості 

вживається в контексті відсутності вини особи у завданні шкоди. Проте, як одна із 

причин ймовірності випадковість має розумітися як перетин двох рядів причинності в 

часі та просторі, як: а) фактор, що викликає зміни, які не є результатом людської 

діяльності; б) подія, яка не залежить від волі людини; в) незапланована подія. 

Незнання тісно пов’язане з такою категорією як невідомість, тобто 

недоступність особі інформації про події, явища, поведінку інших суб’єктів тощо. 

Така недоступність інформації може бути обумовлена різноманітними причинами 

об’єктивного (взагалі відсутність інформації) чи суб’єктивного (нездатність 

конкретної особи сприйняти таку інформацію) характеру. 

Протидію можна розглядати як дію, що спрямована проти іншої дії, 

перешкоджає їй. Тобто іншими словами протидія, як причина невизначеності 

(ймовірності), це така дія, що значно зменшує результативність діяльності суб’єкта, 

або зводить її на нуль. 



Різноманітні комбінативні поєднання випадковості, незнання та протидії 

можуть створювати різні ступені ймовірності, а отже й впливати на рівень ризику. 
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ПРАВО І ПОЛІТИКА: ДО ПРОБЛЕМИ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ УЗГОДЖЕНОСТІ

Зростаюча на сьогодні тенденція до формування міждисциплінарних підходів 

ні в кого не викликає сумнівів. Плюралізм, парадигма системності, комплексність та 

інтердисциплінарність стають своєрідною науковою доктриною, що свідчить не лише 

про неможливість розмежування більшості підходів до аналізу феноменів суспільного 

буття, зокрема політико-правових явищ та процесів, а й про неможливість творення 



універсального аналітичного прийому, який можна використати у їх дослідженні. До 

речі, останнє свідчить на користь синергетичної єдності їхнього побутування. 

Активне прагнення аналізувати суспільно-політичні явища в межах окремих 

галузей спочатку призвело до диференціації та розмежування відповідних наукових 

дисциплін, що супроводжувалося формуванням автономних сфер суспільного знання. 

Така диференціація не оминула і правові та політичні дисципліни. Однак на першому 

етапі формування суспільно-політичної науки вони часто розглядалися як невід’ємне 

ціле і навіть викликали суперечки щодо пріоритетності політичних та/чи правових 

знань та досліджень, що було зумовлено становленням нових форм суспільно-

політичної організації та комунікації у складній сфері функціонування людської 

соціальності. 

Тай нині у теоретичній суспільствознавчій науці не існує одностайності. Деякі 

дослідники наголошують, що визначально становленню політології сприяла 

юридична наука, зокрема теорія соціологічної юриспруденції (Р. Паунд, Б. Кардозо) 

та правового реалізму (К. Ллевеллин, Т. Арнольд), юридична інтерпретація держави 

(Б. Кістяковський, П. Новгородцев, С. Муромцев, Б. Чичерін) [2, с. 27]. На 

переконання інших, політологія відносно правових наук розглядалася як більш 

загальна теорія, оскільки саме спільне існування людей у межах різних форм 

суспільної організації (роду, племені, поселення) вимагало і творення відповідних 

норм, які регулювали б їхні стосунки. Останні з розвитком нових форм суспільного 

побутування дедалі ускладнювалися. Неврегульовані суспільні відносини, боротьба за 

владу загрожували знищенням цивілізованих форм співіснування людей, що, зокрема, 

і призвело до формування відповідної форми політичного урегулювання суспільних 

відносин, зокрема владних, які і нині викликають найбільше протиріч у соціумі. 

Серед них на першому місці держава та специфічна нормативна система суспільно-

політичної регуляції – право. 

Отже, право має політичну природу, оскільки за своєю суттю є нормативною 

формою узгодження різноспрямованих інтересів окремих людей та соціальних груп у 

соціумі, який за своєю природою є політичною організацією. 

Проте,ми окремо не будемо зупинятися на споконвічній філософській дилемі: 

«що перше – курка чи яйце?», а лише зважимо на комплексний підхід, який 

започаткував сучасне розуміння політики і права, характерне для низки традиційних 



вузівських дисциплін, зокрема в межах досліджень історичного розвитку політико-

правових вчень,історії та теорії держави і права тощо. Та й загальновідомий курс 

«Радянське будівництво», згідно з яким навчалися студенти в «Країні Рад» і в якому 

свідомо поєднувалися адміністративне, конституційне право та державне будівництво 

з метою марксистко-ленінської доцільності, пов’язаної з трансформацією політико-

владних відносин, теж свідчить на користь наших висновків. Зрозуміло, що така 

тенденція була пов’язана з вимогами нової форми «радянської» суспільної 

організації,а також з домінуванням тезису про «примат політики над правом, а влади 

над законом» (М. Матузов). Утім, це свідчить, на нашу думку, насамперед про 

розуміння нерозривного взаємозв’язку правової і політико-владної сфер суспільства. 

Після активного прагнення диференціювати наукові знання у постнеокласичній 

науці чітко вималювалася зворотна тенденція, яку більшість дослідників пов’язують з 

процесами психологізації наукового пошуку, переорієнтацією суспільних наук у 

напрямі мікрорівневих досліджень та формуванням нових ант ропо орієнтованих 

підходів. 

Своєрідною точкою біфуркації, яка сприяла переорієнтації наукового пошуку в 

напрямі формування комплексних дисциплін, можна вважати 60-70-ті роки ХХ 

століття, які позначилися виникненням мікрополітики, юридичної психології, 

політичної психології, а також «гібридних сфер юридико-політичного наукового 

знання, серед яких юридична політологія, політологічна юриспруденція, політична 

наука публічного права, політична соціологія права, політична антропологія права, 

політична психологія права. Кожна з них має власні пізнавальні інтереси та 

процедури, задає свої межі інтерпретації та розуміння права і політики у їх 

співвідношенні, цілі та пріоритети дослідження» [2]. Особливу роль у цьому процесі, 

на думку завідувача сектору теорії держави і права Інституту держави і права 

Російської академії наук В. Смирнова, відіграла акумуляція різних тлумачень права і 

політики, специфіка правової інтерпретації політики і політичної інтерпретації права 

тощо. Сучасний російський дослідник В. Лопатін актуально підмітив, що погано, 

коли політика залишається поза правом, а право – без політики[1]. 

Тому такі категорії, як «правова держава», «політико-правова система», 

об’єктивно повинні знаходитися у центрі наукової уваги суспільствознавців. 

Першими на це звернули увагу дослідники-правники, які ініціювали не тільки 



формування тих дисциплін, про які йшлося вище, а й стали активно використовувати 

поняття «правова політика». 

В Україні першопрохідцем у формуванні політико-правових досліджень став 

відділ правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України, який очолює доктор політичних наук, член-кореспондент АПрН 

України І. О. Кресіна. Створений 2002 р. відділ, хоча і є наймолодшим підрозділом 

Інституту, встиг зарекомендувати себе як провідна структура у дослідженні політико-

правових проблем, опрацювавши декілька актуальних тем науково-дослідних робіт: 

політико-правові проблеми адміністративно-територіальної реформи; політика, право 

і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні; держава і громадянське 

суспільство в Україні: проблеми взаємодії; теоретико-методологічні проблеми 

співвідношення політики, права і влади. 

У 2010 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія», було 

створено факультет правової політології та соціології, який очолює доктор 

політичних наук Д. Яковлєв. 

У вітчизняній науці з’являються і відповідні публікації, серед яких можна 

виокремити: В. Селіванов «Правова політика України (деякі теоретичні питання 

сутності, змісту та технології)», С. Карвацька, С. Боднар «Правова політика держави 

як об’єкт історико-правового дослідження», А. Волощук «Державно-правова політика 

у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів: зарубіжний досвід», М. Недюха «Правова політика України: новітні 

виміри» та ін. 

Створення відповідних наукових і навчальних структур, що наочно 

демонструють розуміння концептуального поєднання політики і права та 

інклюзивність правових і політичних методів, вимагає і формування відповідних 

навчальних дисциплін та навчальних посібників, які забезпечували б їх комплексне 

вивчення. Такою дисципліною, на нашу думку, повинен стати курс «Правова 

політологія». 
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ПРОБЛЕМИ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

У СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

Одним із чинників формування авторитету до існуючої в країні системи 

кримінального правосуддя, слугує створення оптимального порядку кримінального 

провадження. Тобто такого, що, по-перше, передбачає можливість учасникам цієї 

сфери діяльності захищати й охорони свої права, свободи та законні інтереси, по-

друге, дозволяє суб’єктам, які здійснюють провадження по справі, безперешкодно та 

законно реалізовувати свої повноваження. В той же час, досягнення цього багато в 

чому залежить від того, яким чином законодавець прописав ту чи іншу процедуру в 

кримінальному процесі. Адже, наприклад, якщо взяти приватне обвинувачення, то 

незважаючи на зміни, який вніс Кримінальний процесуальний кодекс України в даний 

порядок, слід констатувати, що в ньому залишається чимало спірних питань. Зокрема, 

одним із них є початок провадження у формі приватного обвинувачення, а саме в 

частині того, коли слід вважати кримінальне провадження розпочатим у формі 

приватного обвинувачення. 

Досліджуючи безпосередньо вимоги КПК України щодо того, як 

розпочинається кримінальне провадження у справах приватного обвинувачення, то 

позиція законодавця виглядає наступним чином:

1) потерпілий, згідно ч. 1 ст. 477 КПК України, повинен подати заяву про 

вчинення кримінального правопорушення;
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2) така заява потерпілого повинна стосуватися виключно тих кримінально-

караних діянь, перелік яких визначений п. п. 1-3 ч. 1 ст. 477 КПК України;

3) потерпілий може звернутися із заявою про вчинення стосовно нього одно з 

цих кримінальних правопорушень протягом строків давності притягнення до 

кримінальної відповідальності, що прямо визначено ст. 478 КПК України. [1]

Лише за цих передумов, слідчий, прокурор або інша службова особа органу, 

уповноваженого на початок досудового розслідування, має право розпочати 

кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (ч. 1 ст. 477, ст. 478 

КПК України). 

Однак, що звертає увагу в даній процедурі – це постійне дублювання 

законодавцем положення в частині того, що потерпілий повинен подати заяву саме 

«про вчинення кримінального правопорушення». Адже дана вимога починає тісно 

переплітатися з тими положеннями КПК України, які:

– стосуються початку досудового розслідування взагалі, що регулюється 

окремо ст. 214 цього Кодексу;

– мають відношення до понять «потерпілий» та «інші учасники кримінального 

провадження», визначення чого міститься в параграфах 4, 5 Глави 3 цього Кодексу. 

Зокрема, проблематика проявляється в тому, що КПК України вже відносно по-

новому відображає відомості стосовно такого суб’єкта кримінального процесу як 

«заявник», тобто той, хто заявив про вчинення кримінального правопорушення. 

Тобто, згідно змісту ч. 2 ст. 55 КПК України, «потерпілий», як і «заявник», 

може бути ініціатором також і початку досудового розслідування. В той же час, якщо 

даний висновок порівняти з процедурою початку кримінального провадження у 

формі приватного обвинувачення, то відразу виникає питання, а що розпочинається в 

разі подачі ним (потерпілим), заяви про вчинення кримінального правопорушення: 

досудове розслідування в загальному розумінні (ст. 214 КПК України) чи 

кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (ч. 1 ст. 477 КПК 

України) [1]. 

Даючи відповідь з цього приводу відзначимо, що законодавець доволі 

прогресивно підійшов до нормативної регламентації процедури початку досудового 

розслідування. Адже однією нормою чітко розрізнено: 1) подача заяви про вчинення 

кримінального правопорушення «заявником»; 2) подача заяви про вчинення 



кримінального правопорушення«потерпілий». Про це, зокрема, відзначено в п. 2 ч. 5 

ст. 214 КПК України: «До єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться 

відомості про … прізвище, ім’я, по-батькові потерпілого або заявника». 

В зв’язку з цим слід зробити висновок, що незважаючи на посилення 

законодавчої регламентації по відношенню до такого учасника кримінального 

провадження як «заявник», даний суб’єкт жодним чином не впливає на процедуру 

початку кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, що, як вже 

відзначалося, розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. 

Однак, відразу постає наступне наше питання, яке сформулюємо вже дещо по-

іншому: «А чи слід вважати заяву потерпілого про вчинення кримінального 

правопорушення, перелік яких визначений п. 1-3 ч. 1 ст. 477 КПК України,

свідченням того, що кримінальне провадження розпочалося саме у формі приватного 

обвинувачення?». Адже, згідно п. 2, 3 ч. 1 ст. 477 КПК України, для того, щоб 

кримінальне провадження вважалося саме таким, потрібні додаткові відомості в 

частині того, хто вчинив кримінальне правопорушення стосовно потерпілого. Тобто, 

окреме акцентування законодавцем уваги на те, що суб’єктом вчинення 

кримінального правопорушення в справах приватного обвинувачення має бути 

виключно: чоловік (дружина) потерпілого, інші близькі родичі чи члени сім’ї 

потерпілого, або особа, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала 

шкоду виключно власності потерпілого – створює проблематику в частині того, коли 

слід вважати один із злочин, що передбачений п. 2, 3 ч. 1 ст. 477 КПК України, 

вчинений саме даним переліком осіб [1]. 

Якщо ж переосмислити дане положення КПК України, то в практичній 

діяльності це призводить до наступного: 

1. Якщо суб’єктові досудового розслідування стало відомим, що кримінальне 

правопорушення, перелік яких визначений п. 2, 3 ч. 1 ст. 477 КПК України, вчинила 

особа, яка передбачена п. 2, 3 ч. 1 ст. 477 КПК України, але потерпілий подав заяву 

про небажання подальшого обвинувачення цієї особи, справа має бути обов’язкова 

закрита на підставі ч. 4 ст. 26, п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України. 

При цьому, для такого закриття, по-перше, не потрібна угода про примирення, 

оскільки Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ чітко пояснив, що безумовною підставою для закриття кримінального 



провадження у формі приватного обвинувачення є: а) відмова потерпілого або його 

представника від обвинувачення; б) примирення потерпілого з 

підозрюваним/обвинуваченим [2]. Тобто це є два різні шляхи закриття кримінального 

провадження у формі приватного обвинувачення. По-друге, не потрібує подальшого 

звернення прокурора до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної 

відповідальності в зв’язку з примиренням. Адже для цього, як також вказано в цьому 

листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, потрібна: а) згода потерпілого на звільнення обвинуваченого від кримінальної 

відповідальності на цій підставі; б) згода обвинуваченого на таке звільнення і 

закриття провадження з таких підстав. Тоді як, додамо, згідно ч. 4 ст. 26 КПК 

України, потерпілий подає заяву про відмову від обвинувачення, що не являється 

заявою про звільнення від кримінальної. 

2. Якщо суб’єктові досудового розслідування стало відомим, що кримінальне 

правопорушення, перелік яких визначений п. 2, 3 ч. 1 ст. 477 КПК України, не 

вчиняла особа, яка визначена п. 2, 3 ч. 1 ст. 477 КПК України, то навіть якщо 

потерпілий подає заяву про небажання подальшого обвинувачення, суб’єкт 

досудового розслідування не має права закривати кримінальне провадження на 

підставі ч. 4 ст. 26, п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України». 

Тобто за цих обставин виникає вже питання в частині того, а коли вважати 

кримінальне правопорушення вчинене певною особою, оскільки як бачимо, в справах 

приватного обвинувачення від цього прямо залежить можливість чи не можливість 

закрити кримінальне провадження на підставі заяви потерпілого про небажання 

подальшого обвинувачення. 

Вимоги законодавця в частині того, коли розпочинається кримінальне 

провадження у формі приватного обвинувачення, сконструйовані не зовсім вдало. 

Адже для слідчого (прокурора), заява потерпілого про вчинення стосовно нього 

кримінального правопорушення, що віднесено до п. 2, 3 ч. 1 ст. 477 КПК України, не 

означає автоматичне здійснення кримінального провадження саме у формі 

приватного обвинувачення, навіть якщо потерпілий відразу вказує на суб’єкта 

злочину. Може відбуватися й досудове розслідування в загальному розумінні, а саме 

якщо у слідчого (прокурора) існують сумніви з приводу того, хто саме міг вчинити 

даний злочин. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ВІДНОСИН:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Нині відбувається бурхливий розвиток українського сегменту Інтернету за 

кількісними та якісними показниками, а також зростає значущість обміну 

інформацією з допомогою глобальної мережі. Ці процеси привертають пильну увагу 

громадськості до проблем встановлення певних правил легітимного функціонування 

Інтернету з боку держави. 

Українське законодавство в сфері Інтернету, втім, як і в інших країнах, 

знаходиться на початковому етапі формування. В Україні, крім того, відсутня окрема 

галузь законодавства, яка б регулювала відносини в Інтернеті, спостерігається низька 

правозастосовна активність органів державної влади у цій сфері. Серед причин: 

недостатня теоретична розробка окремих фундаментальних нормативних положень, а 

також суб’єктивне ставлення до Інтернету з боку правозастосовних органів і 

працюючих у них осіб. Відтак, відсутність законодавчих актів про Інтернет, так само 

як і можливостей їх ефективного застосування, вже зараз негативно позначається на 

розвитку суспільних відносин. Більше того, в міру розширення напрямів застосування 
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Інтернету в господарській діяльності, відсутність відповідних правових меж стає не 

лише гальмує економічний розвиток, а й змушує українських Інтернет-користувачів 

звертатися за відповідними послугами до закордонних організацій, що з урахуванням 

специфіки Інтернет технічно легко реалізовується. 

Норми, які можна застосувати до Інтернет-відносин, викладені в різних 

законодавчих актах. Однак, оскільки Інтернет-відносини мають свою термінологію, 

специфіку і переплітаються з багатьма галузями права, жодна з них не може повною 

мірою їх врегулювати саме через відмінні ознаки цих відносин. 

Інтернет-відносини є предметом Інтернет-права і розглядаються як суспільні 

відносини у віртуальному просторі (включаючи моральні, етичні та інші), учасники 

яких є носіями суб’єктивних прав і обов’язків в Інтернеті. Відтак, зважаючи на 

стрімкі темпи розвитку Інтернету і для найбільшої ефективності регулювання, ця 

галузь так само повинна бути динамічною, контролюватися не лише державою, а й 

учасниками Інтернет-відносин, враховуючи специфічність останніх. При цьому 

необхідно чітко розмежувати компетенцію державних органів та громадськості. 

З розвитком Інтернет-технологій з’являється все більше засобів для 

спілкування величезної кількості людей, що досить часто призводить до встановлення 

між учасниками договірних відносин. Цей розвиток є настільки стрімким, що 

законодавство в даний час може регулювати лише незначну частку даних відносин 

(захист авторських прав, електронний цифровий підпис, окремі види злочинів тощо). 

У цих законах не прописано або лише частково вказується, яким чином регулювати 

дані відносини. Навіть наявні окремі міжнародні акти, що відносяться до 

регулювання Інтернет-відносин, мають більше рекомендаційний характер. У такій 

ситуації доводиться констатувати постійне проблеми стосовно охорони та 

відновлення порушених прав громадян. 

Слід зазначити, що проблема правового регулювання Інтернет-відносин 

актуалізує необхідність вироблення нових правових механізмів, здатних врегулювати 

високотехнологічні відносини, які повинні здійснюватися у взаємозв’язку з 

міжнародними правовими процесами гармонізації інформаційного законодавства. 

Крім ухвалення нових нормативних актів в галузі Інтернет-відносин, необхідно 

прирівняти до джерел регулювання даних відносин Кодекси поведінки, стандарти, що 

розробляються суб’єктами сфери Інтернету. Це твердження ґрунтуються на тому, що 



значна частка Інтернет-відносин ґрунтується саме на таких «неписаних» правилах 

належного поводження. Ці документи на даний час не мають юридичної сили, однак з 

їх допомогою можна регулювати деякі питання без втручання з боку держави. 
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ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Адміністративна відповідальність – це специфічне реагування держави на 

адміністративне правопорушення, що полягає у застосуванні уповноваженим органом 

або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб’єкта 

правопорушення. Проте, застосування адміністративних стягнень може бути лише 

при умові наявності двох складових – події правопорушення та складу 

правопорушення. 

Якщо подія правопорушення констатує наявність протиправного, винного, 

шкідливого діяння, то склад правопорушення передбачає систему об’єктивних і 

суб’єктивних його ознак. Одним із елементів складу правопорушення є його 

об’єктивна сторона. 

http://zakon3.
http://zakon1.


Об’єктивна сторона складу адміністративного правопорушення – це зовнішній 

прояв суспільно-шкідливого посягання на об’єкт правопорушення, що перебуває під 

охороною адміністративно-правових санкцій. 

Звісно, що об’єктивну сторону складають: 

- протиправна дія чи бездіяльність; 

- шкідливі наслідки; 

- причинний зв’язок між протиправним діянням і настанням шкідливих 

наслідків. 

Разом з тим, об’єктивну сторону характеризують різноманітні факультативні, 

додаткові ознаки які мають важливе значення для кваліфікації адміністративних 

правопорушень і відмежування їх від злочинів або від дисциплінарних проступків, що 

має не аби яке практичне значення. Саме вони становлять науковий інтерес для 

дослідження змісту і характеристики правопорушення у сфері господарювання. 

Об’єктивна сторона адміністративних правопорушень у сфері господарювання 

характеризується декількома особливими ознаками, а саме: 

1) наявністю спеціального суб’єкта. Провадження господарської діяльності 

обов’язково передбачає участь певних осіб, наділених відповідними правами і 

обов’язками. У цьому зв’язку законодавець чітко виділяє спеціального суб’єкта в 

диспозиціях статей Кодексу України про адміністративні правопорушення. Як 

наприклад: статті 155-2, 153-1, 162-1, 162-2 та інші;

2) наявність спеціального дозволу. Відповідно до Закону України від 01. 06. 

2000 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» для здійснення 

певних видів господарювання передбачено отримання документів дозвільного 

характеру. Крім цього, іншими законами передбачене справленення акцизного збору, 

проведення сертифікації тощо. Наприклад, статтями 156, 164-1, 164-6, 164-15, 166-8 

та іншими статтями КУпАП передбачено провадження господарської діяльності за 

наявності ліцензії, патентів, сертифікатів та інших дозвільних документів;

3) встановлення розміру заподіяної шкоди, якщо ця шкода завдала певних 

збитків учасникам господарських правовідносин або державі. Прикладом таких 

правопорушень можна зазначити статті 162-1, 162-3, 164, 164-15 та інші статті 

КУпАП. 

Умовно, до особливостей об’єктивної сторони правопорушення у сфері 

господарювання можна віднести запозичення та виготовлення підробки товарів 



споживання (ст. 164-3 КУпАП), встановлення заборони щодо зловживанням 

монопольним становищем, укладенням неправомірних угод, дискримінації 

підприємців, штучного банкрутства тощо (ст. 166-1, 166-2, 166-3, 166-16, 166-17, 166-

18 КУпАП). 

Висновки: 

1) об’єктивній стороні адміністративного правопорушення притаманна певна 

система ознак, які відрізняють адміністративне правопорушення від інших 

правопорушень у сфері господарювання за вчинення яких законодавством 

передбачено застосування адміністративно-господарських, фінансових штрафних 

санкцій; 

2) об’єктивна сторона правопорушення у сфері господарювання, у більшості 

випадків характеризується розміром заподіяної шкоди. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ
Сучасний етап демократизації вітчизняного законодавства потребує пошук 

шляхів удосконалення інститутів практично кожної галузі права. Проявом 

демократичних тенденцій в галузі адміністративного права є загальнодержавний курс 



на децентралізацію державного управління і посилення ролі такого суб’єкта публічної

влади як органи місцевого самоврядування у здійсненні управління справами 

місцевого значення. 

Задля ефективного правового регулювання механізму реалізації державного 

управління чинним законодавством про місцеве самоврядування на самоврядні 

органи покладено суттєві повноваження в сфері організаційно-розпорядчої 

діяльності. Зокрема, органи місцевого самоврядування відповідно до статті 144 

Конституції України та статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» приймають акти [1, ст. 144; 2, ст. 59]. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сучасна система актів місцевого самоврядування представлена наступними 

елементами: рішення сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, 

обласних рад, акти Верховної Ради АРК, розпорядження сільських, селищних, 

міських голів, голів районних у містах, районних та обласних рад, рішення 

виконавчих комітетів та інших виконавчих органів місцевого самоврядування, накази 

керівників виконавчих комітетів та інших виконавчих органів місцевого 

самоврядування, статути територіальних громад, регламенти місцевих рад, акти 

органів місцевого самоврядування про затвердження рішень місцевих референдумів, 

адміністративні (конституційно-правові) договори: акти органів місцевого 

самоврядування про створення нової територіальної громади та нових органів 

місцевого самоврядування на основі існуючих, акти асоційованого членства 

відповідних органів місцевого самоврядування в міжнародних асоціаціях та 

добровільних об’єднаннях тощо. 

Проте, серед усіх актів органів місцевого самоврядування, на нашу думку, 

сьогодні заслуговують особливої уваги саме акти виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад, оскільки саме останні в контексті здійснення делегованих 

законом повноважень органів виконавчої влади вважаються суб’єктами реалізації 

державного управління на місцевому рівні. 

Згідно з частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної 

у місті (у разі її створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення [2, ст. 

59]. Такі рішення приймаються від імені відповідної територіальної громади задля 



вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України. На 

законодавчому рівні виписано також загальний порядок прийняття цих актів. А саме, 

усі рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів 

від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським, селищним, 

міським головою, головою районної у місті ради. 

Проте формулювання про те, що рішення приймається виконавчим комітетом, 

а підписується відповідним головою породжує певну дискусію. Зокрема, постає 

питання: хто має відповідати у випадку, коли положення рішення виконавчого 

комітету грубо порушили Конституцію та закони України і призвели до негативних 

наслідків для відповідної територіальної громади чи держави? Практика підказує, що 

сьогодні персональну відповідальність за подібні рішення несе сільський, селищний, 

міський голова, голова районної у місті ради, що не завжди можна назвати 

справедливим. Тому видається необхідним сьогодні ставити питання про форми і 

міри відповідальності саме виконавчого комітету за прийняті протиправні рішення. 

Окрім цього, заслуговує уваги також частина сьома статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». В ній зазначається, що «у разі незгоди 

сільського, селищного, міського голови (голови районної у місті ради) з рішенням 

виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм 

розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради» [2, ст. 59]. Дана 

нормативна сентенція породжує питання: якщо сільський, селищний, міський голова 

(голова районної у місті ради) не згоден з рішенням виконавчого комітету ради і 

зупиняє його дію своїм розпорядженням, то чи є для нього обов’язковим внесення на 

розгляд відповідної ради цього питання?

Якщо ж відстежити думку законодавця, закладену в частині сьомій статті 59 

аналізованого Закону, то можна дійти висновку про дозвільний характер внесення 

сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті ради) цього 

питання на розгляд відповідної ради. Проте така законодавча неоднозначність, на 

нашу думку, закладає підвалини для зловживання з боку сільського, селищного, 

міського голови (голови районної у місті ради) питаннями місцевого значення, що 

підпадають під врегулювання відповідними рішеннями виконавчого комітету. Тому 

треба ставити питання про конкретизацію зазначених положень статті 59 Закону. 

В контексті розгляду питання про особливості правового закріплення 



відповідальності за прийняття виконавчими органами сільської, селищної, міської 

ради актів не можна оминути і положення частини дев’ятої вказаної вище статті 

Закону. Ці положення закріплюють можливість скасування відповідною радою 

рішень виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції 

виконавчих органів ради. Зауважимо, що окрім повноважень власної компетенції, за 

виконавчими органами місцевого самоврядування закріплено також делеговані 

повноваження органів виконавчої влади. Проте ні в Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ні в Законі України «Про місцеві державні адміністрації», 

ні в Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів 

виконавчої влади» [3] не вказано, чи можуть місцеві органи виконавчої влади 

скасовувати рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до делегованої 

компетенції виконавчих органів ради (хоча з контексту частини дев’ятої статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» така вказівка 

напрошується). Відсутність політичної чи будь-якої іншої відповідальності 

виконавчих органів рад за нездійснення ними делегованих повноважень (на відміну 

від здійснення самоврядних повноважень) нівелює сам інститут делегованих 

повноважень. У зв’язку з цим на законодавчому рівні потрібно передбачити 

можливість місцевих державних адміністрацій (інших органів державної виконавчої 

влади) у випадку неправильного здійснення наданих законом повноважень органів 

виконавчої влади скасовувати рішення виконавчих органів рад з питань, віднесених 

до делегованої компетенції. 

В статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» також не 

зазначено, які саме акти можуть приймати управління, відділи та інші виконавчі 

органи сільських, селищних, міських рад. Про такі рішення не зазначено також і в 

статті 54 Закону з назвою «Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, 

селищної, міської, районної у місті ради». Відсутність у Законі вказівки на різновиди 

та порядок прийняття актів відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради є не 

виправданою і викликає потребу у закріпленні таких положень. 

Насамкінець, зауважимо, що відповідно до статті 59 Закону України «Про 



місцеве самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування доводяться до відома населення. В Законі України «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

в Україні засобами масової інформації» закріплено основні способи оприлюднення 

актів органів місцевого самоврядування. Проте, в жодному законі не вказується ким, 

під чию відповідальність і в який період має відбуватися таке доведення актів до 

відома населення. 

На нашу думку, обов’язок щодо оприлюднення актів виконавчих органів 

місцевого самоврядування має покладатися на секретаря відповідної ради або особу, 

яка виконує його обов’язки. Не оприлюднення або несвоєчасне оприлюднення акту 

варто розцінювати як підставу для розгляду відповідною радою питання про неповну 

службову відповідність секретаря цієї ради або особи, яка виконує його обов’язки. 

При цьому прийняті нормативні акти виконавчих органів місцевого самоврядування 

повинні бути доведені до відома населення у тижневий термін з моменту їх 

прийняття, інші – у більш пізній термін (наприклад, протягом 15 днів). 

З огляду на зазначене можна констатувати, що законодавство України про 

місцеве самоврядування сьогодні потребує неабиякого доопрацювання в частині 

правового регулювання відповідальності за прийняття актів органів місцевого 

самоврядування. Лише з належним врегулюванням піднятих нами, а також низки 

інших питань можна говорити про ефективність вітчизняного місцевого 

самоврядування як самостійного інституту публічної влади. 
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ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР: ЗА ЧИ ПРОТИ?

Щодо необхідності укладання шлюбного договору ведуться суперечки не 

тільки серед науковців, представників органів влади, юристів-практиків, а й серед 

тих, хто бажає його укласти. З одного боку, це пояснюється тим, що укладення 

шлюбного договору гарантує зменшення суперечок між подружжям як під час 

подружнього життя, так і при розірванні шлюбу. З іншого боку, шлюбний договір 

досі викликає недовіру у справжності почуттів та дійсному бажанні створити сім’ю. 

Так, відповідно до статичної звітності Мін’юсту щодо вчинених нотаріальних 

дій, шлюбний договір не дуже поширений серед українців, оскільки у 2004 році в 

Україні було укладено 476 шлюбних договорів, у 2005 році – 687, у 2006 році – 917, у 

2007 році – 1263, у 2008 році – 1029, у 2009 році – 942, у 2010 році – 1037. Таким 

чином, за сім років було укладено лише 6 тисяч шлюбних договорів [1]. Кількість 

російських пар, які укладають шлюбний договір, досить невелика. Якщо в Європі та 

США, де цей інститут існує більше ста років, офіційні контракти укладають не менше 

70 % пар, то в Росії цей показник не перевищує 3-5 %. Причому більшість серед них 

укладають шлюбний договір перед розлученням, щоб уникнути судові тяганини з 

розподілу майна [2]. 

Водночас, слід врахувати, що приблизно 80% пар, які вважають за потрібне 

оформити такий договір, – дорослі люди, які здебільшого мали негативний досвід 

розлучення і розподілу майна у попередньому(ніх) шлюбі(ах). Молоді подружжя 

найчастіше роблять це за настановою батьків, які прагнуть у разі розлучення дітей 

убезпечити сімейне майно [1]. 

Сімейним кодексом України (далі – СК України), а саме статтею 93, 

передбачено, що шлюбним договором регулюються майнові відносини між 

подружжям, визначаються їхні майнові права та обов’язки, а також майнові права та 

обов’язки подружжя як батьків. Водночас, зазначена стаття містить положення про 

те, що шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також 

особисті відносини між ними та дітьми. Причому, як зазначає З. В. Ромовська, 



оскільки шлюбний договір є актом вільного волевиявлення, сторони можуть 

включити до нього інші умови майнового характеру, які не суперечать загальним 

засадам регулювання сімейних відносин, що визначені у статті 7 СК України [3, 

с 153]. Отже, аналізуючи норми СК України, можна констатувати, що шлюбним 

договором не можуть регулюватися особисті немайнові права та обов’язки подружжя 

та, відповідно, немайнові права та обов’язки подружжя як батьків. Водночас, Мінська 

конвенція «Про допомогу у сімейних, кримінальних та цивільних справах», яка 

підписана між Україною та іншими країнами СНД дає можливість стверджувати, що 

й шлюбні контракти в цих країнах мають доволі схожий зміст [1]. 

В свою чергу, в Європі та США предметом шлюбного договору можуть бути 

різні обов’язки подружжя. Наприклад, шлюбний договір може визначати хто, коли і в 

якій послідовності зобов’язаний мити посуд, готувати їжу, гуляти з собакою та 

передбачати порядок інтимних стосунків [2]. 

Таким чином, законодавство Європи та США розширює межі застосування 

шлюбного договору, не обмежуючи його до регулювання виключно майнових 

відносин. На нашу думку, включення до Сімейного кодексу України положення про 

можливість регулювання шлюбним договором немайнових відносин збільшило б 

кількість українських пар, які бажали б його укласти та, можливо, зменшилась 

кількість розлучень. Адже, шлюбний договір, який регулює немайнові відносини 

подружжя встановлює певні правила як для чоловіка, так і для дружини, а отже 

певним чином дисциплінує подружжя та надає можливість домовитися про обов’язки 

кожного з них у їх подружньому житті. 
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САМОСТІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ

УКРАЇНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

У 1865 році професор Київського університету св. Володимира Леонтович Ф. І. 

у своїй монографії «Русская Правда и Литовський статут» вперше започаткував 

концепцію, яка отримала назву «західноруського» тобто українського права, на 

відміну поняття «східноруського» як московського права. Наприкінці ХІХ і на 

початку ХХ століть ідеї «західноруського», тобто українського права, в подальшому 

розвинув видатний історик і державний діяч М. С. Грушевський в написаній ним 

«Історії України-Руси. » Наукові ідеї розвитку українського права були підтримані 

вченими правниками М. Ф. Владимирським-Будановим, О. Ф. Кістяківським 

О. О. Малиновським, і ін. 

Сентенція цих ідей полягає в тому, що українське право має свій самостійний 

шлях розвитку, початок якого слід шукати ще до утворення Київської держави, коли 

регулятором суспільних відносин було звичаєве право, яке виникло безпосередньо із 

«народного духу» і відображало свідомість народу. Більшість норм звичаєвого права 

беруть початок в релігії та моралі. Вони панували на ранньому етапі розвитку 

правових систем. Злочином вважали образу Божества, порушення Божого порядку. 

Звичаєве право, особливо на початку свого існування, допомагало людям 

дотримуватися Божого закону і жити в мирі і злагоді. 

Вперше українське звичаєве право отримало письмову форму у договорах 

київських князів Олега і Ігоря з греками (911, 945 рр. ). Кодифіковано право у 1016 

році в Києві у законодавчому збірнику князя Ярослава Мудрого і отримало назву 

«Руська правда». Змістом її були норми цивільного і кримінального права. «Руська 

правда» є одним з кращих європейських кодексів з високо розвиненим правом свого 

часу. Основними правовими ідеями її були: повага до церкви, до особи, досить високе 

правове становище жінки, відсутність смертної кари і жорстоких покарань на тілі, 

відсутність тюремних покарань. На той час вина ще не розподілялася на форми і 

види. У зміст вини вкладалось більш морально-соціальне її значення, ніж юридичне 



визначення, тобто вона розглядалась як негативне відношення суб’єкта до своєї 

поведінки. 

У стародавньому законодавстві більш розширено розглядались питання 

необхідної оборони. В договорах Олега і Ігоря з греками (911, 945 р. р. ), в «Руській 

Правді» сказано: «Якщо русин уб’є візантійця або візантієць уб’є русина, то 

виконавець повинен вмерти на тому місці, де скоїв злочин. » «Якщо хто вдарить 

іншого батогом…, а той, хто обороняється, ткне мечем, то вини йому в цьому нема». 

Хоча спеціального визначення поняття необхідної оборони не було, однак 

право необхідної оборони допускалося при захисті особи, власності і виступало у 

формі права вбивства на місці злочину. Тут необхідна оборона ще не виділяється з 

самоправства. За «Руською правдою» дозволялось убивати нічного злодія, який не 

здається. Якщо власник уб’є зв’язаного злодія, або злодія, який був затриманий до 

світанку, то повинен платити кримінальний штраф. Хазяїн міг переслідувати злодія 

тільки в межах свого житла, за воротами вбивати не можна було [1]. 

Видами покарань були: головщина і віра, тобто грошові штрафи на користь 

потерпілого і князя. Суспільне життя, релігійні обряди, побут, культура знайшли своє 

віддзеркалювання у стародавньому українському законодавстві. Це була золота доба 

українського права, в якому домінували принципи гуманізму і демократії. Так 

продовжувалося доки Україна-Русь не підпала під іноземну окупацію. 

З ХVII століття на українських землях почали діяти закони іноземних держав 

(Литовський Статут 1529, 1566 і 1588 років, Уложення царя Олексія Михайловича 

1649 року, Свод законів Російської імперії 1836 року і царські Уложення про 

покарання кримінальне і виправне 1845, 1885 і 1906 років). Це були жорстокі закони 

окупаційної влади. Народ їх не розумів і не сприймав. То були часи відвертого 

відходу від гуманних ідей «Руської Правди» і українського звичаєвого права. Як 

писав академік М. С. Грушевський, «і такі кари московські, як биття батогами і 

палицями, калічення, засилання в Сибір для української людності були чимось 

жахливим невимовно. Можливість впасти в руки московської адміністрації й підпасти 

таким карам лякала Українців, незвичайно. А такі факти московської кари за «зраду» 

почали вживатися незвичайно широко і робили на українську людність враження 

незвичайно гнітюче». 
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УЧАСТЬ ПРОКУРОРА ТА ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Однією з основних функцій прокуратури України, покладеною на неї 

Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру», є представництво 

інтересів громадянина або держави в суді. 

Звертаємо увагу, що правовий статус прокурора в адміністративному 

судочинстві багатоаспектний. Саме це відрізняє його від правових статусів інших 

видів судочинства. Прокурор в адміністративному судочинстві представляє не тільки 

інтереси громадянина або держави в суді як законний представник, він також може 

набувати статусу позивача та відповідача. 

Предметом представницької діяльності прокурора в адміністративному суді є 

публічно-правові відносини, переважно між фізичною чи юридичною особою з 

одного боку і суб’єктом владних повноважень з іншого. 

Зокрема, зусилля прокурорів спрямовані на захист прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів 

владних повноважень. 

Водночас прокурор самостійно визначає наявність підстав для представництва 

інтересів громадянина або держави в адміністративному суді та здійснює 

представництво у будь-якій стадії адміністративного процесу в порядку, 

передбаченому адміністративним процесуальним законодавством. 

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Кодексу адміністративного судочинства України 

прокурор, який звертається до адміністративного суду в інтересах держави, в 

позовній заяві самостійно визначає, у чому полягає порушення інтересів держави, та 

обґрунтовує необхідність їх захисту, а також зазначає орган, уповноважений 

державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. У разі 

відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до 

адміністративного суду прокурор зазначає про це в позовній заяві і в такому разі 

прокурор набуває статусу позивача. 



За приписами ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» підставою 

представництва в суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень 

інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином 

здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт 

владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а 

також у разі відсутності такого органу. 

Під поняттям «інтереси держави» розуміють закріплену Конституцією та 

законами України, міжнародними договорами та актами систему фундаментальних 

цінностей у найважливіших сферах життєдіяльності українського народу та 

суспільства (політичній, соціальній, економічній, науково-технічній, інформацій, 

військовій). 

Прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина 

України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не 

спроможна самостійно захистити свої порушені чи оскаржені права або реалізувати 

процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або 

обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано 

право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або 

неналежним чином здійснюють її захист. Наявність таких підстав має бути 

підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів. 

Також враховуючи, що розгляд судових справ щодо оскарження дій чи 

бездіяльності органів прокуратури та їх посадових осіб відноситься до юрисдикції 

адміністративних судів, прокурор в адміністративному судочинстві може бути і 

відповідачем у суді як суб’єкт владних повноважень. 

Згідно з п. 21 наказу Генерального прокурора від 28. 11. 2012 № 6 гн 

організація представництва органів прокуратури та їх посадових осіб у 

адміністративному судочинстві в Генеральній прокуратурі України та прокуратурах 

обласного рівня покладається на підрозділи представництва інтересів громадян і 

держави в судах [1]. Предметом спору в цих справах можуть бути дії, рішення чи 

бездіяльність органів прокуратури, зокрема: відмова у задоволенні заяви про 

проведення перевірки з питань додержання і застосування законів у селищній раді, 

визнання протиправною та скасування постанови прокурора про проведення 

перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів та інше. 



Вказуємо на те, що в адміністративному судочинстві представницькі 

повноваження Генерального прокурора України та його заступників, 

підпорядкованих прокурорів та їх заступників, старших помічників і помічників 

прокурора, начальників управлінь і відділів, їх заступників, старших прокурорів і 

прокурорів управлінь і відділів, які діють у межах своєї компетенції, якщо про неї 

відомо суду (часто органи прокуратури надсилають у суди списки відповідних 

прокурорів), підтверджуються службовим посвідченням, оскільки вони є законними 

представниками. Повноваження інших працівників прокуратури, які здійснюють від 

імені прокуратури представництво інтересів держави чи громадянина в 

адміністративному судочинстві, повинні бути підтверджені довіреністю, виданою 

керівником прокуратури (пункт 11 постанови Пленуму Вищого адміністративного 

суду України «Про практику застосування адміністративними судами окремих 

положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду 

адміністративних справ» від 06. 03. 2008 № 2) [2]. 

Але відповідно до пункту 12 зазначеної постанови Пленуму Вищого 

адміністративного суду України у справах щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів прокуратури як суб’єкта владних повноважень або посадових 

осіб прокуратури повноваження їх представників (крім керівника прокуратури, який 

діє як її законний представник) не можуть підтверджуватися службовим 

посвідченням, а підтверджуються іншими документами (довіреністю, ордером, 

договором, усною заявою, занесеною до журналу судового засідання) [2]. 

Отже, можна зробити висновок, що для того, щоб мати право підписання 

позовної заяви, як це передбачено законодавством, в. о. прокурора, серед іншого, 

повинен надати докази в підтвердження того, що саме цей посадовець виконує 

обов’язки прокурора. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адміністративна відповідальність є одним з закріплених Конституцією 

України, видом юридичної відповідальності. 

Характеризуючи суть адміністративної відповідальності, особливого значення 

набуває питання стосовно з’ясування особливостей, що відрізняють її від інших видів 

юридичної відповідальності, її зв’язок з іншими видами юридичної відповідальності 

та розмежування між ними, а також приводи та підстави притягнення осіб до 

адміністративної відповідальності. 

Питання правового регулювання адміністративної відповідальності та її 

суб’єктного складу дедалі набувають актуальності. Якщо правове регулювання 

адміністративної відповідальності дійшло логічної завершеності і досконалості, яке 

започатковувалося на рівні не тільки законодавчих, але й підзаконних нормативних 

актів і на сьогодні п. 22 ст. 92 Конституції України встановлено, що діяння які є 

адміністративними правопорушеннями та відповідальність за них визначається 

виключно законами України. То стосовно визнання суб’єктів адміністративної 

відповідальності питання залишається в науковій літературі дуже дискусійним. 

У дослідженні характеристики суб’єктів адміністративного проступку і 

адміністративної відповідальності та їх видів найбільш класичним і рельєфним 

виділилося три підходи:

1 Суб’єкти адміністративного проступку та адміністративної відповідальності є 

лише фізична особа (громадяни, посадові або службові особи). Ця теза побудована на 

тому, що чинним КУпАП законодавець характеризує суб’єктів додатковими, 
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специфічними властивостями як керівники, водії, громадяни, суб’єкти 

підприємницької діяльності, батьки, працівники торгівлі та ін. Хоча це специфічні 

ознаки суб’єктів, але у всіх випадках йде мова про характеристику фізичної особи. 

Більш того ч. 2 ст. 459 МКУ встановлює, що суб’єктом адміністративної 

відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на момент 

вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а при вчиненні порушень 

митних правил підприємствами – посадові особи цих підприємств. Прихильниками 

позиції, що суб’єктами адміністративної відповідальності є лише фізичні особи 

виступають вчені А. П. Шергін, А. Н. Крамник, В. В. Зуй, Е. Ф. Демський, 

В. С. Ковальський та ін. ;

2. Суб’єктами адміністративного правопорушення та адміністративної 

відповідальності можуть бути й юридичні особи. Обґрунтовуючи цю точку зору 

професор В. К. Колпаков зазначає, що оскільки за межами КУпАП діє досить велика 

група норм, що встановлюють відповідальність осіб за вчинення протиправних дій. 

І хоч такі дії не віднесені законодавцем до адміністративних правопорушень, а 

відповідальність за них не названа адміністративною, вони мають майже всі їх 

найважливіші ознаки [2, с. 245], [1, с. 265-266]. 

У більш ранніх своїх роботах професор Т. О. Коломоєць зазначала, що 

суб’єктом адміністративної відповідальності може бути тільки фізична особа [4, 

с. 169], але з часом вона не виключає можливості притягнення до відповідальності 

юридичних осіб. Уже домінуючим є у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині 

визнання юридичної особи суб’єктом адміністративної відповідальності, зазначає 

вона [3, с. 267]. 

3. Суб’єктами адміністративного правопорушення і відповідальності є фізичні і 

юридичні особи. Якщо дослідник О. Т. Зима робить обґрунтування, що 

Господарський кодекс України офіційно визнав адміністративну відповідальність 

юридичних осіб [4, с. 195] то відомі вчені С. Г. Стеценко, С. Т. Гончарук, 

В. В. Конопльов, С. О. Кузьніченко без будь-яких обґрунтувань стверджують, що 

суб’єктами адміністративної відповідальності є як фізичні, так і юридичні особи. Як 

на нашу думку, такий підхід є методологічно не виваженим, не дослідженим, бракує 

чистоти дослідження. Це якась хвороба, що вчені шукають чогось нового і без будь-



яких обґрунтувань стверджують про наявність адміністративної відповідальності 

юридичних осіб. 

Інституту суб’єктного складу адміністративної відповідальності була 

присвячена низка робіт провідних вітчизняних і зарубіжних вчених. Питання 

правосуб’єктності у структурі адміністративної відповідальності досліджували 

А. Б. Агапов, О. П. Альохін, Д. М. Бахрах, А. І. Берлач, С. Т. Гончарук, Є. В. Додін, 

О. В. Дьяченко, О. Т. Зима, В. В. Зуй, А. П. Клюшніченко, Л. В. Коваль, 

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, В. В. Конопльов, А. М. Крамник, О. В. Кузьменко, 

Д. М. Лук’янець, В. С. Севрюгін, А. П. Шергин та ін. В основу дослідження теорії 

правосуб’єктності у структурі адміністративної відповідальності автори визначали 

(враховували) ознаки, якими особа має характеризуватися у складі адміністративного 

правопорушення в якості суб’єкта, хоча сам суб’єкт, як реальна існуюча особа, за 

застереженням 

В. К. Колпакова [1, с. 265] до складу адміністративного правопорушення не входить. 

Склад містить лише окремі ознаки, якими ця особа характеризується. 

Отже, очевидним стає, що законодавець відокремлює адміністративні 

правопорушення, суб’єктами яких можуть бути лише фізичні особи від інших 

порушень, за які передбачено застосування різноманітних санкцій до юридичних осіб. 

Таким чином, суб’єктом адміністративної відповідальності є лише фізичні 

(громадяни, посадові і службові) особи, а суб’єктом відповідальності у вигляді 

адміністративно-господарських, фінансових, штрафних санкцій, штрафів можуть 

бути як юридичні особи (підприємства, установи, заклади) так і фізичні (підприємці, 

особи самозайнятою діяльністю) особи. 
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МІСЦЕ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЗВОРОТНОГО ВИКУПУ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-

ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

З початком ринкових відносин, а з ними і відродженням інституту цінних 

паперів, було прийнято ряд законодавчих актів, спрямованих на удосконалення 

правового регулювання ринку цінних паперів в Україні. 

У зв’язку із відсутністю ґрунтовних теоретичних розробок, на практиці дуже 

часто виникають труднощі в застосуванні нормативних положень, що здійснюють 

регулювання обігу цінних паперів в Україні. В цьому випадку важливого значення 

набуває договірна форма, яка допомагає врегулювати ті суспільні відносини які в 

деякій мірі не надто деталізовані в приписах законодавства, а подекуди зовсім ним 

неврегульовані. 

При цьому, у процесі обігу цінних паперів, контрагентами, все частіше 

відбувається використання договірних конструкцій про існування яких два 

десятиліття тому в Україні знали лише одиниці правників. 

Однак, навіть в умовах докорінного реформування національного 

законодавства, а разом із тим нового осмислення юридичної сутності та значимості 

договорів, які раніше були невідомі плановій економіці договір купівлі-продажу 

цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу (договір репо) в нашій країні 

залишається мало досліджуваним. 

Метою даної роботи є окреслення окремих питань щодо визначення місця 

договору купівлі-продажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу у 

системі цивільно-правових договорів та порівняння його із договором позики під 

заставу цінних паперів. 

На початку наукової розвідки слід наголосити на тому, що договірна 

конструкція купівлі-продажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу 

(договір репо) викликає додаткову зацікавленість з огляду на те, що вона нормативно 



не закріплена а ні положеннями Цивільного кодексу України, а ні положеннями 

Господарського кодексу України. 

В той же час договірна конструкція репо нерідко застосовується як на 

біржовому ринку його професійними учасниками так і на позабіржовому ринку 

комерційними банками. В обох випадках предметом даного договору будуть 

виступати цінні папери. 

У контексті застосування правочинів репо у банківській діяльності точиться 

дискусія стосовно правової природи згаданих договорів. Здебільшого її суть, як 

стверджує І. А. Безкублий, зводиться до ототожнення репо з кредитом під заставу 

цінних паперів та договору купівлі-продажу [6, с. 435]. 

Своєрідною позикою під заставу договір репо визнається також багатьма 

сучасними цивілістами (М. Кузнецов, Р. А. Майданик, В. А. Белов) [8, с. 47]. 

В. А. Бєлов аргументує заставний характер договору репо тим, що право 

власності на цінні папери, які перейшли за першою частиною угоди репо до покупця 

одразу ж обтяжуються зобов’язальним правом вимоги продавця [7]. 

Однак, з цим можна не погодитися. Справа в тому, що право вимоги, яким на 

думку В. А. Бєлова обтяжуються цінні папери, не може позбавити покупця за першою 

частиною договору репо володіти, користуватися і розпоряджатися цінними паперами, 

які перейшли у його власність. Наприклад покупець за першою частиною договору 

репо може здійснити відчуження цих цінних паперів (подальший продаж). Так зване 

обтяження правом вимоги щодо цінних паперів набуде юридичної сили для 

зобов’язаної сторони лише при настанні певного моменту у часі задля виконання 

другої частини договору репо. Тому що за першою частиною договору репо первісний 

продавець має право вимагати від зобов’язаної сторони передати йому у власність 

цінні папери лише при настанні певного моменту у часі відповідно до умов договору. 

Таким чином, характерне для застави, у силу статті 17 Закону України «Про 

заставу», обмеження права власності, а саме право розпоряджатися цінними паперами 

не виникає. А отже і вести мову про те, що договір репо виступає аналогом договору 

позики під заставу цінних паперів не вбачається не можливим. 

В той же час автором підтримується позиція про те, що договір репо є подібним 

до договору позики за своїм економічним змістом. Подібність договору репо із 



позикою може ввести в оману стосовно кінцевої мети договору репо, яка однак 

відрізняється від мети договору позики. 

Мета договору репо є більш глибокою та віддаленою, як про це зазначає 

В. І. Поляков, ніж звичайна «causa» купівлі-продажу [10]. 

Метою договору репо є передача права власності на цінні папери на певний 

строк за певною ціною. 

Також про неможливість застосування до договірної конструкції репо 

положень щодо договору позики свідчить класифікація цих договорів. 

Стосовно класифікації договору позики варто взяти за основу класифікацію 

проведену С. Я. Вавженчуком, який відносить договір позики до реальних, 

односторонніх договорів, що може бути оплатним або безоплатним [4, с. 419]. 

Класифікація договору проведена С. Я. Вавженчуком в повній мірі відображає 

місце договору позики в системі зобов’язального права України. 

При цьому на відміну від договору позики правовій конструкції договору репо 

притаманні ознаки договору купівлі-продажу. Договір репо можна характеризувати як 

консенсуальний, двосторонній договір та оплатний. 

Консенсуальний характер договору репо полягає у тому, що такий договір буде 

вважатися укладеним з моменту, коли сторони досягли обопільної згоди з усіх 

істотних умов договору. 

Договір репо є двостороннім, так як покупець та продавець мають зустрічні 

права та обов’язки за цим договором. Покупець цінних паперів за першою частиною 

договору має право вимагати надання йому у власність цінних паперів та несе 

обов’язок сплатити вартість цих цінних паперів продавцю, продавець навпаки 

зобов’язаний передати цінні папери та має право вимоги оплати їх вартості. 

Відплатний характер договору репо проявляється у тому, що продавець, передавши 

цінні папери покупцю, отримує оплату за них від покупця. 

Враховуючи вище викладене можна зазначити, що договорів купівлі-продажу 

цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу (репо) є видом договору купівлі-

продажу. Так договір репо як і договір купівлі-продажу є двостороннім, 

консенсуальним, оплатним містить у собі взаємопов’язані обопільні зобов’язання 

сторін які виникають в момент досягнення між ними згоди. 



При визначенні предмету договору репо сторони керуються загальними 

положеннями цивільного законодавства щодо купівлі-продажу, мета укладення 

договору репо є більш «віддаленою» ніж при звичайній купівлі-продажу і полягає у 

передачі права власності на цінні папери на певний строк, з цілю надання іншій 

стороні вільних фінансових ресурсів. 

Також на основі проведеної наукової розвідки автором було сформульовано 

визначення договору купівлі-продажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного 

викупу (договору репо). 

Договір купівлі-продажу цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу 

(договір репо) це цивільно-правовий договір за яким одна сторона продає іншій 

сторонні цінні папери із зобов’язанням їх зворотного викупу у строк встановлений в 

договорі за попередньо обумовленою цінною. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ

У КРИМІНАЛЬНОМУ-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Удосконалення національного законодавства це спосіб усунення прогалин, 

який має ряд переваг та недоліків. Суттєвою перевагою цього способу є те, що 

удосконалення національного законодавства відбувається компетентними на те 

органами із залученням професіоналів із відповідних галузей суспільних відносин. 

Але із іншого боку, як би систематизація законодавства не була проведена ,навіть на 

найвищому науково-практичному рівні, в умовах динамічної ринкової економіки вона 

не може забезпечити: по-перше, необхідний рівень деталізації правового 

регулювання, а по-друге – здатність правової системи динамічно реагувати на 

розвиток відповідних соціальних та економічних інститутів. 

Тому особливу увагу варто звернути на судовий прецедент, введення якого, на 

мою думку, є найбільш доречним та необхідним в даному випадку. До того ж позиція 

щодо визнання значного впливу прецеденту на велику кількість правових явищ, 

особливих заперечень не викликала і не викликає зараз. Узагальнення судової 

практики приймалося до уваги в процесі правотворчості – при створенні та 

удосконаленні нормативно-правових актів. Крім того, прийняті раніше судові 

рішення впливали на судову юридичну кваліфікацію в подальшому і конкретизацію 

оціночних понять (для прикладу, методика визначення розміру моральної шкоди не 

регламентована жодним нормативним документом – суди визначають її розмір, 

керуючись своїм внутрішнім переконанням та суддівським розсудом, враховуючи при 



цьому положення судової практики). До переваг судового прецеденту варто віднести 

те що він здатен відносно вчасно реагувати на зміну, появу нових чи врегулювання 

неврегульованих законодавцем раніше суспільних відносин (тобто він є динамічним). 

Також судовий прецедент характеризується досить високим рівнем нормативності та 

визначеності. 

У доктрині провідних країн континентальної правової системи вже протягом 

довгого часу правотворча діяльність суддів, а отже й існування судового прецеденту 

як джерела права не заперечується. Це зв’язано в першу чергу із загальносвітовою 

тенденцією до відмови від нормативістського підходу застосування права та 

посилення процесів конвергенції (згладжування, зближення) між двома правовими 

системами, зокрема використання прецедентів країнами романо-германської правової 

сім’ї та нормативно-правового акту представниками англо-американської. 

Для підтвердження вище наведених явищ необхідно детально вивчити причини 

його виникнення, причини появи необхідності застосування судового прецеденту. 

Спробуємо зробити це на прикладі нашої країни, в судовій практиці якої нерідко 

виникають ситуації, коли правозастосовувач не знаходить у чинних нормативно-

правових актах необхідних норм, які регулюють встановлені суспільні відносини, 

тобто мають місце прогалини у праві і прогалини в законі. Причинами прогалин є по-

перше – невміння законодавця відобразити в нормативних актах усе різноманіття 

життєвих ситуацій, які вимагають правового регулювання, а по-друге – частіше 

неможливість передбачити появу нових життєвих ситуацій у результаті постійного та 

останнім часом досить стрімкого розвитку суспільних відносин, здійснити щодо них 

відповідні законодавчі дії. За наявності прогалин судами застосовується аналогія 

закону і аналогія права. 

Світова судова практика на своєму прикладі досить явно доводить, що яскраво 

виражений, категоричний, нормативіський підхід до інституту джерел права відживає 

своє. 

Прецедентне право випереджає у своєму розвитку законодавчий процес. 

Воно більш гнучке, й тому більш оперативно враховує правову дійсність, яка 

змінюється. Суддя при розгляді конкретних справ змушений вирішувати казуси, що 

виникають в правовій дійсності, які законодавець не завжди встигає врегулювати. 

У зв’язку з безліччю прогалин у праві, в судді досить часто відсутня правова норма, 



якою можна вирішити спір. Відмовити у здійсненні правосуддя суд не може – він 

зобов’язаний вирішити спір, ґрунтуючись на загальних принципах права. Такі 

загально правові формули, які дозволяють вирішувати визначені категорії справ, 

потребують офіційного визнання. Це повинно зробити більш розумними межі 

коливання правозастосовної практики різноманітних судів. 

Необхідно підтримати думку тих дослідників, які пропонують офіційно 

включити прецедент до системи джерел українського права. Це означає – дати суддям 

можливість офіційно посилатися в своїх рішеннях на прецедент Верховного Суду або 

на прецедент вищих інстанцій спеціалізованих судів. Тим не менш, чи зможе 

прецедент органічно влитися в українську правову систему, покаже час. 

Кастарнов Д. Б., ад’юнкт,

Національна академія внутрішніх справ,

Київ, Україна

ДОКАЗУВАННЯ ОБСТАВИН, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОСОБУ 

ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТАНДАРТІВ

Протягом усієї історії людства питання боротьби зі злочинністю посідали 

чільне місце у здійсненні та реалізації державної політики. Особливого значення 

набуває ця проблема в умовах, коли Україна проголосила курс на побудову 

суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави (ст. 1 

Конституції України). Принцип верховенства права є домінуючим у системі засад 

кримінального провадження, відповідно до якого людина, її права та свободи 

визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з 

урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ст. 8 КПК України ). 

Однією з форм міжнародної інтеграції у боротьбі зі злочинністю, що поширюється 

за межі держави, є об’єднання зусиль правоохоронних органів у діяльності міжнародних 

організацій, що мають повноваження з координації зусиль у боротьбі зі злочинністю. 

Важливе місце у цьому напрямку належить законодавчому положенню, згідно з яким під 

час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового 

розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язанні 



неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінального процесуального 

кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість, яких надана Верховною 

Радою України, а у разі, якщо норми Кримінального процесуального кодексу України 

суперечать міжнародному договору, застосовуються положення відповідно міжнародного 

договору України (ст. 9 КПК України). 

Зважаючи на це, особливої уваги набуває діяльність одного з центральних 

суб’єктів провадження – слідчого. Саме слідчий має забезпечити виконання завдань 

кримінального провадження, щодо охорони прав, свобод та законних інтересів 

учасників кримінального провадження. Їх реалізація можлива лише за умови 

доказування обставин, що становлять зміст предмета доказування, з поміж яких 

особливе місце належить обставинам, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного 

(обвинуваченого), обтяжують чи пом’якшують покарання. В умовах 

євроінтеграційних прагнень нашої держави вирішення кримінально-правових 

конфліктів неможливе без урахування Європейських стандартів кримінального 

судочинства та врахування обставин, що характеризують особу підозрюваного 

(обвинуваченого). 

Аналіз чинного законодавства дозволяє зробити висновок про те, що із 

обставинами, які характеризують особу підозрюваного (обвинуваченого), закон 

пов’язує вирішення таких кримінально-правових питань, як визначення виду 

покарання (ст. ст. 50-64 КК України), призначення покарання ( ст. ст. 65-73 КК 

України), наявність обставин, що пом’якшують (ст. 66 КК України) або обтяжують 

покарання (ст. 67 КК України), призначення більш м’якого покарання, ніж 

передбачено за даний злочин (ст. 69 КК України), звільнення від відбування 

покарання з випробуванням (ст. 75 КК України), звільнення від покарання (ст. ст. 74-

87 КК України) та ін. 

Особливого значення набувають обставини, що характеризують особу 

підозрюваного (обвинуваченого), для вирішення питання про призначення покарання 

за сукупністю злочинів (ст. 70 КК України). Якісний судовий розгляд справи 

можливий лише за умови, коли під час досудового розслідування всебічно і повно 

будуть встановлені дані про цю особу. Так, наприклад до таких відомостей належать 

обставини, пов’язані з колишніми судимостями особи. Водночас даних лише про 



колишні судимості підозрюваного (обвинуваченого) недостатньо, необхідно, щоб при 

проведенні досудового розслідування слідчий з’ясував відомості про поведінку 

підозрюваного (обвинуваченого) в місцях позбавлення волі, про ставлення його до 

праці підчас відбування покарання за раніше вчиненні кримінальні правопорушення, 

про обставини, в силу яких мав місце виправний вплив.

Низка питань кримінально-процесуального характеру може бути вирішена 

лише за умови, що у кримінальному провадженні будуть встановлені необхідні 

властивості особи підозрюваного (обвинуваченого). До їх числа слід віднести перш за 

все ті, які дозволяють вірно обрати форму досудового розслідування. Згідно ч. 1 ст. 

503 КПК України кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру, передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність, здійснюється за наявності достатніх підстав, а саме:

1) особа вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене законом України 

про кримінальну відповідальність, у стані неосудності;

2) особа вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіла 

на психічну хворобу до постанови вироку. 

Крім цього, за наявності відомостей, що підозрюваний (обвинувачений) є 

неповнолітнім, або в силу фізичних чи психічних вад не може самостійно 

здійснювати своє право на захист, або не володіє мовою, якою ведеться провадження 

у кримінальному провадженні, слідчий зобов’язаний забезпечити участь захисника 

(ст. ст. 48-49 КПК України), а у відповідних випадках – перекладача (ч. 1 ст. 68 КПК 

України), педагога (психолога) (ч. 1 ст. 226 КПК України), законного представника 

(ст. 227, КПК України). 

Властивості особи підозрюваного (обвинуваченого) враховуються і при обранні 

щодо нього запобіжного заходу. Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання 

про необхідність обрання запобіжного заходу, щодо підозрюваного (обвинуваченого) 

і визначення його виду, повинні враховуватися тяжкість злочину, відомості про особу 

підозрюваного (обвинуваченого), його вік , стан здоров’я, сімейний стан, рід занять та 

інші обставини. Не встановлення однієї з перерахованих обставин перешкоджатиме 

вірному вирішенню питання про обрання запобіжного заходу. Цілком зрозуміло, що 

при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч. 1 ст. 183 КПК 

України) слід докладати копії витягів з ЄРДР та повідомлення про підозру, копії 



протоколів затримання, допитів підозрюваного, а також наявні докази, що 

підтверджують обставини, які свідчать про необхідність обрання особі запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою (відомості про особу підозрюваного 

(обвинуваченого), довідки про судимість, дані про можливість особи переховуватися 

від слідства, про погрози на адресу потерпілих, свідків тощо. 

Проаналізувавши положення норм ст. 183 КПК України, можна зробити висновок, 

що тримання під вартою – винятковий захід, який має застосовуватися лише у випадках, 

коли інші, більш м’які запобіжні заходи, будуть неефективними. 

Отже, доказування обставин, що характеризують особу підозрюваного 

(обвинуваченого) як цілеспрямована діяльність слідчого щодо встановлення певної 

сукупності відомостей, має важливе значення для правильного застосування норм 

кримінального закону, точного виконання та додержання вимог кримінального 

процесуального законодавства, вибору та застосування найбільш дієвих та ефективних 

прийомів під час проведення слідчих (розшукових) дій. 

Корецький С. М., кандидат юридичних наук, доцент,

Київський національний університет культури і мистецтв,

Київ, Україна

ІНДИВІДУАЛЬНЕ КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ 

ТА ПРОФІЛАКТИКА

Будь-яка науково обґрунтована соціальна діяльність повинна здійснюватись у 

відповідності до емпірично встановлених алгоритмів. А саме: 

 збирається достовірна інформація про оточуючу об’єктивну реальність, 

виявляються вузлові точки проблемної ситуації («реперні точки»), докладання зусиль 

до яких дає найбільший ефект;

 з’ясовуються наявні сили і засоби, якими володіє соціальний інститут або 

суспільство в цілому для розв’язання проблеми;

 розробка «технологічних карт» застосування наявних сил та засобів до 

«реперних точок» розв’язання проблеми;

 постійний контроль та корекція зусиль, що докладаються. 



В умовах державотворення при наявності зовнішньої агресії особливої 

актуальності набувають питання, пов’язані зі злочинністю. Аналіз самопочуття 

населення щодо злочинних посягань [1] свідчить, що протягом двох останніх 

десятиріч половина населення України вважає, що рівень особистої безпеки значно 

погіршився. Тому зростає актуальність загально-соціальної, державної та громадської 

діяльності, спрямованої на протидію злочинності. 

Вказаний вище алгоритм застосовується і в процесі протидії злочинності. 

Самим ефективним елементом системи протидії злочинності на думку більшості 

кримінологів є профілактика злочинів. А серед видів профілактики самим 

ефективним є індивідуальна профілактика. В той же час необхідно зауважити, що 

ефективність профілактики злочинності в цілому та індивідуальної профілактики 

значною мірою залежить від виконання ряду умов. Зокрема: 

 обрання найбільш пристосованого для цієї діяльності суб’єкта профілактики;

 нормативно-правове забезпечення профілактики злочинності;

 методологічне та методичне забезпечення суб’єкта профілактичної діяльності. 

(ключовими методиками є методики індивідуального кримінологічного 

прогнозування та відповідної індивідуальної психокорекції). 

Один з родоначальників теорії та практики індивідуального кримінологічного 

прогнозування А. П. Закалюк на початку 80-х років ХХ ст. , очоливши науково-

дослідну лабораторію при КВШ МВС СРСР, узагальнив наявні на той момент основні 

методологічні підходи щодо розробки методик індивідуального кримінологічного 

прогнозування і дійшов висновку, що найбільш ефективним методологічним 

підходом до розробки методик індивідуального кримінологічного прогнозування є 

типологічний підхід. [2]. На підставі цього підходу до кожного з восьми видів 

адмінпіднаглядних було розроблено типологію осіб (за методикою А. І. Долгової [3]): 

стійкий, ситуативний, випадковий. Відповідно до кожного виду та типу було 

виявлено прогностично значущі ознаки та емпірично встановлено їх коефіцієнти, а 

також обрахована сума цих коефіцієнтів, яка з високою вірогідністю дозволяла 

віднести конкретну особу до того чи іншого типу. Ресоціалізація, а відтак і 

індивідуальна профілактика, в цьому випадку являла собою еволюційний процес, при 

якому суб’єкт прогнозування та профілактики (дільничний інспектор міліції) був 



озброєний простою у користуванні методикою прогнозування та набором заходів 

профілактичного впливу у відповідності до кожного типу особи. 

Опираючись на методологію типологічного підходу, автор у 2003 році 

запропонував власну методику розробки інструментарію індивідуального 

кримінологічного прогнозування поведінки неповнолітніх та старшої вікової групи 

малолітніх (12-14 років)[4]. Подальша апробація інструментарію дозволила 

засвідчити високу достовірність прогнозу. Для ефективного використання даної 

методики дослідник повинен:

 дослідити певний вид особи потенційного або латентного злочинця;

 провести типологію;

 знайти найбільш адекватний суб’єкт прогностичної та профілактичної 

діяльності;

 встановити прогностично значимі ознаки конкретного типу та обрахувати їх 

коефіцієнти та суму належності до того чи іншого типу;

 під кожний тип розробити систему заходів профілактичного впливу ( у разі 

наявності декількох суб’єктів розробити систему комунікацій);

 забезпечити нормативно-правове супроводження прогностичної та 

профілактичної діяльності;

 запропонувати наділення повноваженнями існуючого або створення нового 

державного органу щодо координації та корекції суб’єктів прогностичної та 

профілактичної діяльності;

 передбачити можливість контролю та залучення до цієї діяльності спільноти та 

зацікавлених суспільних організацій. 

У в’єтнамському конфлікті США втратила загиблими близько 50- ти тис. 

чоловік, а через три роки після закінчення в’єтнамського конфлікту у в’язницях 

Сполучених Штатів знаходилось понад 60 тис. ветеранів цього конфлікту. Як сталося, 

що непогані хлопці, патріоти власної батьківщини стали злочинцями, досить близько 

до реальності показано в художньому фільмі «Перша кров». По суті в мирне життя 

повертались хлопці, які бачили кров і навіть загибель близьких, почали бачити 

соціальну реальність лише в чорно-білому форматі, з підвищеним почуттям 

справедливості і вмінням розв’язувати будь-яку конфліктну ситуацію виключно 

силовими методами. 



Зараз в умовах АТО в процесі ротації будуть повертатися чоловіки, які 

пройшли через бойові дії і набули соціально-психологічних характеристик, 

притаманних ветеранам. При цьому чинне законодавство, надавши значних пільг 

учасникам АТО, не забезпечило гарантії механізму отримання цих пільг та і сам 

механізм отримання статусу учасника АТО не функціональний. 

Вже зараз ЗМІ повідомляють про неправомірні насильницькі дії учасників АТО 

щодо відновлення «справедливості», і якщо ми не хочемо через певний, досить 

короткий проміжок часу, побачити наплив в місця позбавлення волі щирих патріотів, 

необхідно вже зараз вжити відповідних заходів. На нашу думку, до моменту 

створення науково обґрунтованої системи індивідуального прогнозування та 

профілактики насильницьких злочинів учасниками АТО необхідно негайно 

розробити тимчасові нормативно-правові положення, які б забезпечили наступні 

заходи:

 покласти на психіатрів та психологів військово-лікарських комісій МО 

обов’язок щодо тестування і на його основі виявлення деструктивних елементів 

структури особи кожного учасника бойових дій;

 налагодити стійкі канали інформації від ВЛК МО до військкоматів та ОВС 

щодо результатів проходження тестування учасників бойових дій;

 узагальнити існуючі методики пихокорекції учасників бойових дій та 

адаптувати їх під потреби сьогодення;

 провести перепідготовку штатних працівників соціально-психологічної служби 

військкоматів з метою практичного опанування методик психокорекції та 

переглянути їх штати у відповідності до контингенту учасників АТО на території 

обслуговування;

 провести навчання служби дільничних інспекторів міліції щодо опанування 

методик профілактики насильства в сім’ях учасників АТО;

 на рівні Кабінету Міністрів розробити інструкцію щодо сприяння органами 

місцевого самоврядування та державними органами на місцях в галузі створення та 

підтримки громадських організацій, які б опікувались проблемами учасників АТО 

(передбачити в структурі організації юриста та психолога);

 законодавчо передбачити пріоритет для учасників АТО при вступі у вищі 

навчальні заклади на спеціальності: «соціальна робота», «психологія», «психіатрія», 



«правознавство» з подальшим працевлаштуванням в структурі профілактики 

насильницької злочинності серед учасників АТО. 
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СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ 

В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Соціальні права людини залишаються в Україні одними з найбільш вразливих 

та незахищених. При цьому, держава не лише нездатна належним чином виконати 

свій конституційний обов’язок щодо гарантування права людини достатній життєвий 

рівень, а й іноді сама вдається до ганебної практики його порушення. Взяти хоча б 

стрімкий рівень зубожіння суспільства внаслідок величезної девальвації національної 

валюти в 2014–2015 роках. 

Соціальна спрямованість діяльності держави, що тягне за собою розширення 

меж її діяльності, визначалася і формуванням «другого покоління прав людини», що 

були покликані служити відповідному усуненню нерівності. Права «другого 

покоління», тобто, права соціальні, економічні, культурні, в умовах ринкової 

економіки далеко не завжди можуть бути забезпечені державою. Досвід радянської 

держави показав, планова економіка, державне регулювання забезпечували ці права, 



проте, за таким мінімумом, який не гарантував гідного рівня життя людей. В умовах 

постійного дефіциту необхідних для життя предметів, низької заробітної платні було 

забезпечено рівність у бідності. Проте, досвід соціалістичної держави у реалізації 

соціально-економічних прав не повинен ігноруватись. Він показує, що без елементів 

планування соціальні програми не можуть бути реалізовані. 1

Питання соціальних прав людини, її соціальної свободи вкрай важливі для 

визначення концепції взаємовідносин людини і держави. Ця концепція повинна чітко 

сформулювати відповіді на питання: чи бере держава на себе функцію соціального 

захисту людини чи залишає її сам на сам з ринковою стихією; чи буде (і чи повинна) 

держава регулювати розподільчі відносини; чи є правомірним перерозподіл прибутку 

між різними соціальними верствами суспільства через оподаткування, державний 

бюджет, фінансування соціальних програм; чи повинна держава займатися 

«вирівнюванням» соціальної нерівності; чи веде свобода, що формується в 

економічній сфері, до встановлення соціальності; чи застарілі ідеї рівності у нових 

умовах, є вони міфом чи реальністю; чи можемо ми створити суспільство, що 

засноване на засадах соціальної справедливості й моральності, чи в умовах ринку 

треба від них відмовитися 2. 

Цікавим є досвід ФРН, яка конституційно проголосила себе соціальною 

правовою державою. Принцип соціальності держави у тій чи іншій формі виражено у 

конституціях Франції, Італії, Португалії, Туреччини, Іспанії, Греції, Нідерландів, 

Данії, Швеції й інших країн 3. 

Проте далеко не всі держави можуть вже нині реально захистити всі 

найважливіші права цієї групи. Основна причина – стан економіки країни. Адже 

соціальна функція може здійснюватися у повному обсязі тільки при високому рівні 

економічного розвитку, що дозволяє розумно перерозподіляти засоби і ресурси, 

зберігаючи свободи ринкових ресурсів і підприємництва. 

Визнаючи обмеженість реальних можливостей сучасної України у забезпеченні 

соціальної захищеності індивіда, необхідно, проте, в процесі підготовки нової 

редакції Конституції України затвердити принцип соціальної держави як важливий 

фактор взаємовідносин людини і держави. 

В процесі реалізації прав і свобод держава виступає посередником між особою 

та суспільством та використовуючи гуманістичну основу права робить його 



інструментом досягнення своїх цілей. Для задоволення своїх потреб та інтересів 

людство змушено шукати оптимальні форми співвідношення між собою, державою та 

громадянським суспільством, застосовуючи при цьому право 4. В правах та 

обов’язках фіксуються зразки, стандарти поведінки, що формуються під впливом 

моральних уявлень про добро і зло, честь, порядність, тощо. Держава бере їх під 

захист і вважає обов’язковими, корисними та доцільними для нормального 

функціонування соціальної системи. Так поступово норми і принципи моралі 

отримують закріплення у правових принципах. 

Такі правові принципи повинні бути відображені на конституційному рівні. 

При підготовці нової Конституції України важливо не забувати про досвід попередніх 

поколінь вітчизняних правників. Важливо врахувати правові традиції українського 

суспільства та правову практику десятиліть державного будівництва, розуміти, що 

відсутність економічних можливостей для забезпечення соціальних прав людини 

може бути тимчасовим явищем, а втрата концептуальних орієнтирів може стати 

нищівною для послідуючої практики правозастосування. 
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КРИМІНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Безпека – це відсутність загрози, її попередження, надійність і збереження 

«статус-кво» підприємства, стан при якому не загрожує небезпека, не заподіюється й 

не може бути заподіяна шкода певним інтересам та цінностям виробничої діяльності. 



Ми розглядаємо безпеку підприємництва в різних аспектах і передусім, як 

складову національної безпеки України. В сучасних умовах системних викликів 

національній безпеці України особлива увага, на нашу думку, повинна бути приділена 

підготовці фахівців по нейтралізації негативних, криміногенних чинників у діяльності 

підприємств, як запоруки економічної та військової безпеки України. 

Об’єктами захисту, з кримінологічної точки зору, є:

1. Інформаційна безпека підприємства. 

2. Екологічна безпека підприємства, включаючи безпеку праці. 

3. Стан соціальної психіки працівників підприємства, як окремий об’єкт і 

як системна складова (травматичні події сьогодення викликаючи порушення звичного 

соціального мислення змінюють життєвий світ людини, і, як наслідок, моделі 

поведінки). 

4. Фізична безпека працівника. 

5. Безпека матеріальних фондів. 

6. Економічна безпека (унеможливлення рейдерства та ін.) включаючи 

інформаційні та правові важелі захисту. 

Фахівець з безпеки підприємства, на нашу думку, повинен вміти вивчати та 

системно аналізувати ризики безпеки. Мова йде не тільки про прогнозовані втрати від 

ризиків підприємницької діяльності, а й їх запобігання. 

Останнє неможливо без набуття фахівцем вмінь загального, спеціального та 

індивідуального прогнозування ризиків безпеки підприємства. 

Основною метою такого прогнозування є встановлення кримінологічних 

показників ризиків для підприємства на короткострокові та середньострокові періоди. 

Йдеться, по-перше, про прогнозування загальної криміногенної обстановки 

враховуючи регіональні та державні тенденції, а також за порівняльним методом –

світові тенденції в цілому. 

По-друге, визначення загроз які є специфічними для певної галузі виробничої 

діяльності, враховуючи їх економічну та політичну складові. 

По-третє, прогнозування колективної та індивідуальної (у тому числі, на рівні 

керівного складу) віктимізації. 

В четвертих, прогнозування «фонових» криміногенних явищ на виробництві. 



Такі вміння неможливі без:

1) отримання спеціалістами знань щодо причин та умов правопорушної 

поведінки,механізмів конкретних злочинів,що можуть загрожувати безпеці окремих 

суб’єктів підприємницької (виробничої) діяльності;

2) набуття практичних навиків застосування методів загального, спеціального 

та індивідуального (аналіз поведінки, системи особистісних відносин, спрямування 

активності) кримінологічного та психологічного прогнозування. 

Загалом, мова йде про фахову готовність до проведення кримінологічної 

експертизи стану та проектів організації виробничої діяльності, розвитку трудового 

потенціалу з метою визначення впливу на безпеку підприємництва. 

Кримінологічна експертиза є складовою прогнозування ризиків й у той же час, 

самостійним методом дослідження питань безпеки, який використовується для 

перспективного обговорення новацій, що запроваджує підприємництво (у тому числі 

на рівні конкретного підприємства) щодо свого захисту на стадії розробки та 

обговорення проектів. 

Зокрема, за результатами експертного дослідження можуть бути 

конкретизовані позитивні сторони запланованих заходів та навпаки, вилучені ті що 

мають неоднозначні, а тим паче можливі негативні перспективні наслідки в контексті 

криміногенних ризиків. 

Уявляється, що для фахової підготовки спеціалістів з безпеки підприємств 

необхідно запровадити спеціальну підготовку в сфері організації та методики 

проведення кримінологічного аналізу, у тому числі, нормативної організації безпеки 

підприємств, з метою отримання знань та практичних умінь відповідної експертної 

діяльності. 

Загалом, розглядаючи кримінологічну складову фахової підготовки з безпеки 

підприємств, слід зазначити, що мова йде про організацію підготовки спеціалістів які, 

володіючи кримінологічною теорією та методикою кримінологічних досліджень, 

розуміють зв’язок між економічними і соціальними нормами та станом, динамікою, 

детермінацією злочинності, що створює реальні загрози виробництву. 



Саме на цьому підґрунті повинно відбуватися науково-практичне 

обґрунтування програмно – цільового підходу забезпечення безпеки підприємства, 

спрямованого на мінімізацію ризиків у соціальних і економічних проектах пов’язаних 

з реалізацією завдань виробничої діяльності. 
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МЕТА ОСВІДУВАННЯ ЯК СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ 

ЗА ЧИННИМ КПК УКРАЇНИ

Відповідно до КПК України (ст. 241) освідування є самостійною дією і 

включено до глави 20 «Слідчі (розшукові)дії». На відміну від КПК 1960 р. мета його 

розширена і полягає не тільки у виявленні на тілі особи особливих прикмет, але і 

слідів кримінального правопорушення. Така мета освідування передбачена 

законодавством Росії (ст. 179), Бєларусі (ст. 206), Казахстану (ст. 226), Арменії 

(ст. 220), Молдови (ст. 119). На дану обставину звертала увагу О. В. Каплінаі 

пропонувала відносити до мети даної слідчої (розшукової) дії виявлення «слідів 

злочину та інших властивостей і ознак, що мають значення для кримінальної 

справи» [1, с. 313]. Встановлення на тілі особистих слідів кримінального 

правопорушення, як мети освідування не викликає заперечень. 

Щодо інших завдань освідування слід звернути увагу на наступне. Відповідно 

до ст. 179 КПК РФ мета освідування полягає у «виявленні особливих прикмет,слідів 

злочину, тілесних ушкоджень, виявлення стану сп’яніння або інших властивостей і 

ознак, що мають значення для кримінальної справи, якщо для цього не потрібно 

проводити судову експертизу». Дане положення знаходило відображення в 

підручниках з кримінального процесу і криміналістики, якими тривалий час 

користувалися на теренах України. Воно увійшло в науковий обіг і сприймалося як 

таке, що відповідало вітчизняному законодавству. 

Зазначимо, що ні попередній, ні чинний КПК України не згадують про 

встановлення властивостей особи під час освідування, що, на нашу думку, слід 



визнати доречним. Аналогічним чином вирішується дане питання в КПК Арменії та 

Молдови. 

Слід звернути увагу на те, що КПК України містить декілька новел, відповідно 

до яких змінюється порядок освідування. Воно може проводитись тільки на підставі 

постанови прокурора, чим створюються додаткові гарантії захисту особи, 

забезпечується її недоторканність. 

Слід звернути увагу на зміну у видах освідування. Так, КПК України 1960 р. 

(ст. 193) передбачав два види освідування залежно від того, хто його проводив: слідче 

– проводив слідчий; судово-медичне – проводив судово-медичний експерт, а за його 

відсутності лікар, що має відповідні спеціальні знання. 

З аналізу ст. 241 чинного КПК можна зробити висновок лише про слідче 

освідування. Воно проводиться слідчим, а у разі необхідності до участі запрошують 

судово-медичного експерта або лікаря. В статті зазначається, що воно може 

проводитися лікарем за згодою особи, яка освідується і не згадується судово-

медичний експерт. На нашу думку у цьому вбачається певна прогалина і неточність 

викладення даної норми. Оскільки це слідча (розшукова) дія проводити її може тільки 

слідчий, а ніяк не лікар, навіть за згодою освідуваної особи. Проведення освідування 

за участю судово-медичного експерта може бути більш результативним. Така 

діяльність є його професійним обов’язком і повсякденною роботою. Разом з тим слід 

звернути увагу на те, що судово-медичний експерт і лікар підходять до освідування 

більшою мірою з медичної точки зору і менше уваги звертають на встановлення та 

фіксацію особливих прикмет і слідів, які можуть у подальшому мати значення для 

проведення трасологічних досліджень з метою встановлення механізму заподіяння 

тілесних ушкоджень. У цьому зв’язку слушною є думка С. О. Софронова, про 

проведення освідування безпосередньо слідчим із залученням до участі у ньому 

судово-медичного експерта або лікаря 2, с. 13–14. Це дозволить поєднати знання 

юридичні і медичні під час проведення освідування, щоб встановити наявність і 

характер тілесних ушкоджень – ран (вогнестрільних, різаних або колотих, рубаних 

або заподіяних тупим предметом); саден, подряпин, синців, слідів дії отруйної 

речовини, визначити їхні розміри, локалізацію на тілі та правильно і повно 

відобразити встановлені обставини у протоколі слідчої (розшукової) дії. 



Висновок про те, що чинне кримінальне процесуальне законодавство 

передбачає єдиний вид освідування – слідче ґрунтується на тому, що законодавець 

передбачив лише одну форма фіксації результатів освідування – протокол (ч. 5 ст. 

241). Складання протоколу слідчої (розшукової) дії є прерогативою слідчого. 

Об’єктом освідування є тіло людини, що зачіпає її права на особисту 

недоторканість. Тому під час проведення освідування забороняється застосовувати 

дії, що принижують гідність людини або небезпечні для неї. Якщо освідуванню 

підлягає особа іншої статі, його проведення доручають слідчому відповідної статі. 

На завершення слід зазначити, що урахування наведених пропозицій сприятиме 

правильному розумінню норм чинного КПК України щодо видів освідування, його 

завдань та учасників. Подальші дослідження такої слідчої (розшукової) дії як 

освідування та узагальнення слідчої практики сприятимуть розробленню 

криміналістичних рекомендацій щодо покращення її проведення, а також викладання 

студентам юридичних вузів і факультетів на заняттях з кримінального 

процесуального права та криміналістики. 
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ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ:

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Процесуальні дії і рішення мають важливе значення для кримінального 

провадження та повинні прийматися відповідно до встановленої законом 

процесуальної форми. Рішення слідчого, прокурора, згідно з ч. 3 ст. 110 КПК 



України (далі – КПК) приймаються у формі постанови, яка виноситься у випадках, 

передбачених КПК, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне [1]. Тому 

не можна погодитись з думкою І. В. Гори, яка стверджує, що рішення слідчого, 

прокурора про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

(далі – ЄРДР) є процесуальним[2, с. 465–466], адже винесення постанови при цьому 

закон не передбачає. 

Приймаючи рішення щодо внесення відомостей про вчинення кримінального 

правопорушення до ЄРДР слідчий, прокурор аналізує відомості, що містяться в заяві, 

повідомленні чи іншому джерелі, зазначеному в ч. 1 ст. 214 КПК. Аналіз таких 

джерел свідчить про те, що заяви, повідомлення тощо є приводи для початку 

кримінального провадження. А якщо є приводи, то мають бути й підстави для 

початку провадження. Такими підставами є наявність у заяві, повідомленні чи 

іншому джерелі відомостей про ознаки вчиненого або такого, що готується 

кримінального правопорушення. 

Вважаємо, що за наявності приводів і підстав для початку кримінального 

провадження слідчий, прокурор зобов’язані винести постанову згідно з ч. 3 ст. 110 

КПК, адже це їхнє процесуальне рішення, яке має бути втілено у відповідну 

процесуальну форму визначену законом. Постанова слідчого, прокурора в якій 

обґрунтовується необхідність почати досудове розслідування, на наш погляд, може 

мати назву : «Постанова про початок досудового розслідування». За своїм змістом 

вона може бути подібною до постанови про порушення кримінальної справи, яка 

була передбачена в КПК від 28. 12. 1960 р. (статті 98,130)[3], складатися з трьох 

частин і відповідати структурі, що визначена ч. 5 ст. 110 чинного КПК [1]. 

В резолютивній частині постанови слідчого мають бути сформульовані такі 

процесуальні рішення: «Постановив: 1. Відомості про вчинення громадянином 

А. кримінального правопорушення внести до ЄРДР та приступити до розслідування. 

2. Про прийняте процесуальне рішення невідкладно повідомити прокурора, заявника, 

гр. А. та інших зацікавлених осіб. 3. Копію цієї постанови невідкладно направити 

прокурору, заявнику, гр. А. та іншим зацікавленим особам. 4. Роз’яснити заявнику, 

гр. А. та іншим зацікавленим особам їх право на оскарження прийнятого рішення в 

установленому законом порядку». 



Повідомлення про прийняте процесуальне рішення (ч. 1 ст. 111 КПК) повинно 

бути у письмовій формі й відповідати вимогам ч. 5 і 6 ст. 214 КПК [1]. 

Перш ніж направити повідомлення потерпілому, він повинен набути свого 

процесуального статусу шляхом подання заяви про залучення до провадження як 

потерпілого в порядку, передбаченому ч. 1–3 ст. 55 КПК [1]. 

Якщо відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 

прокурором, він, згідно з ч. 7 ст. 214 КПК, зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 

наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього 

матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового 

розслідування. Як саме мають бути переданінаявні у нього матеріали до органу 

досудового розслідування в законі не зазначено. На думку окремих авторів, це може 

бутисупровідний лист на ім’я керівника органу досудового розслідування з 

дорученням щодо проведення досудового розслідування [4, с. 531], але він не є 

процесуальним документом. Вважаємо, що в цьому випадку прокурор, приймаючи 

процесуальне рішення відповідно до ч. 3 і 5 ст. 110 КПК, також має винести 

«Постанову про початок досудового розслідування», а потім «Постанову про 

направлення кримінального провадження за підслідністю» в резолютивній частині 

якої сформулювати рішення щодо проведення досудового розслідування. До 

зазначених постанов потрібно додати наявні у прокурора матеріали, що стали 

приводом і підставою дляпочатку досудового розслідування, та направити органу 

досудового розслідування з супровідним листом. 

Слід мати на увазі, що в КПК від 13. 04. 2012 р. не передбачено стадію 

порушення кримінальної справи і, відповідно, не врегульовано процес оскарження 

постанови про порушення і про відмову в порушенні кримінальної справи. Такі права 

мали зацікавлені учасники кримінального провадження за КПК від 28. 12. 1960 р. 

Таким чином допущено порушення ч. 3 ст. 22 Конституції України де зазначено, що 

при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод [5]. 

Тому вважаємо доцільним внести зміни до чинного КПК і передбачити строки 

та порядок оскарження зацікавленими учасниками кримінального провадження 

процесуального рішенняслідчого чи прокурора, що стосується початкудосудового 

розслідування, до суду першої інстанції, а в разі потреби й до апеляційного суду. 



Таким чином було б відновлено судовий контроль за додержанням закону на 

початковій стадії процесу. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДУМКИ

Зміст сучасного етапу формування державотворчих та правотворчих концепцій 

України відповідав потребам трансформації української держави до правової, 

соціальної, демократичної, а українського суспільства – до громадянського. Нові 

концепції та теорії перевірялися часом у процесі реалізації судової, правової, 

політичної реформ, у ході виборів 1994, 1998, 2002, 2006 pp. та позачергових 2007 р. 

до Верховної Ради України, виборів Президента України 2004 р. 

Реалізацією новітніх правових підходів стало прийняття Конституції України 

1996 р., а також перебіг конституційного процесу, пов’язаний із змінами до 

Конституції, внесеними у 2004 р., та розробкою протягом 2007 р. проектів нової 



редакції Основного Закону різними політичними силами, представленими в 

українському соціумі. 

Основними напрямками формування правових поглядів щодо розвитку 

держави і права в незалежній Україні слід вважати становлення загальної теорії 

держави і права, що базується на принципово нових методологічних підходах і 

принципах епохи постмодернізму. На таких засадах вибудовується розуміння системи 

права, сформульоване в працях багатьох правників. Домінуючим концептуальним 

ядром у цих підходах стали проблеми прав людини як пріоритет будь-якої моделі 

розвитку і держави, і права. Права людини розглядаються як основа правової системи 

в цілому, а забезпечення їх дотримання – як головне завдання держави. В цьому 

аспекті болючою проблемою є створення ефективних механізмів забезпечення та 

реалізації прав людини, пошук шляхів переходу від декларацій до їх практичного 

втілення. Розв’язання цієї проблеми вбачається одним з основних завдань української 

правової науки і практики [2]. 

Тісно пов’язаний з даним напрямком новітньої української правової думки 

процес формування теорій, що стосуються проблем сучасного конституціоналізму та 

конституційного процесу. Підвалини, закладені провідними фахівцями, акцентували 

увагу на двох складових – правова держава та громадянське суспільство. В центр 

виведено механізм взаємодії та взаємозв’язків інститутів держави та інститутів 

громадянського суспільства. Особливий наголос робиться на змістові демократичної, 

правової, соціальної держави як пріоритетного напрямку державотворення на 

сучасному етапі. 

Окремо слід відзначити широку дискусію, що розгорнулася в політичній і 

правовій площині щодо пошуку оптимальної форми правління в Українській державі. 

Цю дискусію було розпочато в середині 90-х років XX ст. під час розробки та 

прийняття нової Конституції. 

Українці, і в той час більшість, схилялися саме до президентської республіки. 

Але за останні роки конституційна теорія та практика поступово еволюціонували до 

парламентсько-президентської республіки, що було реалізовано під час 

конституційної реформи 2004 р. Разом з тим, події у державному, правовому та 

політичному житті України засвідчили недосконалість такої моделі, в яку було 



закладено багато суперечностей та неузгодженостей між повноваженнями окремих 

гілок влади. Таким чином, на сьогоднішній день перед українською наукою 

конституційного права стоїть завдання пошуку та обґрунтування шляхів подальшого 

вдосконалення конституційної моделі розподілу влади. При цьому можна виділити 

два основні підходи. За одного з них обстоюється необхідність продовження взятого у 

2004 р. курсу, логічним завершенням якого став би перехід до парламентської 

республіки. В рамках же іншого підходу, з огляду на певний негативний досвід 

існування парламентсько-президентської моделі, і, передусім, її нестабільність, 

вважається за доцільне повернення до президентської республіки. 

Можна також відзначити напрямки розвитку української правової науки, 

пов’язані з інтеграцією України до глобальних світових та європейських процесів. Це 

включає формування та розвиток поглядів на місце нашої держави в умовах 

глобалізації та інформатизації, реалізації програмних документів щодо розбудови 

інформаційного суспільства, участі України в багатосторонній торговельній системі, 

створеної в рамках Світової організації торгівлі, вирішення завдань щодо інтеграції 

України до Європейського Союзу та адаптації національного законодавства до вимог 

останнього та ін. [1]. 

Динамізм же сучасної правової думки України цілком обумовлений практикою 

реформ, що охоплюють різні сфери життєдіяльності суспільства і визначають потреби 

концептуального їх забезпечення. Правові теорії в такий спосіб набувають 

прикладного характеру, що значно підвищує їх соціальну цінність. 

Ідея правової держави пов’язана з утвердженням суверенності народу, 

підпорядкування держави суспільству. 

До недавнього часу вчені намагалися виводити правову державу лише із 

взаємодії права і держави. Через це правовою вважалася будь-яка держава, тому що 

не існує держави без права, без правової системи, і навіть тією чи іншою мірою без 

самообмеження правом. Нічого не міняє в цій ситуації проголошення основною 

ознакою правової держави верховенство закону. Таке верховенство можливе і в 

тоталітарній державі. В цьому випадку воно повернене проти народу, який 

перетворюється в сукупність безправних підданих. А тому очевидно, що для правової 

держави, тобто для такої, де панує право, треба йти не від закону і навіть не від права 



взагалі, а від громадянського суспільства, сучасне розуміння якого складалося 

паралельно з удосконаленням уявлень про демократичну правову державу. 

У словосполученні «правова держава» на першому місці стоїть право, а на 

другому – держава. Це означає верховенство права у суспільстві. Основоположним 

началом права є принцип загальної рівності, тобто загальної і рівної для всіх міри 

свободи, – для держави та її органів, для окремої особи, колективів, для всіх громадян 

країни, – така формальна рівність є властивістю права і виражає таку його специфіку 

як справедливість. Право в суспільному житті виступає насамперед у формі законів та 

інших нормативних актів. Тому громадяни і організації можуть бути юридично 

рівними і вільними тільки як учасники конкретних правовідносин, тобто таких 

відносин, які врегульовані законом, нормативними актами. 

Отже, верховенство права у суспільстві – основний принцип правової держави. 

Він зумовлює й інші його принципи, зокрема підпорядкування закону самої держави 

та її органів, посадових осіб, інших організацій, громадян. Правова держава 

характеризується якістю власне закону. Він повинен бути справедливим, гуманним, 

закріплювати невід’ємні природні права кожної людини – право на життя, на свободу, 

на особисту недоторканість. Але свобода не є абсолютною. Вона допускає 

обмеження, тобто має певну міру. Ця міра повинна бути рівною для всіх. 

У правах людини виражаються можливості її дій у різних сферах: економічній, 

політичній, культурній, особистій. Отже, держава визнає автономію особи, щодо себе, 

захищає, охороняє від свавілля права людини, які стають ядром усієї правової 

системи. Закони та інші нормативні акти, які видає держава, узгоджуються з правами 

людини, підпорядковані принципу їх непорушності. Саме тому непорушність прав 

людини, її честі й гідності, її інтересів, їх охорона і гарантування – один із принципів 

правової держави. 

Ознаки правової держави. Закріплення в Конституції та інших законах України 

основних прав людини. У правовій літературі під ними розуміють певні можливості 

людини, які необхідні їй для існування, розвитку, задоволення своїх потреб у 

конкретно-історичних умовах і мають бути загальними і рівними для всіх. 

Можна сказати, що держава є демократичною настільки, наскільки її 

законодавство відповідає загальновизнаним правам людини. Конституція України –



Основний Закон Української держави, її первинний політичний та правовий 

документ. Вона закріплює основні права та свободи громадян України в економічній, 

політичній, культурній сферах, а також їх особисті права. 

Панування у суспільному та державному житті законів, які виражають волю 

більшості або всього населення країни. Ця ознака визначає високий авторитет закону, 

повагу до нього. Законів необхідно приймати стільки, щоб законодавчо були 

врегульовані всі основні сфери суспільного життя. Вони повинні виражати волю 

більшості або всього населення (це ознака демократичності закону). Воля більшості 

населення виражається через органи держави – парламент і президента, а воля всього 

населення – через референдум (всенародне голосування). 

Врегулювання відносин між особою та державою на підставі загально 

дозвільного принципу: «особі дозволено робити те, що прямо не заборонено 

законом». Відносини між особою та державою регулюються на підставі загальних 

дозволів, тобто особа може вчиняти будь-які дії, якщо на них не поширені якісь 

заборони з боку держави – продати машину, купити будинок, отримати освіту, 

заповісти майно та ін. 

Взаємна відповідальність особи та держави. Закони видаються державою. 

Прийнятий закон обов’язковий для держави, її органів, державних службовців так 

само, як і для кожного громадянина. Якщо якийсь громадянин учинив 

правопорушення, то він притягається державою до юридичної відповідальності 

(адміністративної, кримінальної та ін. ). 

Однак держава, що порушила право громадянина, завдавши йому шкоди 

(наприклад при незаконному засудженні), повинна також нести відповідальність. 

Наявність у громадян правової культури. Активна участь громадян у суспільно-

політичному житті, побудові правової держави неможлива без їх юридичної 

поінформованості, правової культури. Остання включає в себе знання права, повагу 

до закону, готовність виконувати закон, уміння користуватися законодавством у 

практичному житті. 

Розподіл державної влади між її органами: законодавчим, виконавчими та 

судовими. Суть цієї ознаки полягає в тому, що єдина державна влада поділяється на 

три гілки: законодавчу, виконавчу, судову. Кожна з них здійснюється державними 



органами певного виду (парламент; уряд і виконавчі органи в центрі і на місцях; 

судові органи), що наділені певною самостійністю стосовно один одного. 

Юридична захищеність особи. Тільки те суспільство, в якому дотримуються 

права і свободи, гарантоване від свавілля, диктатури, беззаконня. Важливим є 

закріплення в Конституції та інших законах держави не тільки прав і свобод, а й 

засобів їх охорони та захисту. 

Високе становище в суспільному та державному житті суду. Ця ознака є 

найефективнішою юридичною гарантією прав і свобод громадян. Діяльність суду 

повинна ґрунтуватися на гласності, безпосередності, рівності сторін, презумпції 

невинуватості особи (у кримінальному праві). 

Неухильне виконання законів і підзаконних нормативних актів усіма 

учасниками суспільного життя, насамперед, державними органами. Зміст цієї ознаки 

полягає в тому, що держава, яка прийняла закон, не може сама ж його порушувати. 

Для держави закон є обов’язковим, як і для кожного громадянина. При порушенні 

органом держави або її службовою особою права громадянина останній може 

звернутися до суду за захистом цього права. 

Наведені ознаки правової держави визначають шляхи і напрями її формування, 

хоч на практиці поряд з юридичними необхідно приділяти увагу й соціально-

економічним, політичним факторам. Виконання тільки юридичних заходів, що не 

ґрунтуються на відповідних матеріально-духовних засадах, може призвести до 

створення формальної структури правової держави. 
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АНАЛІЗ СКЛАДНИХ ПИТАНЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО 

ЗАСТОСУВАННЯ ДОГОВОРУ ПОРУКИ

У сучасних умовах з огляду на масштаби неплатоспроможності в Україні 

виникає необхідність пошуку зручних і дієвих способів забезпечення виконання 

фінансових зобов’язань, одним із поширених видів яких є порука. Практичне 

значення поруки як забезпечувального засобу в цивільному обороті стрімко зростає, 

що пов’язано із збільшенням ризику невиконання його учасниками взятих на себе 

зобов’язань і проблем із реалізацією інших видів забезпечення виконання 

зобов’язань. 

Проблемам застосування договору поруки приділялася увага таких вчених, як 

Б. М. Гонгало, Л. А. Лунц, О. В. Михальнюк, І. Б. Новицький, Л. О. Новосьолова, 

А. М. Нолькен, М. О. Рожкова та ін. 

Насамперед слід зазначити,що договір поруки є консенсуальним та 

одностороннім, і, як і інші способи забезпеченні виконання зобов’язань, створює 

додаткове (акцесорне) зобов’язання щодо основного, по якому дається порука. 

Відповідно до ч. 2 ст. 553 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) порукою 

може забезпечуватися виконання зобов’язання частково або у повному обсязі. Тобто 

поручитель несе відповідальність у тому ж обсязі, що й основний боржник, якщо в 

договорі поруки прямо не зазначено про інше. 

Варто зазначити, що зобов’язання поручителя за договором поруки є 

строковим. Строк дії може бути передбачений у договорі (договірний строк), а якщо 

договірної умови немає, то такий строк визначений у ч. 4 ст. 559 ЦК (законний строк). 

За своєю правовою природою як законний,так і договірний строки є припиняючими 

(преклюзивними). 

Відповідно до ч. 4 ст. 559 ЦК порука припиняється після закінчення строку, 

встановленого в договорі поруки. Строком згідно з ч. 1. ст. 251 ЦК є певний період у 

часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. На підставі 

ч. 1 ст. 252 цього Кодексу строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або 



годинами. Вказівкою на подію, що має неминуче настати, визначається термін –

певний момент у часі, з настанням якого пов’язані дія чи подія, яка має юридичне 

значення (ч. 2 ст. 251, ч. 2 ст. 252 ЦК). 

Отже, умова договору поруки про її дію до повного виконання позичальником 

своїх зобов’язань перед банком за кредитним договором не є встановленим 

сторонами строком припинення поруки, оскільки суперечить ч. 1 ст. 251 та ч. 1 ст. 

252 ЦК. Саме таку правову позицію висловив Верховний Суд України у постановах 

від 21 травня 2012 р. у справах №6-68 цс11; №6-48цс11; від 23 травня 2012 у справі 

№6-33 цс 12. 

Також не слід вважати умовою про строк у зазначених договорах інформацію 

про те, що поручителі ознайомлені з усіма умовами кредитного договору, в тому 

числі зі строком його дії. 

Якщо погодитися з тим, що порука діє до повного виконання основного 

зобов’язання, то тоді вона стає фактично безстроковою, що суперечить її суті. 

Згідно із ч. 4 ст. 559 ЦК законними строками припинення поруки є 

шестимісячний строк від дня настання строку виконання основного зобов’язання та 

однорічний – від дня укладення договору поруки, якщо строк основного зобов’язання 

не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги. 

Відповідно, закінчення строку, встановленого договору поруки, як і сплив 

шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання та одного 

року від дня укладення договору поруки, якщо строк основного зобов’язання не 

встановлений, припиняє поруку за умови, якщо кредитор протягом строку дії поруки 

не звернувся з вимогою до поручителя (при цьому слід враховувати, що вимога не 

тотожна позову). 

Як зазначено в ч. 1 ст. 559 ЦК, порука припиняється з припиненням 

забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди 

поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. 

Слід враховувати, що за умовами цієї норми до припинення договору поруки 

призводить не будь-яка зміна основного зобов’язання, а лише та, що збільшила обсяг 

відповідальності поручителя. Такий підхід відповідає потребам господарського 

обороту, оскільки дає змогу зберегти забезпечення тоді, коли зміна основного 

зобов’язання не важлива (не суттєва), не має значення або сприятлива для 

поручителя. Зокрема, очевидно, що при продовженні строку основного зобов’язання, 



у випадку підвищення суми основного боргу, розміру процентів, встановлення чи 

збільшення неустойки, відстрочки платежу значно збільшується сума основного 

зобов’язання. Поручитель у такому випадку несе відповідальність, тільки якщо він 

згоден продовжити договір поруки на нових умовах, в іншому випадку (за загальним 

правилом) порука припиняється (така позиція підтверджена у постанові Верховного 

Суду України від 21 листопада 2011 р. у справі №6-49цс11). Продовження строку 

основного зобов’язання не впливає на поруку, якщо за її умовами поручитель 

відповідає з невиконання основного зобов’язання не повністю, а лише в розмірі 

зазначеної суми. 

Також при вирішенні таких спорів слід враховувати позицію Верховного Суду 

України, висловлену в постанові від 21 травня 2012 р. у справі № 6-20сц11, згідно з 

якою припинення поруки у разі зміни основного зобов’язання без згоди поручителя, 

внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності, презюмується. У цьому 

випадку звернення до суду з позовом про визнання договору поруки припиненим не є 

необхідним, проте такі вимоги підлягають розгляду судом у разі наявності 

відповідного спору. Аналогічна позиція висловлена в постанові Верховного Суду 

України від 18 червня 2012 р. у справі № 6-73цс12. 

Також слід пам’ятати, що відповідно до ст. 554 ЦК в разі порушення 

боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель 

відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не 

встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель 

відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату 

основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не 

встановлено договором поруки. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед 

кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки. 

Тому відмова у прийнятті позову на тій підставі, що в іншій справі було 

винесене рішення про стягнення на користь кредитора боргу з основного боржника 

(або,навпаки, з поручителя), є безпідставною. Відмова одному з позивачів фактично 

означає визнання його вимог безпідставними. 

Якщо стосовно однієї із солідарно зобов’язаних осіб рішення про стягнення не 

тільки винесене, а й виконане, то інші солідарні боржники відповідальності перед 

кредитором не несуть. Тобто зобов’язання боржника можуть вважатися виконаними 

лише при сплаті боргу кредитору, а не при винесенні рішення про його стягнення. 



Проте, якщо, наприклад є два аналогічних рішення щодо стягнення однієї і тієї 

ж суми у повному обсязі (скажімо, рішення господарського суду щодо юридичної 

особи та рішення загального суду щодо фізичної особи),одне з яких виконано, інша 

особа з метою запобігання подвійному стягненню може звернутися до суду із заявою 

про визнання на підставі ст. 369 ЦПК виконавчого документа щодо неї таким, що не 

підлягає виконанню. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що дискусійних питань, пов’язаних із порукою, 

в судовій практиці чимало. Ми стисло розглянули лише деякі з них і запропонували 

шляхи їх вирішення, що базуються на аналізі практики Верховного Суду України, 

судової практики сусідніх держав, які мають схоже законодавче регулювання 

зазначених правовідносин,а також на відповідних теоретичних розробках. 
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ПРОБЛЕМИ ДОКТРИНАЛЬНОЇ ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ 

«ТВІР АРХІТЕКТУРИ»

Чинні положення норм авторського права, закріплені у діючому ЦК України та 

Законі України «Про авторське право і суміжні права», визначають об’єкти 

авторського права як твори у галузі науки, літератури і мистецтва незалежно від їх 



завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження. 

Також у цих нормах зазначається достатньо широкий, але, безумовно, приблизний 

перелік творів, які охороняються нормами авторського права. 

У зв’язку з приділенням незначної уваги дослідників питанню визначення 

поняття «твір архітектури» або обмеженням своїх досліджень лише виявленням 

характерних ознак творів архітектури, а також дискусійністю поставленого питання, в 

авторсько-правовій доктрині не вироблено поняття твору архітектури як об’єкта 

авторського права, яке можна вважати класичним. 

Першими дослідниками авторського права на твори архітектури були 

О. М. Гейне, Я. Г. Гевірц та М. Г. Діканський, які проводили свої дослідження 

стосовно творів архітектури, але суть цих категорій стосовно творів архітектури 

авторами не розкривається і власного визначення об’єкта авторського права ними не 

надається. 

Як бачимо, різні аспекти авторського права на твори архітектури на початку 

ХХ століття не залишалися поза увагою науковців. Більш того, вже в той час був 

закладений міцний фундамент у їх вивченні. 

За радянських часів дослідженнями особливостей авторсько-правового 

регулювання в галузі архітектури займалися такі науковці як Д. Б. Якуб та 

Х. А. Пізуке. 

Досліджуючи специфічні особливості ознак твору архітектури, Д. Б. Якуб 

обмежилась інтерпретованим до цілей дослідження визначенням загального поняття 

твору наданого М. В. Гордоном, а саме: «Объектом авторского права является 

произведение архитектуры как комплекс архитектурных идей и решений, 

выраженных в объективной форме (проекте и сооружении)» [3, с. 5]. Х. А. Пізуке, на 

відміну від неї, дотримуючись напрямку ідей дослідників початку ХХ століття, 

розвинув вчення про художність («архітектурність») будов і споруд і запропонував 

визнати обов’язковою ознакою творів архітектури їх художність. На його думку, твір 

архітектури – це «объективированный (матеріализированный) в строительном матери 

але конечный творческий результат архитектурной деятельности, который выступает 

одновременно какутилитарная и художественная ценность» [4, с. 11]. 

В сучасній юридичній літературі щодо авторського права на твори архітектури 

слід виділити роботу С. А. Чернишової, яка здійснила розподіл творів на типові та 



нетипові. На думку С. А. Чернишової, твори архітектури відносяться до 

нетрадиційних об’єктів авторського права, при цьому їхня нетиповість виявляється в 

тому, що вони являють собою зосередження синтезу інженерного мистецтва, біоніки 

архітектури, живопису, скульптури та науки [5, с. 6], що вимагає виявлення 

специфічних критеріїв охороно-спроможності творів архітектури. 

Серед сучасних науковців особливо цікавою нам видається робота Є. А. Грекова, 

який провів дослідження теоретичних аспектів та нормативного закріплення твору 

архітектури як об’єкта авторського права, що дозволило йому визначити науково 

обґрунтоване поняття даного твору, де твір архітектури – це авторський задум щодо 

просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й 

інтер’єрів об’єкта архітектури або його частини, створений автором у процесі його 

творчої діяльності та втілений в одній або в кількох із наступних форм: креслення 

архітектурної частини проекту, зафіксовані у матеріальній або електронній формі; 

макет або електронна модель об’єкта архітектури; об’єкт архітектури (крім малих 

архітектурних форм) [6, с. 9]. 

Отже, розглянувши основні доктринальні положення стосовно творів 

архітектури слід констатувати, що для цього напрямку в доктрині не сформовано 

усталеної позиції, і погляди дослідників, маючи під собою єдину основу, дуже 

різняться. Всі наведені вище визначення правників щодо визначення творів 

архітектури як об’єктів авторського права містять в собі необхідність застосування 

суб’єктивної складової при вирішенні питання щодо охоронюваності вказаних творів, 

що не може не впливати на розвиток діяльності у вказаній сфері, а також і на 

формування законодавчого визначення творів архітектури як об’єктів авторського 

права. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

ХХ століття ознаменовано багатьма змінами в політичній, соціальній і в 

багатьох інших сферах в нашому суспільстві, в тому числі в вирішенні завдань і у 

сфері боротьби із злочинністю, що стало одним із пріоритетних напрямків розвитку 

держави. 

З цією метою неодноразово проводилися різноманітні реформи в системі МВС, 

активізувалися наукові розробки, але вони носили більше розрізнений характер. 

Почали з’являтися нові юридичні науки. Одна з них, як результат узагальнення 

досвіду застосування негласних розшукових заходів отримала назву оперативно-

розшукова діяльність. В 1966 році виданий перший підручник «Основы оперативно-

розыскной деятельности органов охраны общественного порядка Украинской ССР», 

що підготував авторський колектив під керівництвом професора П. П. Михайленко. 

Зокрема, один із причетних до видання підручника А. В. Довбня згадує: «До участі у 

написанні підручника П. П. Михайленко залучив таких відомих вчених у галузі 

оперативно-розшукової – професорів Московської вищої школи МОГП СРСР, як 



В. А. Лукашов, та В. Г. Самойлов, а також молодих працівників кафедри ОРД 

Київської вищої школи В. О. Батєнєва, Г. І. Вікторова, Б. С. Камоцького, Н. П. Парталу,

Б. І. Усенка та інших. Після того, як підготовку підручника завершили, теж було 

виготовлено макет книги, який розіслали на відзив в апарати МОГП СРСР, УРСР та 

союзних республік, у вищі і середні спеціальні школи системи МОГП, в обласні 

апарати міліції, та виправно-трудових установ (нині – це установи по виконанню 

покарань). Петро Петрович уважно вивчив усі зауваження і побажання, що надійшли, 

і ті з них, що заслуговували на увагу, були враховані при остаточному доопрацюванні 

підручника». [1,141] Нажаль така практика підготовки підручників сьогодні майже 

забута. 

Підручник став першим на теренах Радянського Союзу і констатував факт 

виникнення нової юридичної науки – «Оперативно-розшукова діяльність», яка, згідно 

класифікації юридичних наук, відноситься до спеціальних прикладних юридичних 

наук. Він мав гриф обмеження і ним могли користуватися тільки слухачі спеціальних 

навчальних закладів та працівники оперативних підрозділів системи МВС, що мали 

право, згідно допуску, працювати з такою літературою. 

Нажаль, на початку 70-х років була сфабрикована справа па підставі якої 

П. П. Михайленко на цілих 17 років (!) позбавили посад, вчених ступенів і звань. 

Його праці були вилучені з бібліотек і знищені. Така ж доля спіткала і підручник –

його знищили у середині 80- х. 

Але наука продовжувала свій розвиток. Її джерела у той час видавалися тільки 

з грифом різного рівня обмеженості, незважаючи на ту обставину, що методи і 

тактичні прийоми їх застосування були вже давно відомі багатьом громадянам та 

домогосподаркам з кінофільмів та телевізійних серіалів, художньої літератури. До 

речі, відомі випадки, коли ображена жінка застосовувала певні методи оперативно-

розшукової діяльності з метою зловити свого невірного чоловіка на зраді в сімейному 

житті. 

У другій половині 80-х років фахівці прийшли до висновку, що на певні 

джерела оперативно-розшукової діяльності не має необхідності накладати гриф 

обмеження. З початком історичного етапу перебудови в державі з’явилися перші 

підручники та інші посібники без грифу обмеження. Також як гриби після дощу стали 

виникати різного роду комерційні структури. В цих структурах почали створюватися 



різного роду підрозділи на яких покладалося надання послуг не тільки по 

розслідуванню злочинів, які не могли розкрити державні підрозділи системи МВС, 

але і виконувати окремі замовлення приватних осіб по збору різного роду інформації. 

Ці комерційні структури діяли під різними назвами, що не характеризували їх вид 

діяльності. Зрозуміло, що вони взяли на озброєння офіційні видання з питань 

оперативно-розшукової діяльності, а також оперативно-технічні засоби, які вже на 

той час були у вільному продажі, з метою використання для перевірки людей, що з 

ними співпрацюють, по відношенню яких вони працюють, а також забезпечення 

безпеки своєї діяльності. Керівники комерційних банків та інших недержавних 

організацій також не стояли осторонь. Нерідко оперативно-технічні засоби 

використовуються в обхід національного законодавства. Паралельно в навчальних 

закладах стали виникати спецкурси, (наприклад,«Захист комерційної діяльності», або 

«Оперативно-розшукове забезпечення слідства» та інші) в ході викладання яких 

студенти, підприємці та інші особи знайомилися з основами оперативно-розшукової 

діяльності. Не залишилось осторонь і національне законодавство. Зокрема, глава 21 

діючого Кримінального процесуального кодексу України так і називається «Негласні 

слідчі (розшукові) дії», яка у свою чергу складається з трьох параграфів: загальні 

положення про негласні слідчі (розшукові дії; втручання у приватне спілкування; інші 

види негласних слідчих (розшукових) дій [2]. Наявність цієї глави викликало багато 

питань щодо застосування закладених у ній положень , які і сьогодні ще далекі до 

вирішення. 

Аналіз виникнення та розвитку науки оперативно-розшукова діяльність 

дозволяє зробити висновок про те що вона сформувалася і отримала свою назву в 

першу чергу із-за таємності роботи яку здійснювали оперативні підрозділи органів 

внутрішніх справ та СБУ. Але в кінці ХХ-го століття пройшли певні зміни що 

призвели до розширення кола осіб причетних до такого виду діяльності, тобто її стали 

проводити особи, що не причетні до оперативної роботи. Гадаємо, що настав час до 

зміни назви цієї галузі юридичної науки і при її формуванні відштовхуватися від тих 

напрямків діяльності в яких її використовують і які завдання вона виконує. Це може 

бути, наприклад, виходячи із змісту статті 2 Закону України про «Оперативно-

розшукову діяльність» – розвідувально-розшукова діяльність. А ще її можно назвати 



в дусі нашого часу – детективною діяльністю. Але ясно одне – назва оперативно-

розшукова діяльність, на наш погляд, є сьогодні застарілою. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА 

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Політичні та соціальні перетворення, які відбуваються на даний час в Україні 

дали можливість дещо по іншому підійти до вирішення важливих питань, серед яких 

є подальше впровадження поліграфа та його результатів у правозастосовну практику. 

Необхідно визнати, що цей науково-технічних прилад нині перебуває як ніколи 

раніше на вершині своєї популярності, і особливо це чітко демонструють вітчизняні 

політики. З високих трибун депутати та чиновники різних рангів дедалі частіше 

заявляють перед українським суспільством про свою прихильність до реальних змін 

життя країни на краще. Запевняють та переконують український народ у особистій 

готовності до люстрації, не боязні проходження перевірки на правдивість через 

поліграф, тим самим намагаються демонструвати співвітчизникам власну 

незаангажованість, відкритість намірів та дій у виконанні покладених на них 

державою відповідних повноважень. 

Але як показує практика, далеко не всі політики та службовці високих рангів 

готові до перевірки на «детекторі брехні», мотивуючи відсутністю нагальної потреби 

у такому дослідженні. Ми ж переконані, що під інструментальну психодіагностику 

мають підпадати практично всі категорії високопосадовців вертикалі влади незалежно 

від займаних ними посад. 



Необхідність у «скринінговій» поліграфній перевірці гостро постала й у 

системі правоохоронних органів України. По-перше, щодо системного кадрового 

психологічного відбору кандидатів на відповідні посади. По-друге, у зв’язку з 

реформуванням міліції у поліцію України та створенням нової патрульно-постової 

служби в м. Києві з подальшим запровадженням цього експерименту в межах усієї 

країни. По-третє, щодо комплексного застосування поліграфа та його результатів у 

кримінальне провадження, направлене на ефективне і своєчасне розслідування 

вчинених кримінальних правопорушень. На цьому неодноразово наголошував у своїх 

виступах перед засобами масової інформації Міністр внутрішніх справ України Арсен 

Аваков. Ми ж вважаємо, що перевірка на поліграфі має торкнутися не лише системи 

органів внутрішніх справ, а й органів прокуратури та суду. Нагальної потреби у 

застосуванні інструментальної психофізіологічної перевірки потребують й 

високопосадовці Збройних сил України та керівний склад новостворених військових 

формувань, які виконують покладені на них завдання у південно-східному регіоні 

України. Результати прийнятих ними низки безвідповідальних рішень та 

невиправданих дій, які спричинили загибель значної частини військовослужбовців, 

патріотів України, знищення окремих міст та сіл Донецької й Луганської областей, 

потребують правової оцінки і кваліфікації. 

Але, на превеликий нажаль, замість рішучих кроків з боку держави, щодо 

з’ясування реальних прорахунків чи інших мотивів, які передували прийняттю 

військовим генералітетом та командирами військових формувань відповідальних 

рішень практично відсутній. Українське суспільство в чергових раз спостерігає за 

обіцянками та популізмом влади, в тому числі з використанням в допомогу поліграфа 

для перевірки конкретних військових чинів. 

Не краща ситуація розуміння місця поліграфа є і в Законодавчому органі нашої 

країни – Верховній Раді України. Прикладом тому може слугувати розроблений 

ініціативною групою та поданий до Парламенту антикорупційний пакет законів у 

зв’язку з створенням Антикорупційного бюро України. У зазначеному пакеті 

документів було чітко визначено місце поліграфу при виконанні кадрового 

психологічного відбору кандидатів на роботу в цю надважливу державну установу. 

Після публічних обговорень та узгоджень у Верховній Раді України цього пакету, 

лише протягом однієї доби окремими депутатами було внесено певні коригувальні дії, 



які практично звели нанівець прозорість роботи майбутньої спеціальної структури 

задля просування в неї необхідних їм персоналій. Своїм вольовим рішенням вони 

прибрали пункт, який стосувався перевірки кандидатів для роботи у 

Антикорупційному бюро України через поліграф, який практично унеможливлював 

проникнення в новостворений орган корупціонерів, здирників тощо. 

Цей конкретний приклад є відповіддю на те, чому до цього часу в Україні 

поліграф перебуває в «практичній ізоляції», а його результати досліджень не 

знаходять належного застосування в кримінальному, цивільному, адміністративному 

судочинстві тощо. 

Постає неоднозначне питання, а саме: 17 років в Україні здійснюється 

вітчизняними теоретиками й практиками системне вивчення науково-технічного 

приладу поліграфа. Проведені ґрунтовні наукові дослідження у цьому напрямі 

діяльності. Захищені наукові дисертації та підготовлені й видані монографічні 

роботи, наукові статті. Напрацьований достатній вітчизняний досвід меж 

застосування поліграфа, але при тому практично відсутнє нормативно-правове 

регулювання цього приладу. Кілька разові спроби законодавчо упорядкувати 

поліграф в Україні не принесли очікуваного результату. І, як нам видається, вони 

криються не лише в низькій якості підготовленого Законопроекту України «Про 

використання поліграфа», а в небажанні ще з попередньої влади щось змінювати на 

краще. А саме це тепер і створює перешкоди для використання результатів 

проведених експертиз на основі поліграфа у правозастосовній діяльності. Натомість 

досвід інших країн підтверджує, що немає доцільності прийняття окремого закону під 

індивідуально розроблені та запроваджені науково-технічні засоби. Зокрема 

поліграфолог Л. М. Iванoв висловив свою позицію щодо цього питання таким чином: 

«Ніколи раніше поява нового виду експертизи не супроводжувалася прийняттям 

«персонального» нормативного акта на рівні закону» [1, с. 125–130]. 

Інший поліграфолог В. В. Семенов, розвив думку свого колеги і додав, що: 

«…пов’язувати проблему проведення психофізіологічної експертизи з використанням 

поліграфа виключно з прийняттям спеціального нормативного акта необґрунтовано. 

Навіть така складна експертиза, як генно-ідентифікаційна, увійшла в слідчу та судову 

практику із розробленням відомчої нормативної бази, а, відповідно, означена вище, –



має проводитися на загальних правових засадах призначення і проведення судових 

експертиз» [2, с. 103]. 

В Україні, на даний час, є лише розроблені, прийняті та затверджені відомчі 

Інструкції в системі МВС, ДПС, СБУ тощо, які слугують правовою базою для 

проведення експертних досліджень з використанням поліграфа. Хоча вони 

повноцінно не замінюють силу дії самого закону, як нормативно-правового акта. 

Більше того, нормативно-правова неврегульованість поліграфа в Україні для окремої 

частини практиків з органів слідства та суду стала своєрідним індикатором щодо 

незаконних засад проведення експертиз з його використанням та неприпустимості 

додавання отриманих результатів до матеріалів відкритого кримінального 

провадження як одного з можливих доказів у вчиненому та зареєстрованому в 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальному правопорушенні. 

Ми ж переконані, що вихід з ситуації, яка склалася, необхідно шукати не 

скільки в правових нормах, які регулюють поліграф, а у ставленні окремих посадових 

осіб до нового виду експертної діяльності, апробованої часом і конкретними 

результатами. Вважаємо, що для цього необхідно проводити цілеспрямовану 

роз’яснювальну роботу на всіх рівнях серед працівників слідчих і судових органів. 

Причому важливо, щоб ініціатива виходила не лише від представників наукової 

спільноти, а й від самих практиків, які активно впроваджують поліграф у 

кримінальний процес України та діяльність направлену на своєчасне і ефективне 

розслідування вчинених злочинів [3, с. 313]. 

 Слідчим, прокурорам, суддям слід більше застосовувати творчий підхід у 

реалізації питань, пов’язаних з кримінальним судочинством. Як показує вітчизняна та 

зарубіжна практика, в окремих випадках результати проведеної психофізіологічної 

експертизи з використанням поліграфа стають ключовими у прийнятті 

процесуального рішення по суті розслідуваного кримінального провадження. Тому, 

посилання окремої категорії посадовців на відсутність законодавчого закріплення 

поліграфа в Україні та неврегульованість процесу діяльності, пов’язаної з його 

використанням, можна розцінювати як пряму зневагу чиновників відносно науково 

обґрунтованих, апробованих часом і практикою спеціальних досліджень. 

Наразі ж Міністерство юстиції України активно обговорює питання відносно 

нагального реформування вітчизняного законодавства, зокрема системи судово-



експертної діяльності в Україні, і прийняття нового Закону «Про судово-експертну 

діяльність в Україні» до кінця поточного року, сподіваємось що в ньому знайде 

відображення й науково-технічний прилад поліграф та діяльність по його 

використанню. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ГОЛОВНА АРЕНА ЗІТКНЕНЬ 

І БОРОТЬБИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

За умов глобальної інтеграції та жорсткої міжнародної конкуренції головною 

ареною зіткнень і боротьби різновекторних національних інтересів стає 

інформаційний простір. Сучасні інформаційні технології дають змогу досягти 

реалізації власних інтересів без застосування воєнного інструментарію, послабити або 

навіть зруйнувати конкуруючу державу, не застосовуючи сили, за умови якщо ця 

держава не усвідомить реальних та потенційних загроз негативних інформаційних 

впливів і не створить дієвої системи захисту і протидії цим загрозам. Інформаційний 

простір, інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура та інформаційні 

технології значною мірою визначають рівень і темпи соціально-економічного, 

науково-технічного і культурного розвитку держави. За сучасних умов, на думку 

аналітиків, інформаційна складова набуває дедалі більшої ваги і стає одним з 

найважливіших елементів забезпечення національної безпеки України [1, с. 105]. 



Таким чином, інформаційна безпека України як один із видів національної 

безпеки, важлива функція держави, означає: законодавче формування державної 

інформаційної політики; створення відповідно до законів України можливостей 

досягнення інформаційної достатності для ухвалення рішень органами державної 

влади, громадянами та об’єднаннями громадян, іншими суб’єктами права в Україні; 

гарантування свободи інформаційної діяльності та права доступу до інформації у 

національному інформаційному просторі України; всебічний розвиток інформаційної 

структури; підтримку розвитку національних інформаційних ресурсів України з 

урахуванням досягнень науки і техніки та особливостей духовно-культурного життя 

народу України; створення і впровадження безпечних інформаційних технологій; 

захист права власності всіх учасників інформаційної діяльності в національному 

просторі України; збереження права власності держави на стратегічні об’єкти 

інформаційної інфраструктури України; охорону державної таємниці, а також 

інформації з обмеженим доступом; створення загальної системи охорони інформації, 

зокрема охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим 

доступом; захист національного інформаційного простору України від 

розповсюдження спотвореної або забороненої для поширення законодавством 

України інформаційної продукції; встановлення законодавством режиму доступу 

іноземних держав або їх представників до національних інформаційних ресурсів 

України та порядок використання цих ресурсів на основі договорів з іноземними 

державами; законодавче визначення порядку поширення інформаційної продукції 

зарубіжного виробництва на території України [2, с. 714-715]. 

В свою чергу державна політика інформаційної безпеки визначається 

пріоритетністю національних інтересів, системою небезпек і загроз і здійснюється 

шляхом реалізації відповідних доктрин, стратегій, концепцій і програм в 

інформаційній сфері відповідно до чинного законодавства. Основні напрями 

державної політики з питань національної безпеки в інформаційній сфері відповідно 

до Закону України «Про основи національної безпеки України» такі: забезпечення 

інформаційного суверенітету України; вдосконалення державного регулювання 

розвитку інформаційної сфери шляхом створення нормативно-правових та 

економічних передумов для розвитку національної інформаційної інфраструктури та 

ресурсів, упровадження новітніх технологій у цій сфері, наповнення внутрішнього та 



світового інформаційного простору достовірною інформацією про Україну; активне 

залучення засобів масової інформації до боротьби з корупцією, зловживаннями 

службовим становищем, іншими явищами, які загрожують національній безпеці 

України; забезпечення неухильного дотримання конституційного права громадян на 

свободу слова, доступу до інформації, недопущення неправомірного втручання 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у 

діяльність засобів масової інформації, дискримінації в інформаційній сфері і 

переслідування журналістів за політичні позиції; вжиття комплексних заходів щодо 

захисту національного інформаційного простору та протидії монополізації 

інформаційної сфери України [3]. 

Тому, в умовах становлення стратегії національної безпеки України як 

«дорожньої карти» реформування сектору загальної безпеки, важливою її складовою 

виступає інформаційна безпека українського суспільства, яка є захистом 

національних інтересів в інформаційній сфері. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО СВІТОВИЙ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

З кожним роком послуги волонтерів стають дедалі більшим ресурсом розвитку 

соціальної сфери. У багатьох країнах Європи, Азії та Америки волонтерство є 

звичним явищем. Нині добровольців багатьох держав об’єднано в глобальний 

світовий волонтерський рух. Однією з форм соціальної активності, де людина може 

реалізувати себе як особистість, є волонтерська діяльність. Вона здійснюється в 



різних сферах суспільного життя та може мати різні мотиви. За даними 

Національного центру волонтерської роботи у Великій Британії, головним мотивом 

для участі у волонтерському русі вважають саму діяльність, яка інтегрує 

добровольців у суспільство, створюючи певну цілісність із ним (32% – потреба в 

почутті єдності з людьми) [1, с. 13]. 

Ряд дослідників цього питання вважає, що волонтерський рух започатковано 

1859 року, коли французький письменник-журналіст Анрі Дюнан, уражений 

кривавими картинами війни, запропонував ідею створення Червоного Хреста –

організації, яка працювала б на добровільних засадах і надавала першу медичну 

допомогу пораненим бійцям. Принципами, сформульованими Дюнаном, керуються 

волонтерські організації в усьому світі і сьогодні. Однак тільки в минулому столітті, 

сповненому війн, волонтерство виокремилося у соціальне явище. 

У Законі України «Про волонтерський рух» (від 19 квітня 2011 року) 

визначено, що волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну 

неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер [2, с. 3]. 

Волонтерство визначається як активна участь людей у громадському житті 

країни, зокрема, участь у соціальному житті громадських організацій та державних 

структур, що сприяє поліпшенню якості життя загалом, особистісному зростанню та 

поглибленню відчуття солідарності; реалізації основних людських потреб на шляху 

побудови більш справедливого суспільства; економічному й соціальному розвитку, 

створенню нових робочих місць і нових професій та виражається зазвичай у спільній 

діяльності в межах різних асоціацій [3]. 

Ступінь уваги волонтерству в країні засвідчує рівень розвитку в ній громадянського 

суспільства як сфери соціальних відносин та громадської участі людей в житті суспільства 

на противагу діям держави чи економіки [4, с. 145]. 

Для прикладу, у Сполучених Штатах у складі волонтерів майже 60% жінок, 

котрі присвячують цій діяльності в середньому 3,4 години на тиждень, і близько 50% 

чоловіків, котрі віддають волонтерській праці 3,6 години на тиждень. Канадці 

трудяться волонтерами в середньому 191 годину на рік, що є еквівалентом 578000 

робочим місцям з повною зайнятістю. В Ірландії волонтерів – майже 33% дорослих, 

19% дорослого населення Франції беруть участь у акціях волонтерських організацій 

(із них 60% – регулярно), а це понад 20 годин на місяць. Кожний третій німець 



(22 млн. осіб) є волонтером і працює у волонтерських асоціаціях, проектах і групах 

взаємодопомоги понад 15 годин на місяць. У Південній Кореї майже чотири мільйони 

осіб щорічно присвячують волонтерству більш як 451 млн. год. робочого часу, а 

вартість їхніх послуг перевищує 2 млрд. доларів США на рік. 26% японців мають 

досвід добровольця, із них 48% впевнені, що волонтерська праця дуже корисна для 

особистого й суспільного зростання. 72% волонтерів Ірландії вважають: вони 

виконують те, що ніколи не може бути зроблено оплачуваними робітниками. Уряди 

понад 80 країн, зазначає Г. О. Крапівіна, активно сприяють розвиткові національних 

волонтерських рухів, створюють інфраструктуру для забезпечення їх розвитку на 

системному рівні. Волонтерський рух розвивається в світі з початку минулого 

століття. Наприкінці ХХ століття американський університет ім. Дж. Хопкінса 

виконав дослідження у 22 країнах, яке показало, що загальна кількість часу праці 

волонтерів відповідає праці 10,5 млн. осіб протягом робочого дня. Лише у 36 країнах 

світу, за підрахунками того ж університету, налічується більш як 131,5 млн. осіб. 

Щороку волонтерству присвячують свій час понад 100 млн. осіб дорослого населення 

планети [5, с. 73].

У США у волонтерській діяльності беруть участь більш як 50% населення. 

Добровільність праці в Америці не передбачає хаотичного характеру роботи. 

Стосунки між волонтером й організацією, що приймає його, регулюються 

договорами, котрі суворо визначають умови, характер і обсяг роботи. Праця 

волонтером зараховується, коли визначають трудовий стаж [5, с. 75]. І, незважаючи 

на добровільність, волонтерство не виключає відповідальності, наприклад, за 

виконання норм і вимог, збереження матеріальних цінностей тощо. У тих країнах, де 

існують міцні традиції волонтерства – у Великій Британії та Німеччині – добровільну 

діяльність й самих волонтерів захищено законом. Країни Центральної і Східної 

Європи теж зробили крок від офіційного визнання волонтерства до створення 

правового поля, що сприяє розвиткові волонтерської діяльності. Закони, що 

регулюють добровільну діяльність, прийнято в Хорватії, Чехії, Угорщині, Італії, 

Латвії, Литві, Люксембурзі, Македонії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та ін. 

Аналіз статусу волонтерів у світі засвідчує, що правове регулювання 

волонтерської діяльності потрібне для того, аби гарантувати добровольцям захист і 

відрізняти їх від найнятих робітників. 



Волонтерські організації різних країн мають значний вплив на розвиток 

соціальної сфери та формування громадянського суспільства. Нині спостерігається 

стрімке зростання попиту на волонтерські послуги. Участь у добровільному русі не 

має релігійних, расових, вікових, гендерних і навіть політичних меж. Численні 

міжнародні мережі волонтерських організацій залучають до своїх проектів і програм 

мільйони людей щорічно. Чимало зусиль для популяризації волонтерства докладають 

не лише благодійні та волонтерські організації, а й державні структури. У світовій 

практиці найголовнішою ознакою волонтерства є те, що особа частину свого вільного 

часу, сил, енергії, знань та досвіду добровільно, без примусу та вказівки згори 

витрачає на здійснення корисних справ окремим громадянам і суспільству загалом. 

Також варто відзначити, що значна кількість організацій об’єднана в глобальний 

світовий волонтерський рух, і ця діяльність підтримується світовою спільнотою. Для 

подальшого розвитку світового волонтерського руху потрібно вдосконалювати і 

національні нормативно-правові акти, і міжнародне законодавство в цій сфері. 
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УМОВИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ФОТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ

З позиції українського законодавства фотографічний твір є охоронювальним 

об’єктом як твір мистецтва. Закон України «Про авторське право і суміжні права» не 

містить вказівки на ознаки об’єкта авторського права, зазначаючи, що охороні 

підлягають всі твори: як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не 

завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу (освіта, інформація, реклама, 

пропаганда, розваги тощо) [1]. 

Для того, щоб отримати правову охорону, фотографічний твір повинен 

відповідати певним критеріям, які водночас є його ознаками. 

Як правило, виокремлюють дві ознаки об’єктів авторського права: 

1) творчий характер (творча новизна); 

2) вираження в об’єктивній формі. 

Водночас, згідно з українським законодавством, фотографічний твір відповідає 

таким критеріям:

 твір повинен бути результатом творчої праці;

 твір повинен мати визначену форму втілення, тобто об’єктивну форму;

 твір повинен бути оригінальним;

 твір повинен мати здатність до відтворення [2]. 

Проаналізувавши роботи відомих фахівців, можна виокремити ще декілька 

ознак, а саме: суспільна корисність, віднесення до сфери літератури, науки чи 

мистецтва, можливість використання тощо. Але всі вони, як правило, вважаються 

додатковими, або такими, які входять до змісту основних. 

Фотографічний твір має бути результатом творчої діяльності фізичної особи. 

Тому «творчий характер» визнано ознакою, що підлягає охороні в українській науці 

авторського права. 

Така ознака твору, як оригінальність, у різних країнах світу розуміється 

приблизно однаково. Суди країн англосаксонської системи права трактують критерій 

оригінальності широко: твір просто має бути результатом незалежної праці і таланту 



автора, тобто не бути скопійованим з іншої особи, та, за висловом судді Верховного 

суду США О’Коннора, «мати, хоча б, деякий мінімальний рівень творчості» [3, с. 46]. 

В Україні критерій оригінальності в законодавстві прямо не закріплено. Як 

ознака твору згадується в Законі Україні «Про авторське право і суміжні права» лише 

стосовно назви твору як самостійної частини твору. Закон також наводить приклад 

творів, які не відповідають критеріям оригінальності, проте якими саме є ці критерії, 

не зазначає. Та все ж основним для виникнення авторського права на фотографічні 

твори є факт їх створення. 

Форма включає в себе такі дві ознаки, як відтворюваність та можливість 

сприйняття органами чуттів (у даному випадку – зором). Причому це відтворення має 

бути можливим без участі автора. 

Якщо ту чи іншу форму втілення творчої ідеї не можливо відтворити, то такий 

результат творчої діяльності не може захищатися авторським правом. 

Слід відзначити таку особливість фотографічних творів, як те, що вони є 

ідеальними, а не матеріальними об’єктами. Якщо говорити про матеріальні носії 

(плівку, диск, відбиток тощо), то вони стосуються об’єктів матеріального права, щодо 

яких діє речове право з притаманними йому законами охорони. Таким чином, 

правовій охороні підлягає не сама плівка, слайд, негатив, фотографічний відбиток як 

матеріальні об’єкти, а сукупність ідей та образів, зображених на них, тобто форма їх 

вираження. 

Особливої уваги заслуговує питання про підтвердження факту створення 

фотографічного твору, для якого першою об’єктивною формою є цифрова форма. 

Так, моментом створення цифрового фотографічного твору є момент створення 

зображення в електронній формі, яка, як нам відомо, має здатність відтворення і може 

бути об’єктивною формою твору. Фотографічний твір, який створений в електронній 

формі, легко піддається порушенням прав авторів, а також стосовно нього 

проблемним є питання, хто автор такого твору. 

В. В. Коноваленко вважає, що найбільш підходящим способом підтвердження 

авторства на цифрову фотографію є наявність його твердої копії, а також право 

сповіщення про створення твору [4, c. 234]. 

Отже, виникнення авторського права на фотографічний твір розпочинається з 

моменту його створення, а саме надання твору об’єктивної форми. При цьому для 



отримання правової охорони твір має відповідати критеріям творчості та 

оригінальності. 

Створення фотографії в об’єктивній формі без дотримання цих ознак не 

охороняється законом, тому як наслідок авторське право на такі об’єкти не виникає. 
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ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ефективність правової охорони інтелектуальної власності у будь-якій державі 

залежить від багатьох факторів, найголовніший з яких – це наявність доскональної 

законодавчої бази. Незважаючи на помітний прогрес, досягнутий останніми роками у 

сфері законодавчого забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, її 

недосконалість все ще є одним з чинників, який перешкоджає створенню в Україні 

ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності. 

Погоджуємося з думкою І. П. Палюха и О. Б. Грецінгера, що удосконалення і 

розвиток національного законодавства у кожній державі – це постійний процес, який 

має відображати ті перетворення, що відбуваються в суспільстві, реагувати на зміни в 

економічному та соціальному стані, давати можливість її громадянам реалізовувати 

свої права, в тому числі права на результати інтелектуальної та творчої діяльності. 
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В той же час національне законодавство має бути гармонічним з нормами і 

стандартами, прийнятими у світовому товаристві[2]. 

Слід відзначити, що єдиної, цільної, взаємоузгодженої системи захисту права 

інтелектуальної власності як сукупність правових заходів для забезпечення 

непорушності її в законодавстві України поки що немає. Так як охорона і захист 

права інтелектуальної власності в Україні ще досить молоді і поки що є далекими від 

належного рівня. Вони передбачуються кожним Законом про інтелектуальну 

власність, при цьому в кожному законі по різному. Норми, що містяться в цих 

законах не завжди угоджені між собою, мають істотні прогалини, часто просто 

суперечні і в цілому не в повній мірі забезпечують потреби охорони та захисту 

інтелектуальної власності в сучасних умовах. Тому при вдосконаленні законодавства 

України і ефективності реалізації прав – орієнтація на право ЄС стає в Україні 

істотним фактором його розвитку. 

Важливою сходинкою на шляху удосконалення правової охорони 

інтелектуальної власності являється прийняття Цивільного кодексу України, який 

вступив в дію з 01. 12. 2004р. Слід відмітити основні зрушення в позитивний бік, а 

саме:

 по новому дана класифікація об’єктів авторського права і суміжних прав, яка 

відповідає законодавчій практиці більшості європейських держав;

 передбачені превентивні засоби та інші положення, які підвищують надійність і 

ефективність охорони захисту права інтелектуальної власності і т. ін. 

Але, не зважаючи на все це, система норм ЦК і других правових актів щодо 

охорони та захисту права інтелектуальної власності в повній мірі не відповідають 

сучасним вимогам. Адже основними претензіями США, ЄС, Міжнародного альянсу 

інтелектуальної власності, інших міжнародних організацій до України є не 

законодавство, як таке, а ефективність його реалізації, реальні дії з припиненням 

піратства, створення ефективно діючої судової системи. 

Значний рівень використання неліцензійних комп’ютерних програм та інших 

об’єктів інтелектуальної власності є суттєвою перепоною для інтеграційних сподівань 

України, тому державою здійснюються й надалі будуть здійснюватись передбачені 

чинним законодавством України заходи організаційного, економічного і правового 

характеру для забезпечення охорони і захисту авторських прав, розвитку 



цивілізованого ринку об’єктів інтелектуальної власності та вітчизняної індустрії 

програмного забезпечення. Як приклад можемо відмітити той факт,що згідно чинного 

законодавства, комп’ютерні програми є об’єктом авторського права і охороняються 

як літературні твори. Саме таке розуміння правової охорони комп’ютерних програм 

відповідає міжнародним нормам. Це є свідченням того, що розпочата робота з 

розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності. 

Проте, необхідно встановити основні напрями розв’язання існуючих проблем у 

сфері правового регулювання відносин інтелектуальної власності, а саме: 

продовження адаптації національного законодавства до законодавства ЄС; 

приведення законодавства з питань інтелектуальної власності у відповідність до ЦК 

України; приведення норм ЦК України у відповідність до усталених міжнародних 

норм у сфері інтелектуальної власності; приведення у відповідність актів 

національного законодавства у сфері інтелектуальної власності між собою та із 

загальним законодавством України. Слід зазначити, що перш за все необхідно 

узгодити національні законодавчі акти у цій сфері, усунути існуючі колізії та 

прогалини, передусім має бути узгоджене (гармонізоване) регулювання відносин 

інтелектуальної власності кодифікованими актами (передусім ЦК України) та 

спеціальними законами[3]. Все це удосконалить правовідносини з питань охорони та 

захисту інтелектуальної власності і сприятиме інтеграції України в Європейське 

співтовариство, а також подальшому розвитку економіки нашої держави. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНОМУ 

ЕКСТРЕМІЗМУ В УКРАЇНІ

Політичний екстремізм – специфічна політична діяльність окремих осіб, різних 

громадських об’єднань або державного апарату, спрямована на повалення або 

радикальну зміну основ існуючого конституційного ладу, розпалювання конфліктів за 

допомогою методів тероризму, пропаганди і культивування ідей дискримінації та 

насильства у суспільстві. [4, c. 6]

До початку 2014 року в Україні політичний екстремізм перебував у латентному 

стані, однак ситуація змінилася, що зумовлює актуалізацію протидії екстремістській 

діяльності. 

Виокремлюють два основні аспекти антиекстремістської діяльності України –

теоретичний та практичний. Теоретичний полягає у розробці нормативно-правової 

бази протидії проявам політичного екстремізму, а практичний – у діяльності мережі 

державних та недержавних установ з боротьби з цим деструктивним явищем. Ця 

діяльність відбувається на трьох рівнях: світовому, регіональному та національному. 

На світовому рівні Україна бере активну участь у різних міжнародних 

організаціях, що займаються попередженням розвитку різних проявів політичного 

екстремізму. Зокрема, до них належать ООН, ОБСЄ, Міжнародна поліція 

(ІНТЕРПОЛ) та інші. Ратифіковані декларації та конвенції про боротьбу з такими 

проявами політичного екстремізму як нацизм, ксенофобія та методом політичного 

екстремізму – тероризмом, є нормативною основою для формування національного 

законодавства з цієї проблематики. 

На регіональному рівні Україна приєдналася до ряду міжнародних документів, 

що забезпечують та захищають засади демократичного ладу. До них належать Пакт 

стабільності у Південно-східній Європі (спостерігач), Спільнота демократичного 

вибору, Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ, 

Центральноєвропейська ініціатива, Рада Європи та інші. 

На національному рівні теоретичний аспект антиекстремістської діяльності 

України представлений системою нормативно-правових актів та теоретичних 



положень, які закріплені у Конституції України, Законі України «Про боротьбу з 

тероризмом» та Законі України «Про Основи національної безпеки України». 

Правові норми, якими передбачена кримінальна відповідальність за різні 

прояви політичного екстремізму містяться у Кримінальному кодексі України. За 

об’єктом злочину можна виокремити 3 групи статей: ті, що стосуються, національної 

безпеки у політичній сфері суспільства; рівності громадян у їх конституційних 

правах; громадського порядку [3, c. 223]. Перша група представлена статтями – 109, 

110, 1102, 111, 112, 113, 114; друга – 161 та 442; третя – 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 

2585, 260 [2]. 

Головними державними структурами, що займаються проблемами 

попередження та протидії розвитку політичного екстремізму на практиці є 

Антитерористичний центр при Службі безпеки України, Уповноважений Верховної 

Ради з прав людини, Рада Національної безпеки та оборони України, Міністерство 

інформаційної політики та інші [1]. 

Також в Україні існує громадянська ініціатива протидії проявам правого та 

лівого політичного екстремізму. Зазвичай вона набуває форм науково-дослідницьких 

інститутів та громадських організацій, найвідоміші з них – Інститут прав людини та 

попередження екстремізму і ксенофобії, Конгрес національних громад України. 

Таким чином, у наслідок зовнішнього та внутрішнього політичного тиску 

Україна реалізує анти екстремістську політику шляхом розробки відповідного 

законодавства, реформування правоохоронної інфраструктури та участі у ряді 

міжнародних і регіональних організаціях. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБІГУ ЗБРОЇ 

В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проаналізувавши чинне законодавство України, яке регулює питання 

придбання, зберігання, застосування зброї фізичними і юридичними особами, можна з 

упевненістю стверджувати, що воно потребує вдосконалення. Зокрема, на мою думку, 

необхідно:

1) вирішити питання щодо надання (відмову в наданні) всім громадянам права 

на вільне володіння та носіння вогнепальної нарізної зброї, в тому числі і 

автоматичної;

2) вирішити проблемні питання реєстрації придбаної зброї;

3) розширити та удосконалити види дозволів на обіг зброї;

4) вдосконалити строки дії дозволів на обіг зброї.

Вирішуючи перше проблемне питання, можна відмітити, що основними 

аргументами, які свідчать про недоцільність надання всім громадянам права на вільне 

володіння та носіння вогнепальної зброї (нарізної, автоматичної), є:

- у світі надто багато вогнепальної зброї. Зокрема, Швейцарська дослідницька 

група Small Arms Survey нарахувала ще в 2007 році 875 мільйонів стволів. 

Причому, 650 мільйонів одиниць, за її даними, знаходилися в приватних 

руках . Тобто, збільшувати кількість зброї, якої і так дуже багато, 

недоцільно;

- зброя може потрапити в руки дітей або злочинців. Ні для кого не є секретом, 

що багато громадян нашої держави, які володіють зброєю, є недуже 

відповідальними. А тому, неможна виключати ситуацію, коли ці 

безвідповідальні громадяни, особливо напідпитку, можуть втратити зброю, 

або зберігати її в доступному місці, де нею зможуть скористатися діти або 

злочинці;

- злочинцем може стати і законослухняна людина у разі перевищення 

необхідної самооборони. Тобто, багато емоційних людей у конфліктній 



ситуації будуть мати можливість використати зброю, причому абсолютно 

невиправдано або перевищуючи рамки необхідної оборони;

- будь-які соціальні протести чи заворушення в «озброєній» країні чреваті 

справжньою війною. Наприклад, ситуація, яка виникла на Сході України та 

до сьогодні не вирішена;

- право «носити зброю» – термін воєнного часу, архаїзм, пережиток 

минулого. Сам по собі дозвіл на носіння зброї як би підштовхує людину до 

її застосування.

До основних аргументів, які свідчать про доцільність надання всім громадянам 

права на вільне володіння та носіння вогнепальної зброї (нарізної, автоматичної), 

можна віднести:

- зброя знижує число злочинів. Наприклад, за статистикою в штатах 

Сполучених Штатів Америки, де громадянам дозволено приховане носіння 

зброї, загальний рівень насильницьких злочинів нижчий на 18 %, порівняно 

зі штатами, де зброю носити заборонено ;

- у багатьох країнах де дозволено вільний продаж вогнепальної зброї 

(Німеччина, Швейцарія, Франція, Швеція, Ізраїль, Болгарія, Італія, Латвія, 

Литва, Естонія, Угорщина і т.д.) за виключенням Сполучених Штатів 

Америки, майже не відбувається «кривавих трагедій» з застосуванням зброї. 

Наприклад, в Німеччині число злочинів, пов'язаних із застосуванням зброї, 

за період з 1971-го по 1994 рік скоротилося на 60 % ;

- заборона на вільне придбання вогнепальної зброї (нарізної, автоматичної) 

може сприяти зростанню злочинності. Наприклад, на Ямайці в 1974 році 

жителям заборонили володіти будь-якою вогнепальною зброєю. Число 

вбивств після прийняття цього закону підскочило з 11,5 осіб на 100 тисяч 

населення в 1973 році до 41,7 в 1980 році . Британський уряд заборонив 

володіння вогнепальною зброєю в січні 1997 року. З 1996 по 2003 роки 

кількість злочинів із застосуванням насильства виросло в Англії на 88 % .

Таким чином, на сьогодні є як позитивні, так і негативні моменти щодо надання 

всім громадянам України права на вільне володіння та носіння вогнепальної зброї 

(нарізної, автоматичної). На мою думку, зважаючи на сучасні події, які відбувались 

наприкінці 2013 на початку 2014 року на майдані – сотні жертв, та відбуваються 



сьогодні на Сході України – тисячі жертв, дозволяти на законодавчому рівні вільний 

продаж вогнепальної (нарізної, автоматичної) зброї недоцільно, та навіть небезпечно.

Стосовно проблемних питань реєстрації придбаної зброї,  можна відмітити, що 

одержавши дозвіл на придбання мисливської вогнепальної, пневматичної та холодної 

зброї, громадянин протягом трьох місяців має право на придбання зазначеної зброї. 

Через десять днів від дня придбання зброї власник зобов`язаний зареєструвати її в 

органі внутрішніх справ за місцем проживання й одержати дозвіл на її зберігання, 

носіння, перевезення та використання. Таким чином, обов`язок реєстрації придбаної 

зброї або повернення невикористаного дозволу на її придбання покладається на 

самого громадянина. Але в такому разі деякий час (протягом до трьох місяців) 

придбана зброя може бути незареєстрована і використовуватися не за призначенням. 

Існують факти використання придбаної та незареєстрованої зброї кримінальними 

елементами для вчинення злочинів. У даному випадку більш досконалі норми 

передбачаються російським законодавством, де юридичні особи, які здійснюють 

продаж цивільної та службової зброї, у місячний термін повинні подати в органи 

внутрішніх справ відомості стосовно проданої зброї та її покупців.

Отже, на мою думку, в чинному законодавстві України необхідно закріпити 

норму згідно якої юридичні особи, які здійснюють продаж цивільної та службової 

зброї, у місячний термін повинні подати в органи внутрішніх справ відомості 

стосовно проданої зброї та її покупців.

Відповідно до чинних нормативно-правових актів України існують окремі види 

дозволів на придбання, зберігання, носіння зброї. У кожному з них передбачається 

здійснення суб`єктами суворо обмеженого виду дій у сфері обігу зброї. Наприклад, 

правилами та інструкціями МВС України передбачено дозволи на:

1) придбання зброї громадянами або юридичними особами;

2) зберігання і носіння зброї громадянами та носіння відомчої зброї посадовими 

особами;

3) на відкриття і функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, у яких 

здійснюється обіг спеціально визначених предметів і матеріалів і речовин, та інших.

Окрім цього, залежно від мети придбання зброї в подальшому видаються 

дозволи на її зберігання, носіння, перевезення та використання. В окремих таких 



дозволах навіть проставляються відповідні штампи, наприклад «Колекція», 

«Нагородна» та інші.

Враховуючи вище викладене, доцільно відмітити, що у сучасному 

законодавстві, з нашої точки зору, необхідно передбачити різні види дозволів на обіг 

зброї, які залежно від мети її придбання відрізнялися б своїми зовнішніми ознаками 

(формою, кольором, оформленням напису на дозволі та іншим). Особливо це 

стосується цивільної зброї самооборони, і в першу чергу зброї, яка використовується 

приватними охоронцями, а в майбутньому, у разі прийняття відповідного закону 

(Проект Закону про приватну детективну (розшукову) діяльність від 13.12.2012) , 

буде використовуватися приватними детективами. Наприклад, стосовно цивільної 

зброї, вважаю за необхідне ввести окремі види дозволів на зберігання і використання 

громадянами:

- службово-штатної зброї;

- зброї самооборони;

- колекційної зброї;

- мисливської зброї;

- нагородної зброї, тощо.

Запровадження таких видів дозволу, на нашу думку, сприятиме спрощенню 

процедур нагляду за обігом зброї з боку органів внутрішніх справ.

Продовжуючи аналіз проблемних питань чинного законодавства України, яке 

регулює обіг зброї, відмітимо, що дозволи на зберігання і носіння зброї та 

боєприпасів до неї видаються на ім`я керівників підприємств, установ і організацій, а 

також громадянам строком на три роки. Такий строк, з нашої точки зору, є замалим. 

А тому, доцільно звернути увагу на законодавство Європейських країн, яке є більш 

прогресивним. Так, громадяни Федеративної Республіки Німеччини відповідно до 

Закону про зброю від 6 березня 1996 року отримують у компетентних органах дозвіл 

на володіння зброєю, який є безстроковим. У Словацькій Республіці згідно з Законом 

про зброю і боєприпаси від 28 вересня 1993 року громадянам надається дозвіл або 

тільки на зберігання вогнепальної зброї, або на її зберігання і носіння. Відповідні 

дозволи видають органи поліції за місцем проживання громадян строком на п`ять 

років, який потім можна продовжити на наступні п`ять років.



Отже, строки дії дозволів на зберігання і носіння зброї, які передбачені 

існуючими нормативними актами України, є дуже короткими й не відповідають 

вимогам сучасності. Зокрема, про це свідчать такі фактори:

- скорочення особового складу Міністерства внутрішніх справ України 

(у тому числі й співробітників підрозділів дозвільної системи) та 

зростання попиту з боку громадян на цивільну зброю призводять до 

перенавантаження співробітників дозвільної системи, зниження якості та 

ефективності їх діяльності;

- такий короткий строк зумовлює суцільний потік реєстраційно-

перереєстраційної діяльності, що здійснюється співробітниками 

підрозділів дозвільної системи.

Таким чином, становище, що існує на сьогодні, відволікає велику кількість 

громадян від корисної та необхідної діяльності, спрямованої на самозабезпечення та 

забезпечення суспільних потреб. З точки зору загальноєвропейських умов, щодо 

громадян повинно діяти гарантоване правами та свободами, безперечно у відповідних 

межах, припущення щодо їх автономії. На мою думку, усе це підтверджує висновок 

про необхідність збільшення строків дозволу на зберігання, носіння та використання 

зброї хоча б до п`яти років.

Підводячи загальний підсумок, можна відзначити, що чинне законодавство 

України у сфері придбання, зберігання, застосування зброї фізичними і юридичними 

особами потребує вдосконалення. В данній статті  я спробуваларозкрити окремі 

проблеми та дала своє бачення щодо шляхів їх вирішення. Проте, їх вирішення не 

буде мати сенсу без глобального підходу до проблем збройового законодавства 

України. А тому, на сьогодні є необхідність в прийняті закону «Про зброю».

Література:

1. Луцюк М. Право на зброю для вільних людей – в Конституцію України! 

/ М. Луцюк // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://rivnepravo.com.ua/936-

pravo-na-zbroiu-dlia-vilnykh-liudei-v-konstytutsiiu-ukrainy.html.

2. Проект Закону України «Про зброю» (внесений В.М. Грицаком В.М. 

Б.М. Пудовим) // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://w1.c1.rada. 

gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=33156&pf35401=126373.

3. Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – № 51. – 1996. – Ст. 5681.

http://rivnepravo.com.ua/936-
http://w1.c1.rada.


Стеценко О. О., студентка,

Київський національний університет культури і мистецтв, 

Київ, Україна

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ 

НЕРУХОМОГО МАЙНА

Законодавство України передбачає виникнення права власності на нерухоме 

майно за умови державної реєстрації такого права.  В питаннях реєстрації теорія і 

практика протягом останніх кількох років зазнала значних нормативних змін. Так, з 

12 лютого 2014 року відбулися зміни в порядку державної реєстрації прав на 

нерухоме майно. Відповідно до змін в законодавстві, суб'єктами реєстраційних 

відносин, окрім БТІ стали Міністерство юстиції України, Державна реєстраційна 

служба, державні реєстратори та нотаріуси як спеціальні суб’єкти, які здійснюють 

функції державних реєстраторів. Безпосередньо, державну реєстрацію прав на 

нерухоме майно відповідно до даних норм і станом на сьогодні виконуть державні 

реєстратори та нотаріуси. За БТІ, по суті, лишилася функція видачі технічних 

паспортів об'єктів нерухомості. 

Одним із спірних питань є виокремлення суб’єкта оформлення прав, а саме 

визначити хто саме здійснюватиме реєстрацію нотаріус чи реєстратор. Відповідно, 

залежно від підстави набуття права власності ми визначаємо і суб’єкта який 

оформлює дане право. Так, при первинній реєстрації прав на нерухоме майно, тобто 

реєстрації прав на новозбудовані об’єкти нерухомого майна (будинки, квартири), дані 

до Державного реєстру прав вносяться державними реєстраторами. Після реєстрації 

заявникові видається Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Варто 

відзначити, що з 23 лютого 2015 року Наказом Міністерства юстиції України 

запроваджено у територіальних управліннях юстиції Київської області пілотний 

проект щодо розподілу функціональних обов’язків між особами, які приймають заяви 

у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які 

приймають рішення за результатами розгляду таких заяв. Відповідно до якого, заяви 

про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про внесення змін до запису 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі якщо такі зміни не 

стосуються виправлення технічних помилок), про взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна, про скасування, про відкликання заяви відносно нерухомого 



майна, яке розташоване у межах Київської області, подаються до будь-якого 

районного, міського, міськрайонного, міжрайонного управління юстиції Київської 

області, а також до Головного територіального управління юстиції у Київській 

області.

Рішення ж за результатом розгляду заяв і запитів, а також рішення про 

зупинення державної реєстрації прав або відмову у зупиненні державної реєстрації 

прав приймають державні реєстратори органу державної реєстрації прав, до якого 

подано відповідну заяву (запит), рішення суду про заборону вчинення дій.   Даний 

проект запроваджено з метою мінімізації корупційних ризиків під час розгляду 

державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно [1].  

Вторинна реєстрація прав на нерухоме майно, тобто державна реєстрація 

переходу права власності на нерухоме майно відповідно до закону, правочину, у 

порядку спадкування, здійснюється нотаріусами при посвідченні правочинів шляхом 

внесення даних про набувачів права власності (заінтересованих осіб) до Державного 

реєстру прав. На підтвердження права власності набувача (заінтересованої особи) і 

проведення реєстрації права власності на нерухоме майно нотаріус видає Витяг із 

Державного реєстру прав. Тобто, нотаріус посвідчує документи, які підтверджують 

перехід права власності на нерухоме майно, проводить державну реєстрацію переходу 

права власності на нерухоме майно шляхом внесення даних до Державного реєстру 

прав та видає Витяги з нього (Реєстру), чим забезпечує функціонування процедури 

реєстрації прав на нерухоме майно за принципом "єдиного вікна" [4].

Варто відзначити, що з прийняттям даних змін додалося проблемних моментів 

при реєстрації. Так, по-перше, вищезгадані зміни повинні вноситися поступово, 

надаючи можливість нотаріусам набути навиків для вчинення такої важливої для 

суспільства і конкретної особи дії.  Крім того, ще не до кінця переведені дані про 

власників об'єктів нерухомості в електронну форму. Відомості про власників 

знаходилися в БТІ, яке перебуває у комунальній власності, тому може не надавати 

такі дані нотаріусам, адже правовий механізм обміну інформацією не передбачений. 

  Практика інших держав показує, що цей процес доволі тривалий. Так, у 

Західних землях ФРН ще з 70–80 рр. ХХ ст. почали створювати автоматизований 

реєстр власності (АLВ) та автоматизовану кадастрову карту (АLК). Тобто, за три 

десятиліття було цифровано аналогові карти та реєстраційні записи. Дана система 



характеризується суворим розподілом користувачів за  рівнями, управління базами 

здійснюється за допомогою єдиного інтерфейсу бази даних [3, с. 19].

По-друге, скасували обов'язкове проведення технічної інвентаризації об’єктів 

нерухомого майна у випадку передачі прав власності на підставі правочину. Це аж 

ніяк не може бути позитивним явищем, адже технічна характеристика об’єкта 

нерухомого майна, видана компетентним органом, є важливою ознакою наявності 

відповідного нерухомого майна, у вказаних в такій довідці технічної інвентаризації 

розмірах, з накресленою план-схемою та зазначеній адресі, а також із визначеною 

номінальною вартістю такого нерухомого майна. За таких обставин покупець не 

зможе дізнатися чи були перепланування об'єкта чи ні. Відповідно до Інструкції про 

порядок проведення технічної інвентаризації  об'єктів нерухомого майна у випадку 

переходу права власності технічна  інвентаризація  проводиться  за бажанням 

замовника [2].

  Здійснивши аналіз прийнятих змін, можна дійти висновку, що законодавець 

хотів наблизити реєстраційну систему України до французької моделі, проте в даному 

вигляді вона потребує узгодження з діючим чинним закононодавством та 

правозастосовною практикою в зазначеній сфері. Правильним було б спочатку 

систематизувати і перевести в електронну форму дані про всі права власності, наявні 

на паперових носіях, а вже потім передавати реєстраційні функції БТІ нотаріусам. 

Перед цим вони б мали пройти навчання.  Доцільно створити кілька реєстрів, залежно 

від типу реєстрації. При цьому не варто відмовлятися від дублювання даних на 

паперові документи. Необхідно відновити проведення технічної інвентаризації 

об’єктів нерухомого майна у випадку передачі права власності на таке нерухоме 

майно на підставі правочину.
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ЩОДО МІСЦЯ РОЗДІЛУ «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА 

ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ» В СТРУКТУРІ ОСОБЛИВОЇ 

ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ

В кримінальному праві є загальновизнаним, що послідовність розташування 

розділів Особливій частині Кримінального кодексу (далі – КК) України визначається 

з врахуванням сучасних підходів до порівняння значимості об’єктів, які 

охороняються кримінальним законом від злочинних посягань [1, с. 53]. 

Оскільки КК України ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних 

принципах і нормах міжнародного права (ч. 1 ст. 3 КК України) [2, с. 131], 

найважливіші об’єкти кримінально-правої охорони мають визначатися відповідно до 

цих нормативних актів. 

Так, ст. 3 Конституції України передбачає, що людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Виходячи з цього, на перше місце в Особливій частині КК 2001 

р. поставлені норми про злочини проти основ національно безпеки України. Адже 

національною безпекою є захищеність життєво-важливих інтересів людини і 

громадянина,суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0582-01
http://n-auditor.com.ua/uk/


суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та 

потенційних загроз національним інтересам [3, с. 116]. Отже, національна безпека 

охоплює захищеність життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканість не лише 

окремої людини, а багатьох осіб в межах держави. Тому розміщення на початку 

Особливої частини КК України групи злочинів, що посягають на національну 

безпеки, на перший погляд, не суперечить Конституції України. 

Однак, з точки зору міжнародного права, структура Особливої частини КК 

України викликає заперечення. Адже, виходячи з положень міжнародних норм, 

найбільш не безпечними у світі є більшість складів злочину, що передбачені розділом 

ХХ Особливої частини КК України «Злочини проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку». Так, геноцид, злочини проти людяності, військові 

злочини та агресія в міжнародних нормах визнаються найтяжчими злочинами 

(Конвенція про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти 

людства від 26. 11. 1968 р. ) [4, с. 180], найсерйознішими злочинами, що викликають 

стурбованість всієї міжнародної спільноти (ч. 1 ст. 5 Римського Статуту 

Міжнародного кримінального суду)[5, с. 75], тощо. 

До того ж, злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку посягають найбільш широке коло суспільних відносин, ніж злочини 

проти основ національної безпеки України. Це можна стверджувати, виходячи з 

проведеного вище аналізу змісту поняття «міжнародний правопорядок», що охоплює 

широке коло суспільних відносин, які врегульовані принципами і нормами 

міжнародного та національного права, в тому числі і суспільні відносини в сфері 

національної безпеки не лише однієї, а багатьох держав і безпеки людства в цілому. 

Іншими словами,міжнародний правопорядок, є ширшим поняттям, ніж національна 

безпека і співвідноситься з ним як ціле. 

В цьому відношенні заслуговують на увагу і дослідження М. І. Хавронюка, 

який з математичного аспекту проаналізував на групи злочинів, об’єднані у розділи 

Особливої частини КК України залежно від ступеня їх тяжкості, і дійшов висновку, 

щонайбільш тяжкими загалом є злочини проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку, злочини проти основ національної безпеки України і 

військові злочини, а найменш тяжкими – злочини проти довкілля, проти виборчих, 

трудових, інших особистих прав і свобод людини і громадянина, злочини у сфері 



використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж [6, с. 226-228]. 

До того ж, якщо звернути увагу на законодавчий досвід держав романо-

германської правової сім’ї, то можна помітити, що у більшості випадків. Особливу 

частину кримінальних кодексів відкриває розділ, у якому передбачена 

відповідальність за злочини проти миру і безпеки людства. Сюди відносяться 

КК Республіки Білорусь, КК Азербайджанської Республіки, КК Естонської 

Республіки, КК Литовської Республіки, КК Латвійської Республіки, КК Республіки 

Польща, КК Франції, КК Федеративної Республіки Німеччини, КК Узбекистану тощо. 

Наведені аргументи дозволяють стверджувати, що розміщення розділу ХХ 

«Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» в кінці 

Особливої частини КК України видається не закономірним і не узгоджується з 

сучасними підходами до побудови КК України. На нашу думку, розділ ХХ 

КК України «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» 

слід було б поставити на перше місце в структурі Особливої частини КК України. 
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ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ 

У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ УКРАЇНИ

Правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних з інформаційною 

діяльністю людини лише на перший погляд не має давньої історії. Безпосередньо 

інформація виокремилася як особливий предмет широкої сфери публічних і 

приватних правовідносин (а не суто об’єкт деяких немайнових прав особи в 

інформаційній сфері) із розвитком інформаційних технологій та актуалізацією 

проблем становлення інформаційного суспільства, зокрема визнанням його як 

пріоритету суспільного розвитку на міжнародному рівні Окінавською хартією 

глобального інформаційного суспільства 2000 року. 

Наразі можна говорити не тільки про існування в українській правовій науці 

парадигми інформації, а й про початковий етап формування певних вітчизняних 

традицій правого регулювання інформаційної сфери, яке має своєрідні, властиві 

тільки йому, унікальні компоненти. Виняткове суспільне значення інформаційної 

сфери зумовило й те, що майже кожна галузева правова наука, в межах свого 

предмету і методології, досліджує інформацію або інформаційні особливості 

відповідних державно-правових явищ. Таким чином у правовій думці простежуються 

ознаки інтегрованої і водночас відносно відокремленої комплексної галузі правових 

знань – правової інформаціології, існування якої вже безпосередньо визнається 

провідними науковцями. В Україні її фундаторами де-факто є видатні вчені-юристи, 

які почали активно досліджувати проблеми сутності, співвідношення й ролі 

інформаційних феноменів у сучасних соціально-правових процесах, – І. В. Арістова, 

К. І. Бєляков, В. М. Брижко, Г. В. Виноградова, В. Д. Гавловський, Р. А. Калюжний, 

Б. А. Кормич, Т. А. Костецька, О. В. Кохановська, А. І. Марущак, Є. В. Петров, 

В. С. Цимбалюк та інші. 

Попри інтенсивний розвиток науки інформаційного права, для якої інформація 

та її правові властивості виступають ключовим об’єктом, дослідження інших 



правових наук не втрачають своєї актуальності, чому сприяє надзвичайна 

динамічність і варіативність впливу інформатизації на суспільні відносини. 

Розмаїття дефініцій «інформації», наданих правовими науками (і не тільки 

правовими, а й іншими гуманітарними, технічними і спеціальними) досить значне, що 

зумовлено плюралізмом наукових підходів, які задовольняють методологічні потреби 

тієї чи іншої галузі знань. Утім, здійснюючи комплексне осмислення в правовому 

ракурсі, досить важливо не втратити когнітивну складову феномену інформації –

інтерпретації її у нерозривному зв’язку із знаннями. Такий підхід орієнтую на 

адекватні шляхи захисту інформаційних прав людини, а у разі їх порушення  на 

механізми максимально результативного відновлення, відшкодування, компенсації, 

що передусім пов’язано з необхідністю надання або зміни певних знань, які 

формуються на основі діянь суб’єктів в інформаційній сфері. 

Вітчизняна законодавча дефініція «інформації» як документованих або 

публічно оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються у суспільстві, 

державі та навколишньому природному середовищі, є абстрагованою, що припустимо 

і доцільно тільки для концептуального рівня законодавства. Її загальнотеоретичний 

характер не дозволяє виділити всіх юридично значущих властивостей інформації, 

безпосередньо важливих для правового регулювання. 

Узагальнюючи теоретичні підходи до змісту фундаментальної для 

інформаціології категорії «інформація», надані вітчизняними правниками –

фахівцями різних галузей, доцільно виділити такі загально-правові її риси:

 нематеріальність (ціннісна самостійність інформації відносно носія);

 суб’єктивність походження (інформація в певних формах є результатом 

інтелектуальної діяльності);

 необхідність об’єктивації (формалізації) для включення в правовий обіг 

(у формі відомостей про навколишній світ, зокрема про явища, події, процеси);

 не споживність або відносна споживність (можливість багаторазового 

використання без втрати змістовних якостей);

 фізична невідчужуваність від творця, власника, споживача (сприйнята 

інформація передається «дублюванням» – не вилучається у суб’єкта, який передає);

 здатність до майже без витратного відтворення, копіювання, збереження і 

накопичення;



 здатність виключно до морального старіння, на відміну від речей. 

Хоча не всі з названих ознак наразі однозначно відображені законодавством 

України, загалом вони становлять теоретико-правову модель інформації. При цьому 

галузеві інтерпретації кожної з ознак можуть мати відмінності, зумовлені 

особливостями предметної сфери і методів правового регулювання відповідної галузі 

права. 

Зважаючи на «інформаційну залежність» майбутнього розвитку України, 

можна прогнозувати подальше посилення інформаціологічних тенденцій у правовій 

науці України, виникнення нових інформаційно-орієнтованих напрямів досліджень, 

відокремлення комплексних інформаційних наукових спеціальностей та відповідне 

переосмислення, зміну й доповнення положень вітчизняного інформаційного 

законодавства. 

Тітов М. М., 

кандидат юридичних наук,

Академія праці, соціальних відносин і туризму 

Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ

Тероризм останніх часів набуває у світі загрозливих масштабів. Україна, 

будучи органічною складовою світового співтовариства, не може не виявляти 

занепокоєння з приводу поширення цього руйнівного явища. Інтеграційні процеси 

набувають все більшої динаміки, з огляду на що Україна стикається як з позитивним, 

так і з негативним досвідом західних країн. Викладене зумовлює необхідність вжиття 

превентивних заходів щодо унеможливлення поширення одного з таких негативних 

явищ – тероризму. 

Чинне кримінальне законодавство України визначає терористичний акт як один 

із злочинів проти громадської безпеки, який передбачає застосування зброї, вчинення 

вибуху, підпалу чи інших дій, що створюють небезпеку для життя чи здоров’я 

людини, або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, 

якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування 

населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою 

впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій органами державної 



влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, 

об’єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості 

до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також 

погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою. 

Терористичний акт вважається закінченим з моменту вибуху, підпалу, 

руйнування або пошкодження об’єктів життєзабезпечення населення та ін., 

незалежно від розміру реального заподіяння шкоди. 

Часто засобами масової інформації та прес-службами силових структур 

робляться поспішні висновки, коли ті чи інші дії злочинців однозначно розцінюються 

як терористичні, тоді як визначити, є вони такими чи ні, можна тільки при виявленні 

злочинців та встановленні, яку мету вони переслідували. 

У всьому світі не існує єдиного поняття тероризму. Визначення чіткого поняття 

тероризму є однією з найскладніших проблем світової науки і практики боротьби зі 

злочинністю. За підрахунками різних авторів існує від 100 до 200 понять тероризму, 

притому, що жодне з них не визнано класичним. 

В сучасних умовах виникнення тероризму пояснюються передумовами 

кризових процесів. Економічна криза і безробіття, зростання воєнних витрат, цін, 

злочинності ускладнює становище в Україні. 

Терор може супроводжувати війну, особливо загарбницьку, агресивну, але 

війна може вестись і без політики терору. Війна без терору відрізняється від війни, що 

супроводжується терором, тим, що в конфлікті діють лише воюючі армії і лише на 

збройні сили противника спрямовані всі насильницькі дії, до того ж дотримуються 

правила ведення війни у ставленні до поранених, полонених, медичного персоналу і 

не допускається насилля над мирним населенням. Але коли узаконені згодою сторін 

або міжнародними конвенціями правила війни починають порушуватись, 

застосовується насилля у ставленні до поранених, полонених, мирного населення 

тощо, як наприклад Росія відносно України, стає суб’єктом терору. 

Поняття агресія асоціюється з поняттям війна і характеризує дії тієї з воюючих 

сторін, яка першою застосувала силу, тобто збройний напад. Агресія також може 

супроводжуватись терором. 



В Україні має місце диверсійний тероризм, організатором акцій якого 

виступають секретні служби Росії. Диверсійні терористичні групи опираються на

«п’яту колону» в Україні та здійснюють провокаційні дії. 

Об’єктом терористичного акту є громадська безпека, спокій громадян і 

стабільне функціонування органів влади і управління, а також життя та здоров’я 

людей. Терористичний акт є багатооб’єктним злочином, хоча в кожному конкретному 

випадку для визнання даного злочину досить посягання на один з них. Слід 

зазначити, що об’єктом тероризму виступає не тільки громадська безпека, а і 

відносини, пов’язані з владно-розпорядчими повноваженнями органів державної 

влади та місцевого самоврядування. Тобто, відбувається безпосередньо посягання на 

основи конституційного ладу, державну безпеку. Разом з тим, при здійсненні 

терористичного акту порушується також громадська безпека. Не варто забувати про 

шкоду здоров’ю і життю потерпілого. При виробленні політики по боротьбі з 

тероризмом держава повинна доповнити її створенням ефективної системи захисту 

конституційних прав громадян. Отже, вчинення терористичного акту зачіпає безпеку 

держави, суспільства і особистості. . . 

Об’єктивна сторона цього злочину виявляється у двох формах: 1) застосування 

зброї, вчинення вибуху підпалу чи інших дій, які створюють небезпеку для життя чи 

здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких 

наслідків; 2) погроза вчинення зазначених дій. 

Дуже часто виникають проблеми при відмежуванні терористичного акту від 

інших злочинів. 

Тероризм, забезпечуючи психологічну дестабілізацію суспільства, є 

найпотужнішим інструментом інформаційно-психологічної війни. Як правило, не 

стільки пряма шкода від терористичних актів, скільки реакція на виниклу загрозу для 

широкого суспільства і державних органів управління, що є головною метою 

терористів. Загроза завжди страшніша ніж діяння, адже технічно реалізувати масове 

вчинення терактів практично неможливо, а загроза існує для всіх, вона стає масовою. 

Обов’язкова умова тероризму – резонанс терористичної акції. Тероризм 

принципово декларативний. Широкий розголос інформації про теракт, перетворення 

його на найбільш обговорювану подію є ключовим елементом тактики тероризму. 



Теракт, який залишився непоміченим або засекреченим втрачає будь-який сенс. Саме 

це відрізняє терористичний акт від диверсії чи навіть політичного вбивства. 

За рядом об’єктивних ознак терористичний акт має багато схожості з 

диверсією. У зв’язку з цим виникає потреба у детальному розмежуванні 

терористичного акту від диверсії: 1) якщо диверсія, об’єктивно виражається лише у 

скоєнні вибухів, підпалів та інших загально-небезпечних дій, то терористичний акт 

подібними діями не вичерпується; 2) при вчиненні терористичного акту дії винних 

спрямовані на залякування населення або його частини, створення і підтримку 

обстановки страху, тоді як при здійсненні диверсії – на заподіяння матеріальної 

шкоди; 3) мета тероризму полягає у впливі на прийняття будь-якого рішення 

органами державної влади, а диверсійних актів – ослаблення держави, підрив її 

економічної безпеки та обороноздатності, дестабілізація; 4) терористи зазвичай діють 

відкрито, демонстративно, з пред’явленням своїх вимог і амбіцій, а диверсанти діють 

таємно і не афішують свою діяльність. 

З терористичним актом нерідко плутають і дії, спрямовані на насильницьку 

зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. 

Акти тероризму слід відрізняти також від учинення загально-небезпечних 

хуліганських дій, основна відмінність яких полягає у їх мотивації і цілях, прагненні 

винного відкрито протиставити себе, свою поведінку громадському порядку, 

громадським інтересам, показати свою зневагу до оточуючих, проявити цинізм, 

жорстокість, зухвалість, вчинити буйство і безчинство, показати грубу силу або 

продемонструвати п’яну завзятість і таким чином познущатися над беззахисними, 

виявити свою «перевагу» над іншими громадянами. 

За зовнішніми ознаками терористичний акт може мати спільні риси з умисним 

вбивством, скоєним способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Даний вид 

умисного вбивства має місце тоді, коли для позбавлення життя потерпілого винний 

обирає такий спосіб, який створює реальну небезпеку для життя інших осіб. 

Терористичний акт відрізняється від злочинів, пов’язаних з вимаганням чи їх 

погрозами. Така відмінність полягає в тому, що дії терористів носять публічний 

характер, тоді як вимагачі намагаються діяти конфіденційно, без зайвого розголосу. 

Основними відмінностями терористичного акту і бандитизму виступають 

елементи об’єктивної сторони і мета скоєння цих злочинів. Склад терористичного 



акта повинен містити сукупність наступних ознак: 1) вчинення або загроза здійснення 

загальнонебезпечних дій; 2) спрямованість цих дій на залякування населення; 

3) наявність мети здійснення впливу на прийняття рішення органами державної 

влади, міжнародною організацією, фізичною чи юридичною особою або групою осіб. 

Відсутність хоча б однієї із зазначених ознак має свідчити про відсутність складу 

терористичного акту, хоча діяння за багатьма ознаками і були схожі з терористичним 

актом. 

Терористичний акт вчиняється осудною фізичною особою, яка досягла 14-ти 

річного віку. У даному випадку суб’єктом злочину можуть виступати як приватні, так 

і службові особи, військовослужбовці та працівники правоохоронних органів, а також 

члени різних злочинних угруповань, бандитських, екстремістських, націоналістичних 

і релігійних. 

Аналіз суб’єктивних ознак дозволяє стверджувати, що далеко не кожен вибух 

або підпал можна розглядати як акт тероризму, так само як і не кожен випадок 

вбивства державного чи громадського діяча утворює терористичний акт. Встановити 

істинну мету злочинців можливо лише в разі їх затримання та проведення щодо них 

слідчих дій. 

Невід’ємним елементом суб’єктивної сторони і обов’язковою ознакою складу 

злочину є вина. Свідомість і воля – це елементи психічної діяльності людини, 

сукупність яких утворює зміст вини. Терористичний акт може вчинятися тільки з 

прямим умислом, тобто винний усвідомлює суспільну небезпеку своїх вчинків, 

передбачає можливість чи неминучість настання суспільно-небезпечних наслідків і 

бажає їх настання для досягнення своїх цілей. 

Все частіше терористичні акти стали вчинятися в тих випадках, коли емоції 

тяжіють над розумом і призводять до суспільно небезпечних проявів нетерпимості, 

екстремізму, політичного, націоналістичного або релігійного фанатизму. 

На сьогоднішній день ознаки об’єктивної сторони тероризму досить повно 

досліджені. Що ж до ознак суб’єктивної сторони, то тут все ще потрібні всебічні 

дослідження. Так, у науці кримінального права малодослідженою залишається 

спеціальна ознака – мета. Слід зауважити, що мету тероризму не можна розглядати як 

виключно суб’єктивні ознаки цих діянь, оскільки реалізація такої мети полягає у 

створенні обстановки страху, пред’явлення конкретних вимог, спонукання до їх 



виконання. Даний склад злочину має спеціальну мету, а саме: порушення громадської 

безпеки, залякування населення або примус на прийняття рішень органами державної 

влади. 

Мета як психологічне поняття тісно пов’язана з мотивом злочину. У диспозиції 

кримінально-правової норми, передбаченої ст. 285 КК України, вказана основна мета 

терористичного акту − вплив на прийняття рішення органами влади. Саме ця мета як 

обов’язкова ознака складу злочину є критерієм розмежування терористичного акту з 

іншими злочинами, подібними за об’єктивними ознаками. Не встановивши мотиву і 

мети, які переслідував злочинець, здійснюючи вибух, підпал та інші суспільно 

небезпечні дії, не можна з упевненістю стверджувати, що мова йде саме про 

терористичний акт, а не про якийсь інший злочин. 

Попередження тероризму повинне здійснюватися за декількома напрямками: 

1) вплив на основні явища і процеси в суспільстві; 2) виявлення і запобігання 

терористичних актів, що можуть бути вчинені в недалекому майбутньому і навіть 

найближчим часом; 3) припинення терористичних актів, що відбуваються по 

відношенню до державних і суспільних діячів; 4) попередження, запобігання і 

припинення подібних з тероризмом злочинів. 

Особливе місце в діяльності державних і громадських організацій у боротьбі з 

тероризмом належить міжнародним організаціям, а також координації зусиль різних 

країн у попередженні і припиненні цього зла. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ, ЯКА СТАЛА НА ШЛЯХ

ЕКСТРЕМІЗМУ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У зв’язку з складною в нашій країні економічною та політичною ситуацією 

зростає рівень злочинності та правопорушень, а також виникають нові, ще не 

визначені законодавством України їх види. Одним з таких кримінальних 

правопорушень є екстремістські прояви, які в Україні останнім часом стають дедалі 

частішими. 

Особлива небезпека сучасного екстремізму полягає в тому, що діяльність 

екстремістських організацій (угруповань) нерідко спрямована на підрив основ 

конституційного ладу і безпеки держави; порушення її територіальної цілісності; 

дестабілізацію соціально-політичної ситуації; приниження людської і національної 

гідності; розпалювання соціальної, расової, національної, релігійної ненависті або 

ворожнечі; порушення прав і свобод громадян; нанесення шкоди основним цінностям 

українського демократичного суспільства. Крім того, дане правопорушення має 

негативний вплив, який проявляється не тільки в залученні певної групи осіб у 

злочинну екстремістську діяльність, але і в ганебному ставленні, до людини, та 

формуванні в неї морально й світоглядно дезорієнтованої особистості. А для того, 

щоб вести правильну і ефективну протидію сучасному екстремізму, необхідно, наразі, 

спочатку розібратися в проблематиці екстремізму і, зокрема, приділити увагу 

кримінологічній характеристиці особистостей, що стали на цей шлях злочинної 

діяльності. 

Особливості дослідження особистості екстреміста, пов’язані з тим, що в 

основному екстремістські злочини вчиняються людьми молодого віку та 

неповнолітніми. Це можна пояснити тим, що саме молодим індивідуумам притаманні 

радикалізм у поглядах і оцінках, а також максималізм у неприйнятті існуючих, на їх 

погляд, несправедливостей, що відбуваються в суспільстві. З іншого боку, молодь 

більш схильна до надмірного впливу з боку ідеологів різного змісту екстремістських 

навчань, особливо коли подібна ідеологія спирається на патріотичні настрої чи 

релігійні почуття людей. 



Молодіжна злочинність та злочинність неповнолітніх завжди викликала 

занепокоєння для будь-якого суспільства, держави, й України зокрема. Чільне місце в 

дослідженні цієї категорії злочинності посідає протиправна діяльність молодіжного 

середовища, що пов’язана з екстремістською діяльністю, а тому існує безліч причин

виникнення саме такого явища. Основними з них є: зниження рівня життя значної 

частини населення; зміна звичного укладу життя і морально-ціннісних орієнтацій; 

погіршення психологічного клімату в сім’ї та ослаблення її виховних можливостей; 

економічна криза в державі; недостатня ефективність системи виховного впливу на 

осіб не пристосованих до життя в суспільному середовищі; деформація системи 

цінностей; відсутність життєвих планів на майбутнє; недостатність дієвих механізмів 

соціальної профілактики проявів екстремізму тощо. 

Практично основою для формування молодіжних неформальних об’єднань 

екстремістської спрямованості є: відсутність позитивних ідеалів та забезпеченості 

трудової зайнятості; невіра у власні сили та можливості; озлобленість, агресивність, 

почуття безвиході та спрямованість дій виключно на особисте благополуччя. 

Аналізуючи кримінологічну характеристику особи (осіб) екстреміста, 

неможливо обійтися без визначення кримінолого-психологічних типів такої категорії 

індивідуумів. Залежно від виконуваної ролі і займаного місця в ієрархії 

екстремістського руху науковці виділяють чотири основні кримінолого-

психологічних типи таких осіб:

 рядовий екстреміст-виконавець (особа, яка віддана екстремістським ідеям і 

безпосередньо бере участь у екстремістських акціях);

 лідер (ватажок) екстремістської організації (угруповання) чи екстремістського 

співтовариства (особа, яка виконує управлінські, організаційно-технічні функції в 

екстремістської організації (угрупованню) або екстремістський співтоваристві і 

безпосередньо координує діяльність рядових екстремістів-виконавців);

 найближчі ідейні соратники (сподвижники) вождя-ідеолога (екстреміста-

ідеолога) – це найбільш віддані й наближені до вождя служителі «високої» ідеї, що 

сприяють йому у всьому і користуються його особистою довірою;

 вождь-ідеолог (екстреміст-ідеолог) – ідейний натхненник, проповідник 

екстремізму [1, с. 255]. 



Слід зазначити, що в основному екстремістами стають особи чоловічої статі, 

хоча не винятком є й дівчата. Вік таких осіб коливається в межах від 14 до 30 років. 

Певну частку з них навіть складають неповнолітні особи від 14 – 18 років [2, с. 76]. 

Щодо рівня освіти екстремістів, то учасниками неформальних молодіжних 

екстремістських організацій (угруповань) виступають особи з добутою середньою 

спеціальною, іноді з вищою освітою. Відрізняються вони від інших пересічних людей 

своєю прихильністю до расистської ідеології, жорстокості, нетерпимості та ненависті 

до оточуючого світу в якому вони перебувають. 

Також особам-екстремістам притаманні такі емоційно-психічні прояви: 

жорстокість, холоднокровність, мстивість, садизм, розважливість, підвищена 

імпульсивність поведінки, винятковий цинізм, егоїзм і максималізм, зниження 

оптимізму в ставленні до життя як найвищої цінності людини, ненависть і гнів по 

відношенню до людей, що не поділяють екстремістських ідей тощо. 

Кримінологічна характеристика особистостей екстремістів дає можливості 

більш глибоко розібратися в проблематиці сучасного екстремізму та виробити засади 

протидії цього напряму злочинної діяльності з метою неприпустимості крайніх 

проявів осіб, що стали на цей шлях антисоціальної поведінки. 

Література:

1. Мусаелян М. Ф. О личности экстремиста / М. Ф. Мусаелян // Военно-

юридический журнал. – 2010. – № 2. – С. 54

2. Юрасова Е. Н. Психологические особенности лиц, склонных к экстремизму, 

терроризму и ксенофоби / Е. Н. Юрасова // Юридическая психология. – 2008. – №4. –

С. 28

Трач Ю. В.,

кандидат педагогічних наук,

Київський національний університет культури і мистецтв

Київ, Україна

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Повсюдне і багатоцільове використання інформаційних і телекомунікаційних 

технологій породжує виникнення віртуального простору, що є нині не лише способом 

комунікації, методом ведення бізнесу, засобом самовираження тощо, а й новою 



сферою дії права. Володіючи такими характеристиками, як глобальність, відсутність 

національних кордонів, інтерактивність, анонімність, віртуальний простір не лише 

надає безпрецедентні можливості для реалізації прав і свобод, а й широко 

використовується для здійснення різного роду неправомірних дій. У зв’язку з цим 

виникає нагальна потреба систематичної перевірки державою законності дій та 

рішень суб’єктів інформаційних відносин у віртуальному просторі. Йдеться фактично 

про ефективне державне управління інформаційними та інформаційно-

комунікаційними процесами у всіх сферах життєдіяльності для забезпечення 

реалізації та охорони приватних і публічних інтересів особистості, суспільства і 

держави. Безпосередні цілі такої діяльності закріплені в ряді міжнародних і 

національних документів, зокрема: Окінавській Хартії глобального інформаційного 

суспільства, Декларації про вільний обмін в Інтернеті та ін. 

Крім загальних методів державної діяльності стосовно контролю за 

віртуальним простором є й такі специфічні, як державна реєстрація мереж 

електрозв’язку, що входять до мережі зв’язку загального користування, реєстрація 

засобів зв’язку, реєстрація державних інформаційних ресурсів та систем, 

ліцензування та сертифікація різних видів діяльності у віртуальному просторі, 

ведення єдиного державного реєстру сертифікатів електронних цифрових підписів 

тощо. На жаль, в Україні контроль здійснюється в основному за технічними та 

програмними засобами з точки зору їх відповідності реєстраційним і ліцензійним 

вимогам й умовам, сертифікатам і деклараціям. Однак, у зв’язку з вчиненням у 

віртуальному просторі різних правопорушень необхідно здійснювати також 

змістовний контроль діяльності у віртуальному просторі, у тому числі контроль 

матеріалів і даних, що передаються мережею. З урахуванням досвіду зарубіжних 

країн такі повноваження слід покладати не лише на правоохоронні органи, а й на 

провайдерів доступу, не порушуючи при цьому право на приватність життя, 

таємницю листування тощо. 

У зв’язку з цим необхідно активізувати правотворчу та правозастосовну 

діяльність у цій сфері, а також забезпечити формування відповідної теоретичної бази. 

Зокрема, необхідно посилити відповідальність за розповсюдження екстремістської та 

іншої неправомірної інформації в Інтернеті; на законодавчому рівні зобов’язати 



провайдерів Інтернет-зв’язку і стільникових операторів запобігати правопорушенням 

у віртуальному просторі; розробити та впровадити ефективні механізми ідентифікації 

суб’єктів Інтернет-відносин, що дасть змогу визначати реальних користувачів 

віртуального простору; удосконалити механізми взаємодії правоохоронних органів та 

суб’єктів громадянського суспільства в галузі контролю віртуального простору тощо. 

Таким чином, сьогодні очевидно, що від продуманості й ефективності 

державного регулювання інформаційної сфери залежить рівень сучасної національної 

інформаційної інфраструктури України, що взаємодіє з глобальною мережею 

світового інформаційного співтовариства. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

У сфері науки адміністративного права проблема охорони та захисту 

авторських прав ще не має достатнього наукового підгрунття, про що свідчить мала 

кількість проведених наукових робіт у цьому напрямку та неготовність науковців 

однозначно відповісти на запитання, що стосуються здебільшого адміністративної 

деліктності та заходів адміністративної відповідальності за порушення авторських 

прав. 

Протягом останніх років в Україні сформувалася досить розгалужена 

організаційна структура органів, які прямо чи опосередковано забезпечують 

діяльність у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності. Діяльність 

преважної більшості з них спрямована на протидію порушенням авторських прав. 

Так, ч. 2 ст. 54 Конституції України проголошує, що держава гарантує право кожного 

громадянина на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, а ч. 4 ст. 41 

Основного Закону вказує на те, що ніхто не може використовувати або поширювати 

їх без його згоди, за винятками, встановленими законом [1]. 

Проблема реалізації норми ст. 41 Конституції України про право кожного 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності передбачає вирішення комплексу завдань, одним з 

яких є вдосконалення державних гарантій реалізації зазначеного права шляхом 

належної правозахисної діяльності уповноважених на це суб’єктів. 

Перш ніж визначити коло суб’єктів, які уповноважені здійснювати захист 

авторських прав, необхідно розкрити поняття «суб’єкт адміністративно-правового 

захисту». Слід зазначити, що на сьогоднішній день на законодавчому рівні відсутня 

дана дефініція. Звернення до наукових напрацювань дозволяє виділити цікавий 

підхід, запропонований О. В. Бачуном, щодо визначення поняття «суб’єкт 

адміністративного судочинства». Цей підхід, хоча і презентований у галузі судової 

адміністративної юрисдикції, проте дозволяє визначитись із межами відповідного 

поняття. 



Так, О. В. Бачун суб’єктом адміністративної юрисдикції називає особу, яка 

відповідно до закону набуває права й обов’язки в адміністративних процесуальних 

відносинах, залучається до відправлення правосуддя, з наданням процесуальних 

можливостей досягнення правового результату [2, с. 95]. Виходячи із 

запропонованого підходу, можна зробити висновок, що суб’єктом певних 

правовідносин може вважатись особа, яка законом наділена потенційною здатністю 

набувати права у правовідносинах та їх реалізовувати. 

О. Ф. Скакун, вказуючи на різницю між категоріями «суб’єкт права й учасник 

правовідносин», зазначає наступне: 1) суб’єкт права є потенційним учасником 

правовідносин; 2) суб’єкти права можуть утілити (реалізувати) свої права й поза 

правовідносинами; 3) суб’єкти права можуть володіти лише правоздатністю, а для 

учасників правовідносин необхідна дієздатність [3, с. 402]. 

Отже, на підставі підходу запропонованого О. Ф. Скакун та відповідно до 

предмета наукового аналізу можна виділити суб’єктів права захисту авторських прав. 

Проте категорія «суб’єкт права захисту» охоплюватиме й тих суб’єктів, які 

потребують захисту, й тих, які уповноважені державою на здійснення захисту 

авторських прав. 

Суб’єктами, які правомочні захищати авторські права є безпосередні власники 

цих прав, які є основними суб’єктами права на захист, в тому числі роботодавці 

авторів, якщо твір має режим службового твору, а також окремі суб’єкти 

правоохоронної діяльності, якщо порушення авторських прав має ознаки 

адміністративного правопорушення або злочину [4, с. 114]. До суб’єктів захисту 

авторських прав, окрім вищеназваних осіб, також відносяться юрисдикційні та 

неюрисдикційні органи, їх посадові особи та представники. 

Отже, суб’єктами адміністративно-правового захисту авторських прав є: органи 

судової влади; Державну службу інтелектуальної власності України; адміністративні 

юрисдикційні органи; правоохоронні органи; Антимонопольний комітет України; 

Державну митну службу України; органи, уповноважені щодо розгляду скарг 

громадян на порушення у сфері інтелектуальної власності, згідно із Законами України 

«Про звернення громадян», «Про прокуратуру» [2, с. 95-96]. 

З вище викладеного, можна зробити висновок, що для забезпечення 

ефективного захисту авторських прав в адміністративному порядку та на реалізацію 



державної політики в зазначеній сфері спрямована діяльність таких органів державної 

влади, як Міністерства внутрішніх справ, України, Служби безпеки України, 

Державної митної служби України, Антимонопольного комітет у України, Державної 

служби інтелектуальної власності України, органів державної податкової служби, 

органів управління кінематографією та органи управління архівною справою і 

діловодством, органів прокуратури, органів судової влади. Ці державні органи в 

межах своєї компетенції вирішують питання, пов’язані із захистом авторських прав в 

адміністративному порядку, забезпечують створення та ефективне функціонування 

механізмів захисту авторських прав та контроль за дотриманням норм законодавства 

в цій сфері. 
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«ЄВРОПРОТОКОЛ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ ПРО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ

На сьогодні у більшості європейських держав діє спрощений порядок 

оформлення дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП). Україна не стала винятком 

і у 2011 році було запроваджено механізм спрощеного складання повідомлення про 

ДТП [1], неофіційна назва якого – «європротокол». Водії –учасники ДТП отримали 



право самостійно скласти таке повідомлення на спеціальному бланку, який видається 

страховиком під час укладання договору про обов’язкове страхування цивільно-

правової відповідальності. Після цього вони мають право залишити місце пригоди, 

оскільки звільнені від обов’язку інформувати про неї Державтоінспекцію МВС 

України [2]. 

Складання «європротоколу» можливе лише у випадках відсутності у водіїв 

ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, а також травмованих (загиблих) людей, а водії –учасники ДТП 

мають поліси цивільної відповідальності власників транспортних засобів і дійшли 

згоди щодо обставин вчинення ДТП [1]. Однак на практиці зустрічаються випадки 

коли після такого оформлення ДТП згодом до лікувальних закладів звертаються 

учасники пригоди з наявними тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, 

що є ознакою злочину, передбаченого ст. 286 КК України. Постає питання про 

відкриття кримінального провадження та використання «європротоколу». Відповідно 

до ч. 2 ст. 84 і ч. 1 ст. 99 КПК України його слід визнати джерелом доказів, оскільки 

це документ у якому зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ 

факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження [3]. Це 

можливо у разі встановлення, що він відповідає вимогам належності, допустимості й 

достовірності. 

Для цього спочатку необхідно отримати «європротокол» шляхом витребування 

(ч. 2 ст. 93 КПК України) або вилучення (виїмки) за рішенням слідчого судді (статті 

159–166 КПК України) [3]. Потрібно також встановити факт оформлення 

повідомлення про ДТП; місце знаходження цього повідомлення (у водія або у 

страховика); провести виїмку повідомлення про ДТП; залучити повідомлення про 

ДТП до кримінального провадження. Відомості, зазначені в «європротоколі», 

необхідно перевірити шляхом проведення слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій. Перевірка доказів та їх джерел полягає у встановленні 

достовірності відомостей, зафіксованих в них. Слід мати на увазі, що в процесі 

внесення усієї необхідної інформації в бланк «європротоколу», в результаті 

копіювання, утворюється абсолютно ідентична копія, яка є другим рівнозначним 

примірником. Обидва примірники «європротоколу», після підписання учасниками 

ДТП, розділяються між ними [4]. Відомості, зазначені у «європротоколі», 



перевіряють також шляхом порівняння обох примірників між собою та з іншими 

наявними у кримінальному провадженні доказами. 

Після перевірки проводиться оцінка доказів. У кримінальних провадженнях 

про порушення правил безпеки дорожнього руху відомості, що містяться у 

«європротоколі», окрім випадків навмисного внесення завідомо неправдивих даних у 

цей документ, стануть належними, допустимими й достовірними доказами таких 

обставин, як дата, час, місце ДТП, його учасників, дані транспортних засобів, що 

взяли в ній участь, та наявність страхового полісу [5, с. 108–109]. 

Відомості про характер і перелік видимих пошкоджень деталей та елементів, 

внесених до «європротоколу» водіями, можна визначити як належні й допустимі 

докази. Сумніви в їх достовірності усувають шляхом проведення додаткових слідчих 

(розшукових) дій, зокрема огляду транспортних засобів безпосередньо слідчим або 

вилучення (виїмка) у страховика матеріалів огляду пошкодженого майна 

(транспортних засобів) і встановлення розміру збитків. Відповідно до п. 33. 3 ст. 33 

Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів», водії та власники транспортних засобів, причетні до ДТП, 

власники пошкодженого майна зобов’язані зберігати пошкоджене майно (транспортні засоби) 

у такому стані, в якому воно знаходилося після ДТП, до того часу, поки його не огляне 

призначений страховиком представник, а також забезпечити йому можливість провести огляд 

пошкодженого майна (транспортних засобів) [6]. 

Під час складання схеми ДТП у «європротоколі» використання будь-яких 

вимірювальних приладів (лінійка, рулетка тощо) від водіїв не вимагають. Тому 

неможливо в окремих випадках встановити точність та повноту даних щодо 

розташування транспортних засобів на проїзній частині. Такі відомості є 

недостовірними і не можуть враховуватись як докази під час прийняття 

процесуальних рішень. У разі застосування «європротоколу» практично неможлива 

реконструкція дорожньої обстановки, в умовах якої сталась пригода [5, с. 110]. 

Вважаємо, що положення Інструкції [4] про фіксування ДТП за допомогою 

фотозйомки, яке носить рекомендаційний характер, варто закріпити у законодавстві 

як обов’язкове. Це дасть змогу отримати точні дані про розміщення транспортних 

засобів під час ДТП та відтворити дорожню обстановку у разі проведення 

розслідування. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 

З ІНШИМИ ВИДАМИ ІНФОРМАЦІЇ

Визначення комерційної таємниці в законодавстві України суперечить досвіду 

охорони відповідної інформації в іноземних країнах. 

О. П. Сергєєв дає поняття комерційної таємниці наступним чином: 

«…інформація складає службову або комерційну таємницю у випадку, якщо 

інформація має реальну або потенційну цінність в силу невідомості третім особам, до 

неї відсутній вільний доступ на законних підставах та володар інформації вживає 

заходів для збереження конфіденційності» [2, с. 629]. 

http://mtsbu.
http://mtsbu.


О. Сергєєва розуміє під комерційною таємницею – інформацію 

конфіденційного характеру, яка безпосередньо пов’язана з підприємницькою 

діяльністю суб’єктів права на цю діяльність, як індустріального, так і торговельного 

характеру, або з діяльністю щодо надання послуг, яка має реальну або потенційну 

економічну цінність та надає переваги в конкурентній боротьбі, за розголошення якої 

настає юридична відповідальність та існує особливий режим її охорони [3, c. 17]. 

Досить важливо провести розмежування комерційної таємниці з іншими 

видами інформації, які належать до певного роду «таємниць». Якщо проаналізувати 

законодавство України, то ми зможемо виділити декілька видів таємниць. Це 

«банківська таємниця»,«державна таємниця», «лікарська таємниця», «службова 

таємниця», «адвокатська таємниця», «професійна таємниця», «таємниця сповіді». 

В українському законодавстві поняття «ноу-хау» було майже невідомим, про 

нього навіть не згадувалось у національному законодавстві, угоди на передачу «ноу-

хау» укладались дуже рідко та тільки із зарубіжними партнерами і, як правило, через 

уповноважені зовнішньоторговельні організації. Першу спробу визначити «ноу-хау» 

ми можемо знайти в Інструкції про порядок роботи з продажу ліцензій та надання 

послуг типу інжиніринг, яка була затверджена 16. 01. 1979 р. №11. Там вказувалось, 

що під «ноу-хау» «…розуміються не загально відомі і практично застосовні у 

виробничій і господарській діяльності: а) різного роду технічні знання і досвід, що не 

мають правової охорони, способи і навички, необхідні для проведення проектування, 

розрахунків, будівництва і виготовлення яких-небудь об’єктів чи виробів, науково-

технічних, дослідно-конструкторських і т. п. робіт, розробки і використання 

технологічних процесів; склади і рецепти матеріалів, речовин, сплавів і т. п. ; методи і 

способи лікування, пошуку і видобутку корисних копалин; б) знання і досвід 

адміністративного, економічного, фінансового чи іншого порядку». [4] . 

Для «ноу-хау» притаманні лише три основні ознаки – це секретність, 

застосовність та новизна, а такі ознаки як цінність та корисність факультативні. 

Таким чином, можна зробити висновок, що на сьогодні в юридичній літературі 

немає загальноприйнятого визначення «ноу-хау», а навпаки, існує велика кількість 

визначень і думок, а це у свою чергу призводить до того, що, «ноу-хау» ототожнюють 

з секретами виробництва, що, на наш погляд, неприпустимо, тому що це хоча і 

спорідненні за змістом явища, однак не еквівалентні. 



Спільним є те, що в кожному випадку «тайна» – це деяка інформація, по 

відношенню до якої встановлено обмежений доступ. Таємниця, за визначенням – це 

вид режиму, спосіб охорони від третіх осіб якої-небудь інформації. Однак слід 

зауважити, що на відміну від комерційної таємниці тут, як правило, мова йде не про 

охорону визначених майнових благ, а про захист різного роду публічних інтересів або 

особистих прав. Всі вказані види таємниць можуть представляти комерційну цінність 

для осіб однак їх особистою відмінністю від комерційної таємниці є те, що вони 

відповідними законами виключені із цивільного обігу (наприклад: неможливо уявити 

існування чинного договору про передачу інформації, яка становить державну 

таємницю). 

Надійною правовою охороною інформації є розповсюдження на неї режиму 

нерозкритої інформації. Проте володільцю інформації слід пам’ятати, що не всі відомості 

можуть бути віднесені до нерозкритої інформації. Так, згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів України від 09. 08. 1993р. №611, визначений перелік відомостей, які не можуть 

складати комерційну таємницю [5]. 

Права носія на охорону нерозкритої інформації виникають з моменту 

створення або отримання конфіденційних відомостей та продовжують діяти 

необмежений час, але тільки за умови збереження конфіденційності інформації. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ПОКУПЦЯ У РАЗІ ЕВІКЦІЇ

В умовах динамічного цивільного обороту, коли купівля-продаж набуває все 

більшого і більшого значення, на авансцену виходить питання захисту прав 

добросовісного набувача. Актуальність досліджуваної нами теми зумовлена 

фрагментарністю розробки і вивчення механізму гарантії від евікції, а, відсутність 

чіткого розуміння сутності даного правового явища викликає проблеми у 

правозастосуванні і, зрештою, призводить до рудаментарності самого механізму 

захисту прав покупця у разі евікції. 

Традиційно, евікцією (від лат. evicto – відчуження, відсудження речі) вважають 

вилучення товару у покупця, а відповідальність продавця за таке вилучення –

відповідальністю за евікцію чи очищенням (очисткою), у юридичній літературі також 

фігурує термін «захист від евікції» [1, с. 217-218] та «гарантія у разі евікції». Часто, і 

історично це вірно, гарантія від евікції охоплює не тільки захист покупця у разі 

вилучення речі третьою особою, але і гарантію від дій самого продавця, котрі можуть 

нашкодити покупцю. 

А. К. Мітюков у розвитку захисту покупця від евікції справедливо виділяє дві 

епохи: перша, коли обов’язки продавця, незалежно власника чи не власника, носили 

процесуальний характер і зміст та зводились до обов’язку надавати покупцю захист у 

разі пред’явлення позову третіми особами та відповідальності за ненадання такого 

захисту. І другу стадію – матеріальну, у межах якої обов’язки продавця 

модернізувались аж до зобов’язань перенести право власності на покупця та 

відповідальності за таке перенесення. 

Наразі, майже всі правові системи передбачають обов’язок продавця нести 

відповідальність у випадку якщо товар, котрий він продає, має юридичні недоліки, 

однак підстави та обсяг обов’язків продавця по захисту покупця у разі наявності 

таких недоліків у різних країнах суттєво різняться, відмінний також сам механізм 

захисту добросовісного набувача у разі евікції. Відповідно до §434 Німецьким 

цивільним уложенням(BGB) продавець зобов’язаний передати покупцеві річ вільну від 



обтяжень правами на неї третіх осіб. Разом з тим, продавець не відповідає за недоліки 

права, якщо покупець знав про такі недоліки в момент укладення договору. Подібні 

положення містяться у вітчизняному законодавстві, ст. 659, ст. 660 ЦК України, а також 

ст. 15, ст. 16 ЦК Нідерландів, ст. 1626, 1638 Цивільного кодексу Франці та ін. За ЦК 

України та (BGB) відповідальність продавця в разі евікціїнастає лише у випадку 

витребування товару у покупця, тобто позбавлення останнього фактичного володіння. 

Цивільне законодавство Франції містить дещо інший підхід, оскільки на 

продавця покладено обов’язок гарантувати покупцеві «спокійне і корисне володіння» 

переданої річчю. Це означає, не лише те, що продавець повинен гарантувати покупця 

від відібрання речі за рішенням суду, але продавець також зобов’язаний дати 

гарантію відсутності в речі прихованих недоліків, які роблять неможливим нормальне 

користування річчю. Ст. 1599 ЦК Франції встановлено, що «купівля-продаж чужої речі 

є нікчемною», однак така нікчемність є відносною, а не абсолютною. У даному випадку 

поняття «відносна нікчемність» передбачає, що на нікчемність договору купівлі-продажу 

вправі посилатись лише покупець, так, як вона встановлена лише на користь покупця на 

випадок можливого витребування речі. Вимоги із нікчемності договору недоступні ні 

продавцю (незважаючи на його добросовісність), ні дійсному власнику. Більше того, 

відповідно до ст. 1599 ЦК Франції передбачає недоговірну відповідальність за укладення 

нікчемного договору, так покупець може стягнути збитки, якщо покупець не знав, що річ 

належить іншій особі. 

Більш розширений та казуїстичний підхід закріплено в ст. 2-312 Єдиного 

торгового кодексу США так у договорі купівлі продажу міститься гарантія продавця, 

що титул, котрий передається є юридично дійсним, а його передача – правомірною, а 

також що товар є вільним від правомірних вимог третьої особи та будь-яких обтяжень 

(права утримання, застави), про які покупець не знав в момент укладення договору. 

Отже, такий правовий режим речі, котру набуває покупець, дозволить не лише 

спокійно володіти нею, але і безперешкодно користуватись та розпоряджатись 

останньою. Однак, законодавство США на відміну від вітчизняного законодавства, 

передбачає, що законна гарантію, котра стосується титулу на відчужуваний товар, 

може бути виключено чи змінено. Але це може мати місце лише за прямо вираженою 

умовою договору, або в силу обставин, що дають покупцеві знати, що продавець сам 



не претендує на володіння титулом, або що він має намір продати лише ті права та 

титули, котрі можуть бути у нього та у третьої особи. 

В англійському праві система захисту прав добросовісного покупця розвилась 

фрагментарно і непослідовно і, в цілому, є далекою від досконалості. В англійському 

праві діє правило nemodatquodnonhabet(ніхто не може передати того, чого не має) 

ст. 21 (1) Закону 1979 року. Однак, із цього правил існує виключення, відповідно до 

ст. 25(1) Закону 1979 року якщо річ знаходиться у володінні покупця і останній 

відчужив її третій особі, котра не знала про обтяження чи інші права інших осів на 

неї, то такий добросовісний набувач стає власником речі. Окрім того, заслуговує на 

увагу, ст. 21 (1) Закону 1979 року, котра виключає можливість власника посилатись 

на неправомірне відчуження з огляду на його попередні дії. В даному разі має місце 

так званий принцип естопель, сутність котрого полягає в наступному: завжди, коли 

одна із двох невинуватих сторін несе збитки від дій третьої особи, на ту сторону 

покладається шкода, котра зробила можливим для третьої особи завдання шкоди. 

Естопель може виникати у зв’язку із заявою зробленою власником, що право 

власності належить не йому, а продавцю та з інших дій за яких власник дає підстави 

третій особі вважати, що відчуджувач є дійсно управненим. 

Отже, феномен ефективного правового регулювання відносин купівлі-продажу 

у полягає у синтезі захисту добросовісного набувача, з одного боку, та підтримання 

стабільності цивільного обороту – з іншого. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЦИВІЛЬНОЮ АВІАЦІЄЮ УКРАЇНИ

Реформування всієї системи держави, необхідність якого зумовлена 

об’єктивними чинниками розвитку українського суспільства, передбачає насамперед 



формування та прийняття програмних документів концептуального характеру з 

подальшою нормативно-правовою деталізацією їх положень за певними напрямами, 

галузями та сферами суспільного життя. 

Розуміння реформування системи державного управління взагалі знайшло своє 

відображення в Указі Президента України «Про заходи щодо впровадження 

Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22. 07. 1998 р. № 810/98 [1], 

пунктом 1 якого в основу здійснення реформування системи державного управління 

покладено основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні, 

розробленої Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи. 

Концепцією адміністративної реформи в Україні (абз. 7, Розділ VII) визначено, 

що система державного управління – складне поняття, зміст якого охоплює такі 

складові: 

а) суб’єкти управління, тобто органи виконавчої влади; 

б) об’єкти управління, тобто сфери та галузі суспільного життя, що 

перебувають під організовувальним впливом держави; 

в) управлінська діяльність (процес), тобто певного роду суспільні відносини, 

через які реалізуються численні прямі й зворотні зв’язки між суб’єктами та об’єктами 

управління. 

Серед найбільших складових економічної системи України як об’єкта 

адміністративно-правового регулювання вчені-адміністративісти виокремлюють 

транспорт. Невід’ємним елементом системи суб’єктів управління транспортом слід 

назвати орган виконавчої влади в галузі цивільної авіації. 

Упродовж років існування незалежної України нормативно-правовими актами 

різної юридичної сили встановлювався диференційований підхід до компетенції 

органів державного управління діяльності цивільної авіації в Україні. За цей період 

змінювалась не тільки назва державного органу, а й правовий статус – від 

департаменту, адміністрації в структурі транспортного міністерства до центрального 

органу виконавчої влади і навпаки. На підставі цих актів проходять складні процеси 

організаційно-правового забезпечення управління в галузі цивільної авіації, 

відбувається чи то створення, реорганізація чи то ліквідація такого державного органу 

взагалі. 



З наведеного можна констатувати, що нормативно-правові акти, якими дев’ять 

разів встановлювався правовий статус органу державного управління в галузі 

цивільної авіації в Україні, не забезпечували стабільності управління останньою. 

Зміни, що вносились в організацію управління цивільною авіацією, мали ознаки 

стихійності, відсутності науково обґрунтованих орієнтирів для прийняття відповідних 

рішень, від чого потерпала управлінська діяльність у цій галузі; змінювалась 

компетенція такого органу, тобто «певний обсяг державної діяльності, покладений на 

конкретний орган, або коло питань, передбачених законодавством, іншими 

нормативно-правовими актами, які він має право вирішувати в процесі практичної 

діяльності» [2, с. 59]. 

Правовий статус органу державного регулювання діяльності цивільної авіації 

України визначається Указом Президента України «Про затвердження Положення 

про Державну авіаційну службу України» від 06. 04. 2011 р. № 398/2011. Відповідно 

до п. 9 зазначеного Положення Державіаслужбу України очолює Голова, якого 

призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі 

пропозицій Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України, та 

звільняє з посади Президент України. 

Водночас Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» від 

17. 03. 2011 р. [3] положення про міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади затверджує Кабінет Міністрів України (ч. 3 ст. 3); міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізовуються та 

ліквідовуються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України 

(ч. 1 ст. 5). До того ж п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції України (в редакції без змін 2004 р. 

) Президент України утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-

міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в 

межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади. Таким чином, 

очевидна невідповідність норм зазначених нормативних актів з питань організації 

виконавчої влади. 

Варто погодитися з думкою, що вітчизняній практиці відомі неодноразові 

реформи, які розпочиналися, але так і не доводилися до завершення. Однією з причин 

цього була відсутність політичної волі та організаційного механізму забезпечення 

реформ [4, с. 47].



Як висновок слід наголосити на тому, що Концепція адміністративної реформи, 

засобом упровадження якої є правове забезпечення (ч. 2, Розділ V), з позицій 

сьогодення не відповідає потребам суспільства в частині реформування системи 

державного управління держави взагалі й у галузі цивільної авіації зокрема. 
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ЗАОЧНЕ ПРОВАДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

На сьогодні в Україні існує велика кількість кримінальних проваджень, в яких 

підозрюваний чи обвинувачений переховуються за кордоном і перспективи 

вирішення завдань кримінального провадження в цих випадках стають сумнівними. 

Суд не має можливостей захистити права потерпілих, а обвинувачені мають реальну 

можливість уникнути кримінальної відповідальності. Особливо гостро це питання 

постає у випадку, коли у відношенні до особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення на території України, та яка переховується на території іноземної 

держави, з тих чи інших причин неможливо реалізувати міжнародне співробітництво 



з метою кримінального переслідування такої особи. В даному випадку питання, які 

вирішує заочне кримінальне провадження, стають концептуально важливими [4]. 

Варто зазначити, що законом України «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за 

окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні 

злочини» від 7 жовтня 2014 року передбачена можливість здійснення заочного 

кримінального провадження щодо осіб, які ухиляються від здійснення досудового 

розслідування [2]. 

Законом встановлено, що конфіскація майна застосовуватиметься як покарання 

за дії, спрямовані на силову зміну чи повалення конституційного ладу; посягання на 

територіальну цілісність і недоторканність України, життя державного чи 

громадського діяча; державну зраду; диверсію; шпигунство; теракт, включаючи 

заклики і притягнення інших, створення терористичних організацій; створення 

незаконних збройних формувань. 

При цьому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, особистої 

поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, 

підозрюваних у зазначених злочинах [1]. 

Разом з тим, особа вважається підозрюваною і ознайомленою з цим фактом, 

навіть якщо повідомлення про підозру не буде вручене їй особисто, а відправлене на 

останню адресу її реєстрації і надруковано в державній пресі. 

З цього приводу потрібно розглянути думки науковців, які не підтримують таку 

позицію законодавця. Їх думки зводяться до того, що в процесі заочного розгляду 

справи є велика вірогідність порушення прав підозрюваного чи обвинуваченого, в 

результаті чого – притягнення до кримінальної відповідальності невинуватої особи. 

Звертає на себе увагу те, що особиста присутність особи на судовому процесі 

виділена як одна з найбільш фундаментальних гарантій права на справедливий 

розгляд справи. При цьому Європейська конвенція про захист прав людини 

передбачає важливі правові стандарти, що належать до права на справедливий 

судовий процес. Як зазначив Європейський суд з прав людини гарантії, що надаються 

в п. 3 ст. 6 конвенції, є складовими елементами серед інших загального поняття 

«справедливий розгляд» [3]. 



Проте системний аналіз положень статей Кримінального процесуального 

кодексу України, які стосуються порядку виклику особи та порядку зупинення 

судового провадження, дозволяють стверджувати, що заочне кримінальне 

провадження можливе тільки щодо особи, яка отримала повідомлення про судовий 

розгляд справи, але ухиляється від нього, та неможливе щодо особи, стосовно якої 

відсутні відомості про місцезнаходження, та яку, відповідно, неможливо повідомити 

про судовий розгляд справи проти неї. На стадії досудового розслідування нормою 

щодо уникнення необґрунтованого заочного провадження є можливість 

підозрюваного, або його захисника оскаржити рішення слідчого чи прокурора про 

здійснення такого провадження до слідчого судді. Тим більше, заочне провадження 

використовується в судовій практиці багатьох європейських країн, серед яких 

Франція, Данія, Болгарія, Естонія, Литва. 

Отже, цей інститут узгоджується з загальними засадами кримінального 

провадження. Враховуючи те, що науковці порівнюють його з КПК 1960 року, 

стверджуючи про більшу демократичність останнього, зазначимо наявність в КПК 

1960 року статті 262, яка надавала можливість суду проводити заочне кримінальне 

провадження. 
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СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

На сучасному етапі активного розвитку ринкової економіки в Україні особливої 

уваги заслуговує суттєве зростання кількості конкурентних підприємств різних сфер 

діяльності та форм власності. Відповідно, на особливу увагу заслуговує аналіз і 

оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку рекламного законодавства України. 

Дослідження українського рекламного законодавства здійснювалося багатьма 

вітчизняними вченими, зокрема: Л. А. Микитенко [2], Є. В. Ромат [3], А. В. Стрельников 

[4] та ін. Проте, недостатньо розкритими залишаються проблеми систематизації 

вітчизняних цивільно-правових актів, спрямованих на регулювання відносин в сфері 

реклами. 

Традиційно рекламне законодавство України поділяється на дві категорії 

цивільно-правових актів: універсальні державні документи, які орієнтовані на здійснення 

регулювання рекламної діяльності як різновиду підприємницької, а також державні 

документи, які регулюють виключно відносини в рекламній сфері [2]. 

До першої групи зазначених цивільно-правових актів відноситься Конституція 

України, яка є основою для становлення та розвитку законодавства у всіх сферах 

діяльності, зокрема, в рекламній. 

В універсальних цивільно-правових актах рекламна діяльність підлягає 

проекції на підприємницьку діяльність, що можна простежити, зокрема, в Законі 

України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. № 785-ХІІ. Ця відповідність 

присутня також в Законі України «Про державну підтримку малого підприємництва» 

http://zib.


від 19 жовтня 2000 р. № 2016-ІІІ, а також в Законі України «Про підприємства в 

Україні» від 27 березня 1991 р. № 888-ХІІ. 

Відносини в сфері реклами також частково стосуються норм і правил, 

закріплених в таких Законах України, як: суперечить «Про інвестиційну діяльність» 

від 18 вересня 1991 р. № 1561-ХІІ, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV [3]. 

Що стосується державних документів, які регулюють відносини виключно в 

рекламній сфері, то провідним серед них є Закон України «Про рекламу» від 3 липня 

1996 р. № 271/96-ВР [1]. 

Суттєву роль в зазначеній категорії цивільно-правових актів відіграє і 

Господарський кодекс України, зокрема, стосовно неправомірного використання 

матеріалів рекламного характеру. Крім того, деякі цивільно-правові акти зазначеної 

групи пов’язані з захистом суб’єктів підприємницької діяльності та споживачів від 

ситуацій, в котрих використовується недобросовісна реклама. Серед подібних 

державних документів доцільно зупинитися на таких, як: Закон України «Про 

обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у 

підприємницькій діяльності» від 18 лютого 1992 р. № 2132-XII, Закон України «Про 

інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ. 

Так, Закон України «Про обмеження монополізму і недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» був піонерним цивільно-

правовим актом України, який пропонував трактувати рекламну діяльність як 

безпосередній об’єкт правового регулювання [4]. 

Державне регулювання діяльності в рекламній сфері також регламентовано 

такими цивільно-правовими актами: Закон України «Про охорону прав на знаки для 

товарів та послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ, Закон України «Про захист прав 

споживачів» від 15 грудня 1993 р. № 3682-ХІІ, Закон України «Про авторське право 

та суміжні права» від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ [3, 4]. 

Серед державних документів, які регулюють відносини виключно в рекламній 

сфері, виділяються також такі, що регулюють розміщення реклами в ЗМІ, зокрема, 

Закон України «Про телебачення і радіомовлення», від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ. 



Існують і такі цивільно-правові акти, які безпосередньо, проте частково 

стосуються відносин в рекламній сфері, як, наприклад, Закон України «Про 

безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР [2]. 

Як показують результати аналізу і оцінки сучасного стану і тенденцій розвитку 

рекламного законодавства України, його не можна вважати цілком розвиненим і 

узгодженим. Крім того, в цивільно-правових актах, що відносяться до різних умовно 

класифікаційних груп, простежується присутність суттєвих суперечностей. 

Спостерігається і регулярне перетворення цивільно-правової бази в сфері 

реклами. Більшість цивільно-правових актів держави зачіпає окремі аспекти 

рекламної діяльності, що, відповідно, призводить до відсутності ефективного 

механізму цивільно-правового регулювання державою сфери рекламного бізнесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

Склад злочину є однією з найважливіших та найзмістовніших категорій у 

кримінальному праві України, адже за допомогою нього здійснюється опис 

відповідних елементів й ознак злочину, а також реалізація провідних завдань, без 

яких неможливе існування галузі кримінального законодавства та доктрини 

http://search.


кримінального права. За своєю суттю склад злочину – це комплексний міжгалузевий 

інститут, який є складовою частиною не тільки кримінального права й теорії держави 

і права, а і філософії права, міжнародного та інших галузей права. Але варто сказати, 

що існує досить суттєва різниця у підходах щодо визначення і розуміння поняття, 

змісту складу злочину, характеристик основних його елементів, функціонального 

навантаження, законодавчого регулювання як в межах кримінально-правових 

традицій різних країн, особливо коли ці країни належать до різних правових сімей, 

так і в межах кримінального права однієї держави в тому випадку, коли йдеться про 

позиції різних кримінально-правових шкіл.

Відомо, що термін «склад злочину» (corpus delicti) увів у процесуальний обіг 

ще у другій половині ХVІ ст. знаний італійський криміналіст Проспер Фаринацій. За 

твердженням І.Я. Фойницького, corpus delicti у старому процесуальному розумінні 

означав зовнішній предмет, на який була спрямована злочинна діяльність: труп, 

нанесені рани потерпілому, згорілий будинок, підроблений документ, викрадене 

майно, інші предмети і сліди, що свідчили про вчинений злочин, – constatare de delikto 

(констатація наявності злочину) [1]. У подальшому поняття «corpus delicti» почали 

трактувати більш широко і розуміти під ним не лише сукупність слідів злочину, а й 

усю зовнішню сторону останнього. У процесі еволюційного розвитку «склад 

злочину» втратив свою вузькопроцесуальну приналежність і трансформувався в суто 

кримінально-правове поняття матеріального права [2].

В кримінальному праві є окремі положення, що стосуються юридичного складу 

злочину. Ознаки складу злочину, які характеризують елементи злочину, нерідко називають 

«елемент складу», що є неточним, оскільки терміном «елемент» слід користуватися, коли 

йдеться про реалії життя, а терміном «ознаки» – коли йдеться про їх теоретичне визначення, 

тому слід погодитись з висловленою у кримінально-правовій науці думкою, що для 

характеристики структури злочинного посягання термін «елементи» доцільно 

використовувати у тих випадках, коли йдеться про злочин як явище реальної дійсності, а 

термін «ознаки», «сукупність ознак» – у тих випадках, коли йдеться про склад злочину.

Склади злочинів як сукупність ознак злочинів поділяються на певні групи та 

різновиди. Залежно від ступеня узагальненості ознак складів злочинів їх можна 

поділити на конкретний, родовий і загальний склади злочину, а конкретні склади за 

ступенем суспільної небезпечності – на три види: 1) основний, 2) кваліфікований, 



3) так званий «привілейований»; за особливістю опису ознак у законі – на два види: 

1) простий, 2) складний, який, у свою чергу, поділяється на склад: а) з ознаками 

альтернативно визначених діянь, б) з ознаками двох і більше об’єктів, в) з ознаками 

двох форм вини[4].

Конкретний склад злочину – це правова характеристика конкретних злочинів. 

Родовий склад (родове поняття складу злочину) – це певна група складів 

злочинів. Вона може бути як формально (офіційно) визнаною, так і науково 

обґрунтованою. Прикладом формального (офіційного) визначення родових складів 

злочинів є поділ Особливої частини КК України на розділи. Крім того, у науковій 

літературі визначають також склади наскрізного характеру, а саме склади 

розкрадання, насильницьких злочинів, терористичних злочинів тощо.

Загальний склад (загальне поняття складу злочину) – це сукупність усіх складів 

злочинів, що містяться в КК України; є найбільш розповсюдженим.

Ознаки складу злочину традиційно поділяють на обов’язкові та факультативні. 

Однак слід мати на увазі, що такий поділ ознак складу злочину має значення лише на 

рівні загального складу. На рівні конкретного складу злочину всі передбачені в ньому 

ознаки є обов’язковими. Що ж стосується елементів злочинів як явищ реальної 

дійсності, то їх взагалі неможливо поділити на обов’язкові та факультативні, бо всі вони 

мають значення обов’язкових, оскільки завжди мають місце під час вчинення конкретного 

діяння.

За загальним правилом, об’єкт злочину є одним з основних елементів злочину 

та ознак складу злочину, і вирішення питання про об’єкт злочину, передбаченого 

конкретною нормою, базується на визначенні загального поняття злочину, але саме з 

приводу останнього питання його дослідники демонструють найменшу єдність 

поглядів. Так, в науці кримінального права наявний ряд дискусій щодо загального 

поняття злочину, що потребують подальших наукових досліджень.

Об’єктивною стороною злочину в науці кримінального права називається 

зовнішній прояв злочину. Ознаки об’єктивної сторони злочину передбачаються у 

відповідному складі злочину. У зв’язку з цим під час дослідження об’єктивної 

сторони необхідно мати чітке уявлення про те, що саме дослідники мають тут на увазі 

– об’єктивну сторону злочину як явища реальної дійсності чи ознаки об’єктивної 

сторони, сформульовані у складі злочину, але слід врахувати, що національна система 



права має серед недоліків нечіткість конкретної норми права, її загальність, 

недосконалість, що ставить питання перед суб’єктом правозастосовної діяльності та 

ускладнює правозастосування, сприяє відповідним порушенням в зазначеній сфері.

Суб’єктивна сторона злочину – це внутрішній бік злочину, тобто психічна 

діяльність особи, що відображає ставлення її свідомості та волі до суспільно 

небезпечного діяння, котре нею вчиняється, і до суспільно небезпечних наслідків. 

Традиційно суб’єктивну сторону злочину характеризують такими ознаками як вина, 

мотив та мета вчинення злочину. Змістом суб’єктивної сторони злочину як явища 

реальної дійсності охоплюються й інші компоненти психічної діяльності, які інколи 

знаходять і законодавче закріплення в тих чи інших складах злочинів, а саме – емоції, 

система потреб, поглядів та інтересів. Головним компонентом, що характеризує 

суб’єктивну сторону діяння, є вина у формі умислу або необережності [3].

Суб’єкт злочину також є одним з найважливіших елементів злочину та ознак 

складу злочину, бо відсутність ознак суб’єкта злочину виключає можливість 

притягнення особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння, до кримінальної 

відповідальності.

У кримінально-правовій літературі відзначається, що суб’єкт злочину у 

загальному розумінні – це особа, яка вчинила злочин. У більш вузькому, 

спеціальному розумінні – це особа, здатна нести кримінальну відповідальність у разі 

вчинення нею умисного або необережного діяння, передбаченого кримінальним 

законом. З усіх численних ознак, що характеризують особистість злочинця, закон 

виділяє такі, які свідчать про її здатність нести кримінальну відповідальність [4]. 

Паралельно слід відзначити ряд дискусій щодо осудності суб’єкта, що є актуальним і 

сьогодні. 

Отже, можна зробити висновок, що склад злочину становить самостійний 

інститут кримінального права і з урахуванням розглянутих особливостей має 

надзвичайно велике (фундаментальне) значення у правовому регулюванні 

кримінальної відповідальності основної складової кримінального права. Як категорія 

науки кримінального права склад злочину дає можливість більш глибоко пізнати з 

точки зору системно-структурного аналізу злочин як негативне (суспільно 

небезпечне) явище соціально-правової реальності і тому потребує подальших і 

поглиблених досліджень.
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СТОЛІТТЯ СВІТОВОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ

Криміналістика є однією з профілюючих дисциплін, що вивчаються студентами 

юридичних вузів і факультетів. 

Криміналістика ввійшла в освіту, науку та практичну діяльність завдячуючи 

вченому зі світовим іменем Гансу Ґроссу, який в 1892–1898 роках опублікував свої 

фундаментальні праці з загальною назвою «Керівництво для судових слідчих, чинів 

жандармерії і поліції» (1892 р. ) та «Керівництво для судових слідчих як система 

криміналістики» (1898 р. ). 

В 2007–2009 роках наукова громадськість України гідно відзначила сто років 

криміналістики, а дещо раніше – 160 річчя засновника цієї галузі знань, видатного 

австрійського вченого Ганса Ґросса, ім’я якого тісно пов’язано з Чернівцями, 

Буковиною, Україною. 

Наприкінці січня 2009 року українські правознавці вшанували пам’ять 

засновника криміналістики Ганса Густава Адольфа Ґросса. В приміщенні книгарні 

«Є» був презентований фільм про нього: «Ганс Гросс – визначнй діяч світової 

криміналістики». Австрійський правознавець, всесвітньовідомий криміналіст, доктор 

права, засновник науки криміналістики і кримінальної психології Ганс Ґросс мав 

безпосереднє відношення до України – в серпні 1898 р. він був направлений на 



роботу до Чернівецького університету. І вже в грудні того ж року Ганса Ґросса було 

призначено ординарним професором кримінального права Чернівецького 

університету. З 1 березня 1899 р. по 31 липня 1902 р. Ґросс викладав в Чернівецькому 

університеті курси кримінального процесу, матеріального кримінального права і 

пенітенціарного права, проводив семінари з кримінального права. В 1892 р. Ґросс 

випустив у світ «Порадник для судових слідчих, чинів загальної і жандармської 

поліції». Дану працю називають першим підручником наукової криміналістики, що 

прославив автора на цілий світ. А вже 1899 р. Ганс Ґросс опублікував третє видання 

«Порадника для судових слідчих як системи криміналістики». Працюючи в 

Чернівцях, засновник криміналістики заснував журнал «Архів кримінальної 

антропології і криміналістики», який того часу був єдиним редагованим виданням 

такого рангу у Чернівецькому університеті. 

Ім’я Ганса Ґросса довгий час було маловідоме українському читачеві. Сучасні 

юристи знають про нього досить небагато, оскільки згадка імені Ганса Ґросса 

з’явилася в українських підручниках з курсу криміналістики тільки в кінці 90-х років 

ХХ століття. Однак, і ці посилання проводилися лише в тих випадках, коли справа 

стосувалась історії та поняття криміналістики, а не тоді, коли йшлося про першу в 

світі кафедру криміналістики, про перший в світі музей криміналістики, про перший в 

світі інститут криміналістики, які були створені Гансом Ґроссом. 

Наука криміналістика, як галузь юриспруденції, покликана розв’язувати 

завдання запобігання, протидії та розслідування злочинів. Основна мета цієї науки –

це встановлення верховенства права, істини, справедливості і вирішення завдань, які 

були сформульовані ще давніми римськими юристами – хто? що? де? з чиєю 

допомогою? для чого? яким чином? коли? 

Дана галузь знань за свою столітню історію пройшла велику еволюцію у 

своєму розвитку, пережила етапи становлення та розквіту. У формуванні 

криміналістики приймала участь велика плеяда славних освітян, науковців та 

практичних співробітників. Сьогодні криміналістика – це світова наука, яка стоїть на 

захисті законних інтересів і прав людини, громадянина, суспільства та держави. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ 

ЗА ДОПОМОГОЮ СТВОРЕННЯ БАНКІВ ЧАСУ

В умовах військового конфлікту на сході країни та тимчасової окупації АР 

Крим, економічної рецесії відбувається руйнація промислових та житлових 

приміщень, призупиняють роботу підприємства, відбувається ліквідація робочих 

місць, скорочується кількість вакансій, зменшується чисельність зайнятих, зростає 

рівень безробіття. Ідея створення банку часу належить американському юристу 

Едгару Кану. Метою тез є розробка рекомендацій щодо регулювання платіжного 

обороту за допомогою створення банків часу. 

Сьогодні ми спостерігаємо порушення платіжного обороту в країні. За таких 

умов суб’єкти намагаються адаптуватися до впливу різноманітних факторів 

нестабільного економічного середовища. Одним із інструментів такої адаптації має 

стати створення банків часу. 

Банк часу є соціально-економічною моделлю, заснованою на принципах 

взаємодопомоги та рівності всіх учасників. На початку 1980-х Е. Кан запропонував 

використовувати додаткову валюту – час, що витрачений людиною на допомогу 

іншій людині (Time Dollars) [1]. В умовах дефіциту «класичних» грошей, саме такий 

засіб, на думку вченого, здатен вирішити проблеми безробіття, нерівного доступу до 

базових товарів та послуг, соціальних труднощів і забезпечити відродження місцевих 

громад (communities). 

Засобом розрахунків для всіх видів послуг є 1 година витраченого часу (в США 

– «Time-Dollar», в Японії – «DanDan») [2]. Час для всіх учасників оцінюється 

однаково, незалежно від змісту виконаної роботи, від освіти, навичок і вмінь: 

1 астрономічна година = 1 обліковій одиниці. В умовах фінансової кризи банк часу 

можна розглядати як альтернативний позагрошовий еквівалент вартості. 

Волонтерський Банк часу проводить операції з часом задопомогою волонтерів. 

Приблизний перелік взаємних послуг такого банку: створення або виготовлення 

різних продуктів, товарів, за винятком продуктів харчування і медичних препаратів; 



установка (пересування) побутової техніки, предметів інтер’єру, перенесення 

вантажів; всі види робіт, пов’язані з використанням інформаційних технологій 

(установка або адміністрування комп’ютерного обладнання та програмного 

забезпечення, створення комп’ютерних програм і продуктів); педагогічна допомога 

(репетиторство, консультування, інструктаж); послуги няні і соціального працівника; 

юридична допомога (консультування, представлення інтересів в суді); виробництво 

побутових послуг (перукарські послуги, пральні роботи); інформаційні послуги 

(пошук необхідної інформації та літератури); переклад (іноземні мови, 

сурдопереклад, начитування текстів на аудіоносії); послуги з організації та 

проведення заходів (семінарів, тренінгів, свят, виставок); транспортні та кур’єрські 

послуги; прибирання і ремонт будівель, приміщень, територій. 

Виробничий Банк часу спеціалізується на операціях з виробничим часом 

працівників та між організаціями. Забезпечується гнучкий графік робочого часу, 

безкоштовна взаємодопомога людей на роботі, а також взаємні безкоштовні послуги 

між різними організаціями. Виробничий Банк часу функціонує за певними правилами. 

По-перше, накопичений за місяць надлишок часу працівник передає в Банк часу, 

причому 85 % цього часу заноситься на особовий рахунок працівника, а 15% 

передається до фонду загального користування (фонд начальника). По-друге, 

накопичений час в Банку підлягає використанню протягом року. По-третє, 

керівництво Банком здійснюється Правлінням у кількості двох осіб (з представника 

адміністрації та профспілки). Правління обирається строком на один рік на 

профспілкових зборах підрозділу. Видача часу з Банку провадиться рішенням 

Правління за заявою працівника. Отриманий час може бути використана протягом 

календарного місяця і невикористана частина повертається в банк. Допускається за 

погодженням з начальником взяття відгулу за рахунок часу з банку. Фонд загального 

часу може бути використаний для надання безоплатної допомоги окремим 

працівникам або для проведення громадських заходів. При використанні робочого 

часу з Банку за працівником зберігається встановлена заробітна плата за місяць. 

У картці обліку відпрацьованого часу робиться запис про одержання з Банку або 

відрахування в Банк робочого часу [3]. 



Волонтерсько-виробничий банк створюється при квартирному товаристві. 

Об’єднаний банк часу виконує всі види операцій з часом, як волонтерського, так і 

виробничого типів. 

В Україні перший банк часу почав свою діяльність у Дніпропетровську в 2010 

році, відкрив представництва в Запоріжжі та Херсоні[4]. У м. Києві також існує 

Регіональна обмінна система (РОС) «Банк часу». 

Уїнстон Черчілль зауважував, що час і гроші більшою частиною взаємозамінні. 

А на думку Ірені Сьогі, ізоляція людей один від одного -чума сучасного життя, а 

банки часу служать антидотом від неї. Тому, враховуючи, що такого масштабного 

вимушеного переміщення населення Європа не зазнавала з 1943 року, і що вимушена 

внутрішня міграція має значний позитивний потенціал соціально-економічного та 

гуманітарного розвитку України у середньо- і довгостроковій перспективі, пов’язаний 

зі структурними зрушеннями в економіці, зміною схем розселення та розвитком 

інфраструктури, формуванням якісно нового людського потенціалу, соціальною, 

культурною, національною інтеграцією українського суспільства, –  все це вимагає 

концентрації національних сил, у тому числі, і вимушено переміщених осіб, на 

створення й подальший розвиток регіональних банків часу. 
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ПРИЧИНИ, УМОВИ ТА НАСЛІДКИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Сучасні події в українському суспільстві демонструють виникнення чисельних 

кризових явищ соціально-економічного характеру. Найбільш загрозливими з них є 

бідність населення, відсутність середнього класу, значна майнова диференціація, 

соціальна нерівність. Тому дії органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування повинні бути направлені на врегулювання зазначених кризових явищ. 

Проведеними дослідженнями [1–4] було визначено причини, умови та наслідки 

основних кризових явищ соціально-економічного характеру українського суспільства. 

Основною причиною виникнення кризових явищ соціально-економічного 

характеру в українському суспільстві є насамперед катастрофічно високий рівень 

корупції. Взагалі, термін «корупція» (від лат. сorrumpere – псувати) – означає 

протиправну діяльність, яка полягає у використанні посадовими особами їх прав і 

службових можливостей для особистого збагачення, а також можливість підкупу, 

продажність громадських та політичних діячів. Дослідження показують, що корупція 

може спричинити вкрай негативні наслідки в соціально-економічній та політичній 

сфері суспільства. На сьогоднішній час державні механізми протидії корупції в

Україні є малоефективними, влада намагається подолати корупцію лише за 

допомогою посилення покарання за цей вид злочинної діяльності. Ця діяльність не 

матиме ефекту, якщо не розпочати з інституційних, глибинних перетворень 

соціально-економічних відносин загалом. Зі стратегії і тактики протидії корупції 

виключено напрям зменшення корупційної активності громадян. Органи державної 

влади повинні підвищуючи моральний рівень громадян через механізм навчання та 

ідеологічну пропаганду з одночасним матеріальним стимулюванням. Зрозуміло ж, що 

до причин виникнення кризових явищ соціально-економічного характеру додаються 

внутрішні чинники, що обумовлюються непрофесійними діями уряду та негативний 

вплив зовнішнього середовища, що визначається геополітичним положенням 

України. 



Незадовільний рівень життя населення, такий як бідність, є основним 

загрозливим кризовим явищем соціально-економічного характеру. За 

загальноприйнятим визначенням бідність – це життя, за якого споживання 

відбувається на рівні збереження працездатності як нижньої межі відтворення 

життєвих сил. На рівень життя населення впливає матеріальна та інтелектуальна 

середа. До матеріальної середи належать такі чинники як: рівень доходів, охорона 

здоров’я, екологія та інші. До інтелектуальної – освіта, культура, суспільне життя. 

Матеріальна середа в свою чергу визначає наступні поточні потреби: фізіологічні 

потреби в товарах та послугах; потреби в житлі; потреби в особистій безпеці. 

Інтелектуальна середа формує довгострокові цінності: життя, здоров’я, відтворення, 

сім’я, інтелект, багатство, захищеність. Поняття захищеність та безпека є 

однорідними та пріоритетними в обох сферах життя. Негативний стан показників, що 

визначають матеріальну та інтелектуальну середу складають умови з виникнення 

кризових явищ соціально-економічного характеру. В цілому такими умовами є 

кризовий стан економіки та неефективна соціальна політика в державі, що 

визначаються наступними індикаторами: високий рівень інфляції, безробіття, значна 

заборгованість по виплаті заробітної плати, високий рівень заробітної плати нижче 

прожиткового мінімуму, неефективне соціальне забезпечення тощо. 

Ключовим елементом є усвідомлення населенням ступеня відповідності рівня 

життя на основі задоволеністю життям, існуючими життєвими надіями, впевненістю в 

житті, тобто визначення якості життя. Низький рівень життя населення регіонів 

держави, який спричинений бідністю, економічною нерівністю і, як наслідок, 

значною майновою диференціацією населення, відсутністю середнього класу та 

високого рівня корупції в суспільстві може призводе до виникнення соціальної 

напруженості в суспільстві, та спонукає населення до латентної (відсутність бажання 

мати дітей, розлучення, алкоголізм, наркоманія, поширення ВІЧ тощо) та відкритої 

(самогубства, міграція, злочинність, акції протесту, масові заворушення, революції 

тощо) форми реагування. Останні є наслідками кризових явищ соціально-

економічного характеру. 

Таким чином можливо зазначити, що в системі забезпечення національної 

безпеки України особливої актуальності набувають державні механізми протидії 

кризовим явищам соціально-економічного характеру. Найбільший рівень загроз 



утримують наслідки кризових явищ соціально-економічного характеру, такі як масові 

заворушення, безлади, заколоти, революції. 
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АНАЛІЗ АНТИКРИЗОВИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ У РАМКАХ СУЧАСНОЇ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ

На протязі останніх років спостерігається поступова зміна акцентів сучасної 

наукової думки щодо парадигми антикризового моделювання соціально-економічних 

систем. Якщо у другій половині ХХ сторіччя при вирішенні різнопланових задач 

моделювання соціально-економічних систем переважала кібернетична парадигма, яка 

виходила з необхідності підвищення ступеня їхньої керованості, то з кінця 

ХХ сторіччя поступово починає поширюватись синергетична парадигма, відповідно 

до якої соціально-економічні системи вимагають підвищення ступеня своєї 



самоорганізації та життєздатності [1, 3]. Серед вітчизняних науковців, які активно 

займаються розробкою даного питання, слід назвати А. І. Амошу, А. В. Бакурову, 

В. П. Вишневського, В. М. Геєця, М. М. Іванова, Т. В. Меркулову, Р. М. Лепу, 

Ю. Г. Лисенко, В. І. Ляшенко, І. В. Письменного, А. І. Пушкаря, Н. В. Румянцева, 

Л. Н. Сергєєву, С. М. Серьогіна та інших. 

Поняття синергетики в моделюванні систем різної природи вперше у 1969 році 

використав проф. Штутгартського університету Г. Хакен [4]. Його увагу привернуло 

спонтанне утворення високо впорядкованих структур у середовищах, поведінка 

елементів яких носила випадковий, або хаотичний характер. Досліджуючи процеси 

утворення таких структур на прикладах живої та неживої природи, Г. Хакен 

проводить відповідні аналогії в області фізики, хімії, соціології та біології. Таким 

чином, під синергетикою він розумів міждисциплінарний напрямок наукових 

досліджень, задачами якого було вивчення природних явищ та процесів на основі 

самоорганізації систем, які, в свою чергу, також складались з підсистем більш 

низького рівня. Слід зазначити, що про можливість прояву синерегетичних ефектів в 

економічних системах в своїх перших роботах Г. Хакен не згадував. 

Сама можливість існування синергетики, як явища, одразу була поставлена під 

сумнів більшістю наукової спільноти. Головним протиріччям була неузгодженість 

висновків про зростання ентропії (невизначеності, хаосу) в замкнутих системах з 

часом, що на той час вже було доказано та не визивало сумнівів, з процесами 

самоорганізації, що протікають з об’єктами живої та неживої природи. Тому, новий 

науковий напрямок було сприйнято фахівцями дуже скептично. Однак, вже з 

середини 70-х років ХХ ст. проблемами самоорганізації складних систем починають 

активно займатись й інші науковці:

 виникнення синергетичних ефектів в нерівноважних системах з незворотніми 

процесами вивчались П. Гленсфордом, В. Ебелінгом, Г. Ніколісом, І. Пригожиним [4];

 стійкість біологічних співтовариств та нерівноважні фазові переходи на основі 

відповідних математичних моделей вивчались Д. О. Логофетом, А. С. Міхайловим, 

Ю. М. Романовським, Ю. М. Свірежевим, Н. В. Степановою, Д. С. Чернавським [2];

 проявам самоорганізації фізичних систем в рамках теорій механіки, 

термодинаміки, електромагнітизму присвячено роботи Р. Балеску, П. Гленсфорда, 



В. І. Ємел’янова, Ю. Л. Клімонтовича, Л. Д. Ландау, Є. М. Ліфшица, І. Пригожина, 

А. С. Чиркина та інших [3, 4]. 

Активному розвитку даного наукового напрямку також сприяло зняття 

неузгодженості між зростанням ентропії в замкнутих системах та паралельними 

процесами їхньої самоорганізації, пояснення якого надала інша галузь знань, що 

також динамічно розвивалась у той час – кібернетика. З точки зору кібернетики, 

процес самоорганізації складних систем представляє собою повністю автоматичний 

процес, за якого здатність існувати зберігають тільки ті підсистеми, які є найбільш 

пристосованими до конкретних умов існування. 

Досліджуючи ефекти синергії в системах різної природи, науковці помітили, 

що в багатьох випадках самоорганізація між її складовими може виникати з 

хаотичних станів. Отже, першочерговою задачею дослідників був розвиток 

адекватних методів опису первісного стану систем. Оскільки хаотичний стан будь-

якої системи містить в собі статистичну невизначеність, даний напрямок наукових 

досліджень зосереджує свою увагу на методах математичної статистики, в основу 

яких покладено вірогіднісний підхід. 

Наступне питання, яке постало перед дослідниками, полягало в тому, яким 

чином описувати системи різної природи, відносно стану та динаміки яких відсутня 

будь-яка достовірна інформація, або її обсяг дуже малий. Це, в свою чергу, приводить 

нас до розвитку основ теорії інформації, де в якості основного поняття 

використовується ентропія системи. 

З іншого боку, необхідність відслідковувати стан системи в часі, її поведінку, 

стійкі та нестійкі стани рівноваги, умови настання біфуркацій та катастроф сприяли 

появі зовсім нової теорії – теорії стійкості динамічних систем, складовими якої були 

теорія катастроф та детермінованого хаосу. 

Таким чином, внаслідок проведеного дослідження з’ясовано, що до сучасних 

антикризових методів моделювання економічних систем в рамках сучасної 

синергетичної парадигми належать: методи когнітивного моделювання, ре 

флексійного управління, нелінійної динаміки, теорії катастроф та розповсюдження 

імпульсів. 
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АНТИКРИЗОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сучасна держава все частіше опиняється в глибоких системних кризах, які 

охоплюють всі сфери суспільного життя. Цьому сприяє не тільки належність 

національної економіки до транзитивного типу, але й потужний вплив процесів 

інтернаціоналізації світової економіки, глобалізації світового соціокультурного 

простору, що загострюють латентні негаразди у державі й суспільстві, підвищуючи 

роль соціальних конфліктів та вказуючи на слабку урегульованість економічної сфери 

з боку державного управління. Нині перед державними управлінцями стоїть складне 

завдання – вивести країну з тривалої політичної й соціально-економічної кризи з 

найменшими втратами. 

Антикризове регулювання економіки – свідомі і цілеспрямовані дії держави 

(певною мірою і могутніх корпорацій) щодо запобігання або зменшення глибини 

економічних криз, стабілізації господарської кон’юнктури і збільшення темпів 

економічного зростання [2]. 

Основним завданням антикризового регулювання є пом’якшення кризових 

процесів і використання кризи як стартової точки для нового витка розвитку 

економічної системи [1]. 



Дослідження проблем державного регулювання економіки можна здійснювати 

за такими напрямами:

1. Активна участь регіональних органів влади у фінансовому оздоровленні 

підприємств, діяльність яких має важливе економічне значення для економічного 

розвитку як регіону так і держави в цілому. 

2. Участь державних органів влади в управлінні державними підприємствами. 

3. Метою створення концепції державного регулювання національної економіки є 

відродження в регіонах стабільного економічного зростання на основі інновацій. 

Концепція антикризового державного регулювання має вирішувати такі завдання:

4. Дослідження ринку підприємств та їх виробничого потенціалу з метою 

виявлення перспективних напрямів стимулювання виробництва на основі інновацій. 

5. Пошук джерел фінансування розвитку основних галузей національної 

економіки. 

6. Соціальний захист населення держави. 

Однією з головних проблем здійснення державного регулювання економіки в 

сучасних умовах є відсутність платоспроможного попиту на товари підприємств. 

Отже, головним правилом державного регулювання економіки бути таке: 

стимулювати тільки те виробництво, на яке є попит. На регіональному рівні 

реалізація цього правила передбачає проведення комплексного дослідження потреб 

ринку підприємств регіону, їх виробничого й інвестиційно-інноваційного потенціалу. 

Також на регіональному рівні потрібна програма економічного розвитку 

внутрішнього ринку, яка передбачатиме фінансування проектів будування 

інфраструктурних об’єктів не менше, ніж на половину. 

Важливу роль у застосуванні антикризових механізмів державного 

регулювання економіки в сучасних умовах відіграє соціальна політика, а саме 

усування соціального напруження у суспільстві, що виникає під час кризи. Внаслідок 

кризи відбувається декваліфікація, професійна переорієнтація працівників через 

неможливість працювати за фахом. У результаті держава втрачає як трудовий 

потенціал, так і гроші, вкладені в минулому в освіту та професійну підготовку своїх 

громадян. 

Пріоритетними завданнями антикризових механізмів державного регулювання 

економіки є наступні:



 реструктуризація економіки з переважним розвитком, з одного боку, найбільш 

прибуткових і перспективних на даний період галузей, а з іншого – тих, що мають 

довготермінові економічні переваги в загальній системі територіального розподілу 

праці;

 реанімація або активізація власних джерел розвитку;

 формування територіально-виробничих комплексів, які орієнтовані на потреби 

ринку та швидко реагують на кон’юнктурні зміни;

 розвиток міжрегіональних інфраструктурних систем з гідним представництвом 

території. 

Головні цілі застосування механізмів державного регулювання економіки 

полягають у формуванні інноваційної моделі розвитку, запровадженні організаційної 

структури та задіяні механізмів для її реалізації. 

Механізми здійснення державного регулювання економіки мають формуватися 

з урахуванням необхідності прискорення науково-технічного прогресу, визначення 

його пріоритетних напрямів, підвищення інвестиційної активності господарюючих 

суб’єктів, зменшення розривів у рівнях економічного та соціального розвитку 

регіонів. 

Роль антикризових механізмів державного регулювання економіки полягає в 

розробці та реалізації державного стимулювання та підтримці нововведень. В Україні 

основними елементами цих механізмів є: правова база, на яку має спиратися 

інноваційна діяльність; фіксація (законодавчо) частки національного доходу, яка має 

спрямовуватися на інноваційну діяльність; податкові стимули, як для юридичних, так 

і для фізичних осіб, що займаються інноваційною діяльністю; пріоритетне ресурсне 

забезпечення інновацій. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Процес управління завжди передбачає наявність об’єкта та суб’єкта 

управління. Об’єктом управління персоналом є колектив у цілому, всі категорії 

працюючих, окремі групи і структури; предмет – основні закономірності й рушійні 

сили, що визначають поведінку персоналу в умовах спільної трудової діяльності. 

Суб’єктами ж є керівники всіх рівнів та кадрові служби. За традиціями, що вже 

склалися, управління персоналом (підбір, прийом, навчання персоналу, оцінка та ін.) 

є, з одного боку, однією із сторін діяльності, обов’язком кожного керівника, а з 

іншого – окремим завданням спеціальних працівників, що входять до складу 

кадрових служб. 

Працівники кадрових служб як самостійні суб’єкти управління виконують такі 

функції:забезпечують різні кадрові послуги для лінійних керівників;разом з 

керівниками розробляють управлінські рішення та заходи щодо їх 

реалізації;виконують власні управлінські повноваження;беруть участь у розробці та 

впровадженні корпоративної стратегії. 

Управління персоналом має базуватися на таких принципах [2, с. 48]: людина –

основа корпоративної культури. Успішні організації приділяють велику увагу 

персоналу; коли людей ставлять на вершину змін, вони стають рушійною силою цих 

змін;менеджмент для всіх. 

Управління має здійснюватися на трьох рівнях:вище керівництво, середнє

керівництво («команда») і нижня ланка («співробітники»);ефективність як критерій 

успіху організації, що полягає у досягненні мети з оптимальним використанням 

ресурсів і максималізації прибутку;взаємини як критерій успіху організації;якість як 

критерій ефективності. 

Окремо слід сказати про завдання управління персоналом. На організації 

такими завданнями є пізнання закономірностей і факторів поведінки персоналу та їх 

використання у досягненні мети організації із врахуванням особистих і групових 

інтересів персоналу. В ідеалі – це створення організації, що працює на принципі 



співробітництва, в якій оптимально поєднується рух до загально-організаційних та 

індивідуальних цілей [28, c. 276]. 

На досягнення такого ідеалу впливає низка факторів. Це, насамперед, 

організаційно-економічні фактори, пов’язані з поділом та організацією праці, 

організаційно-правовою формою організації, його організаційною структурою, 

системою комунікацій, напрямками використання прибутку, підходами до 

винагороди працівників тощо. Адміністративно-управлінські фактори пов’язані з 

адміністративними методами управління, з особливостями реалізації функцій 

управління, вибором принципів і методів управління, з комплексом нормативних і 

директивних актів, що визначають розміщення працівників, закріплюють їх 

обов’язки, права, відповідальність, відносини влади і підпорядкування. Правові 

фактори полягають у застосуванні сучасного законодавства в галузі трудових 

відносин, регулюванні умов праці. 

Управління персоналом багато в чому визначається політикою управління 

персоналом організації – діяльністю, пов’язаною з відносинами між суб’єктами 

організації. Основна проблема політики управління персоналом – організація 

відносин «влада-підпорядкування» і спільної діяльності, визначення ролей суб’єктів 

організації в справах сучасної організації. Ключове питання, що визначає принципи 

політики управління персоналом, – сприйняття керівництвом організації персоналу, 

співвідношення категорій «об’єкт –  суб’єкт» у змісті поняття «персонал». 

Політика управління персоналом визначає мету і завдання, пов’язані із 

ставленням організації до зовнішнього оточення і свого персоналу. Вона 

здійснюється стратегічними і оперативними системами управління. Повсякденна 

реалізація кадрової стратегії і одночасно допомога керівництву у здійсненні завдань в 

цьому напрямку (тобто стратегічне і оперативне управління персоналом) 

здійснюється менеджером з кадрів, лінійними керівниками. 

До основних функцій менеджера з кадрів у галузі стратегічного і оперативного 

управління персоналом належать:допомога керівництву у здійсненні політики 

управління персоналом з питань планування, наймання, просування, переміщення 

працівників, у тому числі управлінських ланок і фахівців;активна участь у розробці 

структури організації, в тому числі структури управління. 



Деякою специфікою відзначається управління персоналом сучасної організації 

з певною часткою державної власності. Вона зумовлена переважно тим, що 

управління такими організаціями набуває окремих рис державного управління, під 

яким прийнято розуміти специфічну діяльність держави, що знаходить вираження у 

функціонуванні її органів, які безперервно, планомірно і владно в правових рамках 

впливають на суспільну систему з метою її удосконалення відповідно до державних 

інтересів 

Як складова частина соціального управління, державне управління зберігає всі 

основні характеристики останнього. У той же час йому властиві численні 

особливості, які відображають його специфіку і дозволяють детермінувати його як 

самостійний вид управління. Ці особливості виявляються як в основних компонентах 

системи державного управління (суб’єкті, об’єкті, керуючому впливові), так і в 

інтеграційних рисах, властивих йому як системному управлінню [1, с. 13]. 

У наш час послідовно утверджується новий погляд на кадри або персонал 

сучасної організації як на один із її ключових ресурсів. Він відображає реальне 

підвищення ролі людського фактора в діяльності організації, зростання залежності 

цієї діяльності від якості, мотивації та характеру використання персоналу в цілому і 

кожного працівника окремо. Вкладення у людські ресурси та кадрову роботу 

розглядається як довгостроковий фактор конкурентоздатності та успішного 

функціонування сучасної організації. 
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СУПЕРЕЧНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗИ

Світовий досвід свідчить, що останнім часом в розвинутих країнах відбувається 

значне зростання частки альтернативної енергії у загальних обсягах 

енергоспоживання. Однак в Україні альтернативні джерела енергії займають менше 



ніж 2% від усього обсягу її споживання. Наразі держава не стимулює відповідним 

чином перехід на цей вид енергії державні установи та організації, підприємців, 

особливо малий та середній бізнес, а також домогосподарства. 

Слід зазначити, що в Україні держава сприяє розвитку відновлювальної 

електроенергетики в більшій мірі для великого бізнесу. Що ж стосується малого та 

середнього бізнесу, а також приватних господарств, державна підтримка, на жаль, 

практично відсутня. 

Зараз будівництвом об’єктів відновлювальної енергії в Україні займаються 

виключно крупні приватні інвестори і для них діють певні преференції, зокрема, 

зелений тариф – коли за підвищеними тарифами закуповується електроенергія, за 

податковим кодексом від оподаткування звільняються виробники електричної та 

теплової енергії, податок на землю знижується, не сплачується податок за ввіз 

обладнання, яке ввозиться на митну територію, за умови, що воно не виробляється в 

Україні. 

На жаль, накопичилася низка проблем щодо подальшого розвитку 

альтернативної енергетики в країні, які потребують оперативного втручання через 

затягування реформування Національної комісії регулювання енергетики (НКРЕ). 

Зокрема, зміна розміру «зелених» тарифів, відсутність реакції НКРЕ на вирішення 

питання щодо підключення об’єктів відновлювальних джерел енергії до Об’єднаної 

енергетичної системи України. При цьому встановлений «зелений» тариф для 

вітростанцій (ВЕС) потребує негайного перегляду у зв’язку зі значною девальвацією 

гривні, що, зокрема, є однією з перешкод для подальшого інвестування у будівництво 

ВЕС в України. 

Багато невирішених питань в сучасних умовах накопичилося в біоенергетиці, 

яка потребує негайного прийняття відповідних нормативних актів, завдяки яким в 

Україні встановлені потужності в електро- і теплоенергетиці, що використовують 

біопаливо, планується збільшити з наявних 24 МВт до 1 ГВт в п’ятирічній 

перспективі [1]. 

Однак відсутність дієвих механізмів державного регулювання та затягування 

питання перегляду «зелених» тарифів знижує інвестиційну привабливість 

альтернативної енергетики та не сприяє залученню потенційних інвесторів у цю 

сферу економіки. 



Як наслідок, за підсумками 2014 р. Україну визнали самою непривабливою 

країною в рейтингу інвестиційних майданчиків для розвитку «зеленої» енергетики. 

Такий висновок зафіксовано в дослідженні компанії EYGM Limited «Індекс 

привабливості країн для розвитку галузі відновлюваної енергетики» [2]. 

Причиною стали заходи законодавчого характеру, спрямовані на 

дискримінацію альтернативних джерел енергії. 

Свої позиції в цьому рейтингу в порівнянні з 2013 р. зберегли Німеччина і 

Японія завдяки змінам, які уряди цих країн внесли в законодавство і енергетичну 

політику. У числі країн, які поліпшили свої позиції в рейтингу, знаходиться Індія, 

уряд якої прийняв низку законів, спрямованих на стимулювання державних і 

приватних інвестицій у розвиток «зеленої» енергетики. Також піднялися на кілька 

сходинок Бразилія, ПАР, Чилі і Кенія, які реалізують великі проекти у сфері 

альтернативної енергетики. Значні інвестиції виділяються на «зелену» енергетику в 

Ізраїлі та Нідерландах, що поліпшило позиції цих країн у рейтингу 2014 р. «Індекс 

привабливості країн для розвитку галузі відновлюваної енергетики» [2]. 

Існують інші проблеми, які заважають розвитку альтернативної енергетики в 

Україні – це корупція і бюрократія. Особливо це проявляється на місцевому рівні, 

адже якщо інвестор, який вирішив збудувати ВЕС чи сонячну електростанцію в 

певному регіоні країни відразу стикається з проблемою щодо оформлення та 

виділення землі. Часто це триває доти, поки чиновник не отримає хабара, або не 

будуть враховані його інтереси у компанії, яка буде оператором вказаного об’єкту 

альтернативної енергетики. 

Слід зазначити, що на державному рівні необхідно розробити Національну 

програму із заміщення природного газу альтернативними видами палива. 

До речі, такі програми існують та є ефективними у Німеччині, Австрії, Чехії, а, 

наприклад, Данія до 2035 р. планує повністю перейти на альтернативну енергетику [3]. 

Тому для стимулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні 

доцільно застосовувати європейський досвід, наприклад, субсидування компенсації 

50% вартості обладнання чи надання безвідсоткових кредитів [3]. 

Отже, з метою подолання існуючих суперечностей державного регулювання та 

забезпечення сталого розвитку альтернативної енергетики в Україні на державному 

рівні необхідно передбачити створення інструментів та механізмів стимулювання 



заміщення природного газу на альтернативні джерела енергії, спрощення дозвільних 

та адміністративних процедур щодо будівництва об’єктів альтернативної енергетики, 

вдосконалення існуючої нормативно-правової бази з урахуванням передового 

світового та європейського досвіду. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Держава – це організаційно-управлінське утворення, призначене для організації 

і управління країною з метою забезпечення суспільних потреб, потреб населення і 

кожного громадянина держави [1]. 

Економічна безпека є багатогранним, багатоаспектним, системним явищем. Як 

система вона складається з великої кількості елементів, має ієрархію рівнів організації , 

здатна генерувати в процесі розвитку нові рівні, при цьому новий рівень назад впливає 

попередні рівні, перебудовує їх, в результаті чого система отримує нову цілісність. 

Система забезпечення економічної безпеки передбачає організацію діяльності держави і 

суспільства для прийняття та реалізації рішень з питань національної безпеки з 
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урахуванням концептуальних, організаційних і ресурсних аспектів формування та 

ефективного функціонування системи забезпечення економічної безпеки [2]. 

Стає очевидним, що потребою людини, суспільства та держави стає захист від 

низки загроз, але головною загрозою стають економічні зазіхання на їх свободу, 

власність і інтереси. Загрози економічній безпеці України останнім часом 

посилюються. Постійний моніторинг потенційних та реальних загроз, дає можливість 

оперативно протидіяти їх реалізації та вживати всіх необхідних заходів щодо 

нейтралізації наслідків, що, в свою чергу, дозволить підтримувати економічну 

безпеку національної економіки на бажаному рівні. 

Для оцінки ступеня впливу найбільш небезпечних загрозна стан економічної 

безпеки країни широко використовуються експертні методи. В свою чергу, для 

прийняття рішень щодо пріоритетності загроз економічній безпеці пропонується 

використовувати Метод аналізу ієрархій (МАІ), що був розроблений Т. Сааті [3]. 

Процес застосування даного методу складається з трьох етапів. 

На першому етапі виконується структурування проблеми відбору, результатом 

якого є представлення процесу прийняття рішення у вигляді підпорядкованої ієрархії 

або мережі. В елементарному вигляді ієрархія формується з вершини (мети) через 

проміжні рівні – критерії до найнижчого рівня, який є набором альтернатив та 

системи зв’язків, що демонструють взаємний вплив чинників (критеріїв) та 

альтернатив. Таким чином, основою першого етапу є застосування системного 

підходу з проблеми прийняття рішення. 

На другому етапі встановлюються пріоритети критеріїв та проводиться 

оцінювання кожної альтернативи за встановленими критеріями із застосуванням 

методу попарних порівнянь елементів відносно їхнього впливу на загальну для них 

характеристику. Система попарних порівнянь дає результат, який можна подати у 

вигляді обернено симетричної матриці. Оцінювання проводиться на основі 

запропонованої автором методу шкалою від 1 до 9. Отже, метод аналізу ієрархій 

дозволяє провести декомпозицію складного процесу прийняття рішення шляхом 

виділення елементарних, формалізованих складових частин даного процесу. 

На третьому етапі реалізації методу ієрархій за допомогою механізму 

визначення власних векторів матриць пріоритетів та алгоритму обчислення 

глобальних пріоритетів альтернатив відносно мети розраховується підсумковий 



рейтинг – позиції першочерговості альтернатив у процесі прийняття рішення з 

орієнтиром здійснення вищезазначеної мети. 

Таким чином, метод ієрархій базується на системному підході та експертній 

оцінці та дозволяє на проміжному етапі сформувати рейтинг локальних пріоритетів 

критеріїв відносно мети. 

Використовуючи метод аналізу ієрархій було визначено пріоритетність загроз 

економічній безпеці національної економіки в економічній сфері. Загрози 

економічній безпеці національної економіки в економічній сфері наведені у порядку 

зменшення їх пріоритетності. 

Таким чином, до пріоритетних загроз економічній безпеці національної 

економіки України в економічній сфері було віднесено:

 неефективність банківської системи, її неспроможність забезпечувати 

кредитування реального сектора, брак довіри до неї з боку населення нераціональний 

розподіл банківською системою кредитних ресурсів у стратегічно важливі види 

економічної діяльності;значне падіння обсягів виробництва;

 недостатня диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, насамперед нафти, 

природного газу та ядерного палива, що формує залежність від поставок імпортного 

палива, переважно з РФ, та є інструментом політичного тиску на Україну;

 високий рівень матеріало- та енергомісткості виробництва, що зумовлює 

низьку конкурентоспроможність української продукції;

 зростання тінізації економіки;

 істотне скорочення внутрішнього валового продукту, зниження інвестиційної 

та інноваційної активності і науково-технічного та технологічного потенціалу, 

скорочення досліджень на стратегічно важливих напрямах інноваційного 

розвитку;масова збитковість підприємств, їх неспроможність здійснювати 

нагромадження за рахунок власних джерел. 

Запропонований методичний підхід до обґрунтування вибору пріоритетності 

загроз економічній безпеці національної економіки дозволяє врахувати їх при 

формуванні стратегічного плану забезпечення економічної безпеки національної 

економіки та першочергових управлінських рішень. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ

Формування стратегії економічної безпеки національної економіки передбачає 

наявність складних неформалізованих взаємозв’язків, що потребує виявлення 

взаємовідносин між ними та типу даних взаємовідносин. Тому при формуванні 

стратегії економічної безпеки національної економіки в умовах посилення 

інтеграційних процесів пропонується використовувати організаційний підхід 

заснований на структурно-функціональному методі, що базується на застосуванні 

SADT-технології [1]. Завдання SADT-технології полягає у встановленні та виявленні 

взаємовідносин елементів, необхідних для виконання функції визначної системи, що 

дозволяє зосереджувати увагу на виявленні та типізації загального потоку інформації, 

виокремлення із масиву якісних і кількісних сторін явища, які мають найвагоміше 

значення. На основі цього структурно-функціональне моделювання надає загальну 

картину функціонування досліджуваного об’єкту. 

Процес розробки основних засад формування стратегії забезпечення 

економічної безпеки національної економіки було змодельовано у програмному 

продукту BPwin 4. 1 за стандартом IDEF0, та IDEF3, особливостями якого є 

моделювання об’єкту у вигляді діаграм з представленням послідовності їх дій у 



форматі IDEF0 та описанням логіки взаємодії інформаційних потоків, сценаріїв дії, 

послідовності дії та їх причинно-наслідкового зв’язку у форматі IDEF3. Процес 

формування стратегії економічної безпеки національної економіки представлено 

моделлю AS-IS. 

Декомпозиція контекстної діаграми, в результаті чого побудована діаграма, яка 

відображає структуру, тобто етапи процесу формування стратегії економічної безпеки 

національної економіки наведено на рис. 1. Процес формування стратегії економічної 

безпеки національної економіки країни та його документованість передбачає шість 

основних етапів: визначення національних економічних інтересів країни, стратегічний 

аналіз економічної безпеки країни, формування стратегії управління економічною 

безпекою країни, формування комплексу заходів щодо забезпечення економічної 

безпеки, контроль виконання стратегії забезпечення економічної безпеки національної 

економіки. 

USED AT: AUTHOR:  1111 DATE:

REV:PROJECT:  1111

15.04.2014

16.05.2014

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:Формування стратегії економічної  безпеки
національної економіки  в умовах інтеграції A0

Стратегія
національної
безпеки країни

Показники для
оцінки економічної
безпеки

Верховна
Рада
України

Макроекономічні
показники

Перехід до другого
етапу формування
стратегії

Перехід до п'ятого
етапу розробки
стратегії

Перехід до
четвертого етапу
формування
стратегії

Перехід до
третього етапу
формування
стратегії

Стратегія
інтеграції
України

Перехід до шостого
етапу розробки
стратегії

Конституція
України

Закон
України "Про
основи
національної
безпеки"

Кабінет міністрів
України

Стратегія
соціально-економічного
розвитку країни

Міжнародні індекси

РНБОУ
Президент
України

Стратегія
економічної
безпеки

0 грн.

Визначення національних 
економічних інтересів країни

0 грн.

Стратегічний аналіз економічної 
безпеки національної економіки країни

0 грн.

Формування стратегії  управління 

національної економіки країни

0 грн.

Формування комплексу 
заходів щодо подолання 

економічної безпеки національної 

0 грн.

Реалізація стратегії  економічної 

0 грн.

Контроль виконання стратегії  
економічної безпеки національної 

Рис. 1. Діаграма декомпозиції контекстної діаграми моделі AS-IS формування 

стратегії економічної безпеки національної економіки

Як видно з рис. 1, ключовим елементом процесу формування стратегії 

економічної безпеки національної економіки є визначення переліку та пріоритетності 

національних економічних інтересів. Склад національних економічних інтересів та їх 



пріоритетність можуть змінюватися в залежності від змін в зовнішньому та 

внутрішньому середовищі країни. В свою чергу, для прийняття рішень щодо 

пріоритетності національних економічних інтересів країни пропонується 

використовувати Метод аналізу ієрархій (МАІ), що був розроблений Т. Сааті. Метод 

аналізу ієрархій [2] включає процедури синтезу множинних думок, здобуття 

пріоритетності критеріїв і знаходження альтернативних рішень. Він базується на 

системному підході та експертній оцінці, він дозволяє на проміжному етапі 

сформувати рейтинг локальних пріоритетів критеріїв відносно мети. 

Використовуючи метод аналізу ієрархій було визначено пріоритетність 

національних економічних інтересів України в умовах посилення інтеграційних 

процесів: досягнення макроекономічної стабілізації, забезпечення позитивної 

динаміки чистого експорту та оптимальних розмірів зовнішнього та внутрішнього 

боргу, стабілізація фінансово-кредитної системи, зниження бюджетного дефіциту до 

оптимального рівня, забезпечення стійкого функціонування банківської системи, 

підвищення ефективності макроекономічного регулювання, забезпечення стабільності 

національної валюти; недопущення зниження рівня та якості життя населення; 

сприяння розвитку підприємництва; стимулювання інвестиційно-інноваційної 

діяльності, збереження і розвиток національного інтелектуального потенціалу і 

системи власного науково-технічного забезпечення випуску конкурентоспроможної 

продукції, залучення іноземних інвесторів; підтримка реального сектору економіки, 

стимулювання вітчизняних товаровиробників і розвиток конкуренції на 

внутрішньому ринку; недопущення підвищення рівня «тінізації» економіки; зниження 

рівня корупції; формування законодавчої бази для ефективного функціонування 

національної економіки під час кризи і забезпечення економічної безпеки. 

Таким чином, у роботі представлено теоретико-методичне забезпечення 

формування стратегії управління економічною безпекою національної економіки, а 

також запропоновано рекомендації щодо визначення пріоритетності національних 

економічних інтересів країни із використанням методу аналізу ієрархій. 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Реформування організаційних структур виконавчої влади є найбільш складною 

проблемою адміністративної реформи в Україні. Характерний для радянських часів 

метод реформування апарату управління шляхом його скорочення сьогодні не можна 

розглядати як ефективний. Тут потрібен, системний підхід, який дозволяє визначати 

оптимальні для потреб України кількість та структуру органів виконавчої влади. 

У ході системних перетворень Україна зіткнулася з проблемами організації 

виконавчої влади нового типу. Існуюча структура уряду України є однією із перепон 

на шляху до економічного зростання. Міністерства не змогли виробити і реалізувати 

ефективну політику, щоб зменшити масштаби тіньової економіки, запобігти 

погіршенню стандартів у сфері охорони здоров’я та освіти, збільшенню нерівності у 

розвитку регіонів і зубожінню значної частини населення. Державна служба є 

неефективною, бо вона ще не повністю трансформована в інституцію, що забезпечує 

реалізацію державної політики. 

Заходи по адміністративному реформуванню ґрунтуються на вироблених 

світовою практикою принципових засадах функціонування виконавчої влади у 

демократичній соціальній, правовій державі, серед яких ключове значення мають 

такі:пріоритетність законодавчої регламентації функцій;повноважень та порядку 

діяльності органів виконавчої влади;незалежність здійснення функцій та повноважень 

виконавчої влади від органів законодавчої і судової влади у межах, визначених 

Конституцією і законами України;здійснення внутрішнього та судового контролю за 

діяльністю органів виконавчої влади та їх посадових осіб, насамперед, з позиції 

забезпечення поваги до особи та справедливості, а також постійного підвищення 

ефективності державного управління;відповідальність органів виконавчої влади, їх 

посадових осіб за свої рішення, дії чи бездіяльність перед громадянами, права яких 

були порушені;запровадження механізму контролю за функціонуванням виконавчої 

влади з боку суспільства через інститути парламентської прямої демократії; принципи 



ефективності, відкритості та доброчесності в роботі уряду та інших органів 

виконавчої влади. 

Виконавча влада, реалізуючи свої функції демократичної, соціальної правової 

держави, створює для реалізації прав і свобод громадян, а також надання їм широкого 

кола державних, в тому числі управлінських послуг. Держава цілеспрямовано 

мінімізує своє втручання в життєзабезпечення громадян і бере на себе лише ті 

послуги, які в даний період розвитку суспільства в змозі гарантувати і неможливо 

знайти на ринку послуг. Вона постійно прагне дерегулювання, тобто передачі своїх 

функцій механізмам ринкової саморегуляції і недержавним інституціям. Цей процес 

має ґрунтуватися на тому, що [1, с. 240]:

 надання послуг з боку виконавчої влади повинно бути спрямовано на 

задоволення потреб особи і суспільства. Тому потрібно визначити перелік 

відповідних послуг, які потрібні громадянам, а також критерії оцінки якості та 

ефективності їх надання;

 соціальні процеси повинні регулюватися з боку держави лише у разі, якщо 

це обумовлено інтересами всього суспільства. Відносини між споживачами та 

постачальниками товарів і послуг регулюються ринком, окрім тих випадків, коли він 

не може адекватно задовольнити потреби суспільства;

 управлінські послуги повинні бути платними тільки у випадку, коли 

громадянин має вибір – чи користуватися, цією послугою, чи ні;

 управлінські послуги повинні надаватися, насамперед, на низових рівнях 

структури виконавчої влади, що забезпечить їх наближення до споживачів. У деяких 

випадках надання послуг на більш високому структурному рівні може бути 

обумовлено потребами економіки чи вимогами до якості надання послуги. 

У процесі реформ невідкладним є також питання про призначення і зміст 

діяльності «пореформованих» регіональних влад. З точки зору сучасних 

представників регіональних еліт головна мета реформ полягає у суттєвому 

розширенні повноважень (в першу чергу виконавчих) регіональних органів влади. 

Але з точки зору подальших перспектив розвитку суспільних відносин в Україні 

більш доцільною є практично протилежна ціль: не збільшувати повноваження, а 

зменшувати відповідальність. Усвідомлення цього підходу може дати помітний 

поштовх у просуванні реформ і зменшенні протистояння регіональних лідерів і 

центральної влади. 



Значна частина повноважень повинна зосереджуватись на рівні органів 

місцевого самоврядування. В сучасних умовах господарювання така ситуація є 

найбільш бажаною для місцевих лідерів. Проте, з часом вони повинні усвідомити 

«важкість» цього тягаря. Тому зміцнення системи місцевого самоврядування, 

особливо якщо цей процес і в подальшому буде керуватися міжнародною спільнотою, 

приведе до добровільного перерозподілу повноважень (а по суті – до відмови від 

частини цих повноважень) між органами місцевого самоврядування та 

територіальними громадами (або їх громадськими організаціями) на користь останніх. 

Таким чином і реалізується принцип самоврядування. 

Основні завдання реформування публічної адміністрації полягають у 

поетапному створенні нової моделі публічної адміністрації, формуванні ефективної 

організації виконавчої влади на центральному, регіональному та місцевому рівнях і 

сучасної системи місцевого самоврядування, яка б сприяла створенню самодостатніх 

територіальних громад. 

Актуальним є чітке розмежування повноважень і компетенції органів публічної 

влади різного рівня. До основних завдань реформування публічної адміністрації слід 

віднести також реформування адміністративно-територіального устрою, державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування, вдосконалення організації 

надання громадянам послуг, забезпечення відкритості і прозорості в діяльності 

органів та інших інституцій публічної адміністрації. 
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ЕФЕКТИВНЕ ТА ЯКІСНЕ НАДАННЯ ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПОСЛУГ

Реальна життєдіяльність людини й управління нею вимагають, на наш погляд, 

якісно інших відносин між управлінською системою і громадянами, що можуть 



ґрунтуватись на засадах комунікації. Про певні тенденції щодо упровадження 

комунікативної парадигми можна судити із праць [2]. Він зазначає, що останнім часом 

посилилась тенденція раціоналізації соціального життя людей і зміцніли позиції 

«законодавчого розуму». Проте знаходить розвитку та вдосконалення й інший тип

регуляції поведінки людей, який ґрунтується на комунікативних засадах, діалозі, пошуках 

взаєморозуміння [2, с. 102]. 

З’являється реальна можливість застосування, на нашу думку, якісно нового 

елементу у взаємовідносинах органів державного управління та місцевого 

самоврядування з кожною окремою людиною – це управлінські послуги. Відтак, 

комунікування поступово набуває значення головного механізму, завдяки якому 

можуть існувати і розвиватися зазначені взаємовідносини чи стосунки. 

Найбільш ефективно, з нашої точки зору, комунікативна парадигма 

функціонування і розвитку може бути використаною місцевим самоврядуванням, 

оскільки за Концепцією місцевого самоврядування, що визначена Хартією про 

місцеве самоврядування, воно є правом і спроможністю місцевих громад, в межах 

закону, здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою державних справ, 

які належать до їхньої компетенції, у своїх власних інтересах [1, с. 10]. 

Місцеве самоврядування, як ніякий інший суспільний інститут подібного 

калібру, по-перше, стоїть найближче до громадян у наданні управлінських послуг, є 

найбільш компетентним і обізнаним щодо цього, по-друге, воно може бути 

найдієвішим посередником між інтересами громадянина та держави, по-третє, його 

функціонування так чи інакше є відкритим для спілкування, більш-менш прозорим у 

наданні послуг, піддається оцінці стосовно ефективності тощо. 

Можна наполягати на тому, що процес надання управлінських послуг взагалі не 

існує поза комунікацією й зводиться до простої та зрозумілої схеми «потреба – її 

задоволення (послуга)». 

Навіть побіжний перелік основних видів можливих управлінських послуг, а 

саме: адміністративна послуга (дозвіл, ліцензія, усі форми реєстрації, довідка та ін.), 

послуга життєзабезпечення (комунальна, водопостачання, каналізація, 

теплопостачання, електропостачання, робота транспорту, зв’язку, утримання житла, 

переробка побутових відходів, упорядкування доріг і тротуарів тощо), послуга соціальної 

гарантії (працевлаштування, освіта, охорона здоров’я та ін. ), послуга безпеки людини 

(охорона природи, якість продовольчих продуктів, безпечність промислових виробів –



одяг, взуття, побутова техніка – та ін. ), – усе це вимагає нових соціальних і управлінських 

технологій щодо реалізації нової, якісно іншої від випробуваних соціальними практиками 

комунікативної парадигми. 

Виникнення проблеми надання управлінських послуг тісно пов’язано зі сферою 

взаємодії місцевої влади з населенням, діловими колами та недержавними (приватними) 

організаціями у вирішенні проблем населеного пункту. 

Для вдосконалення системи надання управлінських послуг є необхідною не 

лише ефективна виконавча база (кадровий потенціал), а й законодавче упорядкування 

діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у цій сфері, а також 

активна участь населення у вирішенні питань місцевого значення. 

Якість життя так чи інакше корелюється з якістю та ефективністю 

управлінських послуг. Якість управлінських послуг органу місцевого самоврядування 

визначається загальною сукупністю показників:

 можливим ступенем задоволення потреби громадянина;

 наявністю альтернативи для вибору виконавця управлінської послуги 

(включаючи громадські та приватні інституції);

 гарантованим ступенем досягнення необхідної для громадянина мети;

 мінімальним часом щодо досягнення потреби (своєчасність у задоволенні 

потреби);

 прийнятними для громадянина витратами на досягнення потреби (час, вартість 

послуги);

 можливість експертизи, наскільки послуга є досяжною. 

Ефективне та якісне надання органом місцевого самоврядування управлінських 

послуг є можливим за умови, якщо до цього залучаються усі без виключення його 

підрозділи і працівники. 

Комплексна оцінка послуг органу місцевого самоврядування включає наступні 

критерії: наявність чітко визначених стандартів;відкритість і повнота 

інформації;консультації і зворотній зв’язок з населенням;можливість вибору та 

доступність послуг;корисність послуг та повага до прав громадян;можливість 

апеляції за недостатньої якості послуг;ефективність використання 

ресурсів;запровадження інновацій;співпраця з провайдерами послуг; ступінь 

задоволеності споживачів. 
Підсумовуючи, можна запропонувати такі узагальнюючі положення:



 упровадження демократичних та правових засад у діяльності органів місцевого 

самоврядування вимагає застосування новітніх соціальних технологій «менеджменту 

організацій» із залученням до процесу управління активних і творчих здатностей 

кожного окремого працівника та «команди» в цілому;

 суттєвою ознакою нової парадигми щодо пере-інституалізації системи 

місцевого самоврядування стає новий образ місцевої «влади», яка перетворюється на 

співпрацюючого з громадою партнера, усвідомлює свою вагомість як надавача 

якісних послуг громадянам та дієвого посередника між місцевою громадою 

(захищаючи її інтереси), та державою (упровадження політики загальних стратегій). 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В АСПЕКТІ УЗГОДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ 

РИЗИКІВ

Як відомо, умова справедливого розподілу ресурсів між поколіннями є 

основою концепції сталого розвитку, саме тому у дослідженні проблеми 

довгострокового узгодження екологічних ризиків нами використовуються різні 

покоління як носії цих інтересів. 

Проблеми ефективності використання природно-ресурсного потенціалу та 

природоохоронної діяльності вже давно розглядаються в працях вітчизняних вчених 

та вчених близького зарубіжжя, зокрема у роботах О. Балацького, Б. Буркинського, 

Н. Лук’янчикова, Л. Мельника, Є. Мішеніна, В. Міщенка, П. Олдака, Н. Пахомової, 

О. Рюміної, Є. Хлобистова, Л. Шостак та ін. Проте подальшого розроблення 



потребують питання щодо трансформації системи державного управління 

природокористуванням в аспекті узгодження екологічних ризиків. 

У розрахунках економічної ефективності капітальних вкладень обґрунтування 

тривалості періоду оцінки ефекту визначалось як одна з основних проблем, оскільки 

прийняття його занадто довгим підвищило б невизначеність та ймовірність помилок в 

оцінці, а значне скорочення такого періоду не дозволило б урахувати всі економічні 

наслідки інвестування. 

Стосовно сфери природокористування завдання визначення розрахункового 

періоду ускладнюється необхідністю урахування низки екологічних факторів, 

характер впливу яких відрізняються від економічних. Якщо стосовно економічних 

факторів можна стверджувати про зниження впливу на сьогоднішні події віддалених 

подій та умов, то стосовно екологічних факторів може спостерігатися обернена 

залежність. Зростає актуальність розв’язання цього завдання у контексті урахування 

інтересів теперішнього та майбутнього та визначення часових кордонів економічного 

збитку від забруднень довкілля. 

У контексті досліджуваної проблеми зв’язок обґрунтування тривалості 

розрахункового періоду виходячи з тривалості циклів оновлення техніки та технології 

є очевидним. Домінуюча технологія, наприклад енергоспоживання, передбачає 

використання певного природного ресурсу та техніки, яка має відповідні 

характеристики впливу на довкілля (рівень викидів, скидів, обсяг відходів, 

можливість їх вторинного використання та ін. ). Техніка, зорієнтована на споживання 

такого ресурсу буде функціонувати певний проміжок часу, а отже, протягом цього 

періоду визначати рівень вартісних показників взаємодії суспільного виробництва та 

навколишнього середовища – збитку від екологічних порушень, обсягу використання 

ресурсу, який є домінуючим, рівень викидів, скидів тощо. Прогнозування термінів 

використання такої техніки вимагає урахування темпів науково-технічного прогресу, 

зміни технологічних укладів, темпів морального старіння і т. п. Проте дослідження 

факторів, що визначають закономірності циклів відтворення, свідчить про 

визначальний вплив на тривалість термінів функціонування техніки та технології не 

лише факторів НТП, а й обмежень екологічного характеру. Тобто сьогодні можна 

говорити про тісний взаємозв’язок між техніко-економічними та екологічними 

передумовами та чинниками, що формують циклічну динаміку соціально-



економічного розвитку та визначають часові інтервали зміни не лише економічних, 

але й еколого-економічних характеристик розвитку економіки [1, c. 22]. 

Кожен із зазначених аспектів свідчить про необхідність дослідження 

екологічних характеристик (наслідків) господарської діяльності у взаємозв’язку з 

тривалістю термінів експлуатації техніки. 

В оцінюванні природно-ресурсної сфери проблема урахування фактора часу 

може розглядатися як проблема співставлення у часі (дисконтування) економічних 

величин, що характеризують еколого-економічні взаємодії. За часів колишнього 

СРСР ця проблема деталізувалася як визначення коефіцієнта переведення 

(перерахунку) річного ефекту від використання ресурсу у сумарний ефект, 

розрахований за весь період експлуатації цього ресурсу [2, c. 45]. Отже, аналіз 

свідчить, що застосування в оцінці природних ресурсів та інвестицій екологічного 

спрямування меншого значення соціальної норми дисконтування у порівнянні зі 

ставкою оцінки індивідуальних інвестиційних рішень обґрунтовується: урахуванням 

впливу значно більшого переліку факторів; необхідністю урахування інтересів 

майбутніх поколінь; різною тривалістю оцінюваних заходів. 

На нашу думку теоретичною основою обґрунтування розміру соціальної ставки 

дисконтування може слугувати теоретико-методологічний підхід, на якому 

базувалась оцінка природних ресурсів та капіталовкладень у природокористування у 

радянській економіці. Суть цього підходу полягає у тому, що норма дисконтування 

розглядалася не як ставка капіталізації, оскільки рента, що отримується від 

експлуатації природного ресурсу, в умовах планової економіки не капіталізується, 

тобто не перетворюється на капітал, а виключно як параметр, що характеризує 

зниження народногосподарської цінності ресурсу. За цим підходом теоретично 

можливим є застосування від’ємної норми дисконтування, однак єдиною точки зору 

щодо цього сьогодні не існує. 

За економічним змістом ставка ефективності міжчасового розподілу ресурсів є 

деякою умовною ставкою доходності, що формується у результаті розширеного 

відтворення продуктивних сил та виробничих відносин, якщо розглядати вартісний 

обсяг національного багатства, що склався на певний момент часу (початок періоду 

узгодження екологічних ризиків), як обсяг капіталу, який інвестується у деякий 

початковий момент часу. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: 

ЗДОБУТКИ ТА ПОМИЛКИ

Державно-приватне партнерство (ДПП) є ефективним та перспективним 

інструментом економічного і соціального розвитку на регіональному та місцевому 

рівні, засобом залучення коштів у проекти, де державні та місцеві органи влади 

намагаються налагодити співпрацю з інвесторами. 

Відповідно до визначення Європейської комісії державно-приватне 

партнерство – це передача приватному сектору частини повноважень, 

відповідальності та ризиків щодо реалізації інвестиційних проектів, які традиційно 

впроваджувалися чи фінансувалися державним сектором [1]. 

У Європі перші прецеденти укладання угод ДПП сприймалися як одноразові 

акції, які не повторювались після покращення фінансового стану органів влади. 

Однак у 1992 р. консервативний уряд Дж. Мейджора і Великої Британії та Північної 

Ірландії запровадив Ініціативу приватного фінансування (Private Finance Initiative), 

яка стала першою систематизованою програмою, спрямованою на впровадження 

державно-приватного партнерства. 

У «Зеленій книзі про ДПП» 2004 року, що була прийнята в рамках Євросоюзу, 

визначено два типи такого партнерства:



1) ДПП договірного характеру – відповідно до нього приватній особі за 

виконану роботу, чи надані послуги, гарантується винагорода від публічної 

організації або/чи безпосередніх користувачів, і це регулюється директивами ЄС 

щодо проведення публічних тендерів;

2) ДПП інституційного характеру – передбачає формування нової юридичної 

особи, співзасновниками якої є публічна і приватна організації.

З досвіду країн із розвиненою економікою можна виділити певні ознаки ДПП, 

які відрізняють його від інших форм відносин між державою та бізнесом, а саме: 

довгостроковий термін угоди про партнерство (від 10 до 50 років); спеціальні форми 

фінансування проектів (за рахунок приватного інвестування, спільне інвестування 

декількома учасниками); обов’язкова наявність конкурентного середовища (коли за 

кожен контракт або концесію відбувається боротьба між декількома потенційними 

учасниками); спеціальна форма розподілення відповідальності між партнерами 

(держава встановлює цілі проекту, а також визначає вартість та вимоги до проекту, а 

приватний партнер бере на себе розробку, фінансування, будівництво та 

експлуатацію, управління, реалізацію послуг споживачам. 

У більшості випадків, механізм ДПП використовувався в країнах Європи саме 

для створення інфраструктурних об’єктів. Наприклад, в Фінляндії, таким чином були 

побудовані центральні автошляхи, в Португалії – реконструйовані аеропорти та 

регіональні шляхи, у Франції – оновлено мережі водопостачання та побудовані 

швидкісні автомагістралі. 

У країнах з перехідною економікою найбільша питома вага завершених ДПП-

проектів у Польщі 36,36%, Хорватії – 36,36%, Угорщині – 27,27%. Так, наприклад, 

польський уряд, партнер України з проведення Євро-2012, прийняв закон, який 

спрощує реалізацію капіталовкладень за таким принципом. Закон «Про публічно-

приватне партнерство» дозволив збільшити участь приватних інвесторів у 

інфраструктурних проектах Польщі. Цей закон дав можливість країні підписувати 

договори на суму 4–5 млрд злотих у рік та зекономити близько 400 мільйонів злотих 

із державної казни. 



У країнах «Великої сімки» лідируючими галузями за кількістю успішно 

реалізованих ДПП-проектів у 2006 р. були: охорона здоров’я (92 проекти), освіта 

(81 проект), будівництво доріг (24 проекти). 

Як доводить світовий досвід, найпривабливішими та найпридатнішими для 

застосування ДПП є капіталомісткі проекти, які мають суттєві технічні проблеми, 

вимагають впровадження інновацій, а також до початку роботи можна визначити 

потоки надходжень та затрат цього проекту. 

Але досвід ДПП не завжди був позитивним. З певними труднощами 

зіштовхнулися країни Центральної та Східної Європи, де економіка та політична 

система знаходилась на стадії становлення. Зокрема:

1) поширення прецедентів перегляду первинних контрактів з приватними 

партнерами через існування великого політичного впливу на інституційні та 

процедурні аспекти державно-публічного партнерства, зокрема в країнах де були 

постійні зміни Парламенту та Уряду;

2) виникнення труднощів при укладенні органами місцевого самоврядування на 

регіональному рівні партнерських контрактів з приватним капіталом через відсутність 

достатніх повноважень у них;

3) затягування процесу переговорів та укладення контрактів, і, як результат, 

збільшення вартості витрат у проектах через неможливість узгодити правові норми 

про тендери та концесії. 

Взагалі пріоритетами забезпечення механізму ДПП в органах місцевого 

самоврядування є: використання фінансових ресурсів приватних партнерів у процесі 

реалізації місцевих програм та проектів; скорочення бюджетних витрат на розвиток 

необхідних об’єктів та реконструкцію інфраструктури; упровадження прогресивних 

технологій. Основною перевагою ДПП для приватного сектора є можливість 

інвестувати у соціально-економічні проекти розвитку регіону, населеного пункту та 

брати в них участь. 

На підставі аналізу практики застосування та підтримки ДПП в економічно 

розвинених країнах можна стверджувати, що використання передового європейського 

досвіду ефективної державно-приватної взаємодії сприятиме застосуванню 



механізмів, ідеології та принципів державно-приватного партнерства В Україні на 

регіональному та місцевому рівнях. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ

В умовах глобалізації економіки, активізації України на зовнішніх ринках та 

формуванні дієздатних вітчизняних ринків, українські виробники постали перед 

проблемою забезпечення виробничої безпеки регіонів як складової економічної 

безпеки національної економіки. Конкурентна боротьба за ринки збуту з боку 

вітчизняних та іноземних товаровиробників вимагає удосконалення виробничого 

устаткування, своєчасного оновлення основних засобів виробництва, застосування 

інноваційних ресурсозберігаючих технологій, підвищення якості продукції. При 

цьому в умовах напруженості конкурентної боротьби ризики порушення виробничої 

безпеки невпинно зростають. Особливо ця проблема є актуальною для промислових 

регіонів. 

Згідно Методики розрахунку рівня економічної безпеки України» [1], 

виробнича безпека – це такий рівень розвитку промислового комплексу країни, що 

здатний забезпечити зростання економіки та розширене її відтворення. З деякими 

коригуваннями складових та індикаторів економічної безпеки Методика може бути 

застосована і на регіональному рівні. Індикатори виробничої безпеки на прикладі 

Донецького регіону наведено в таблиці 1. 

http://www.


Таблиця 1

Індикатори виробничої безпеки Донецького регіону в 2008-2012 р. р. 

№ Чинник виробничої безпеки

Граничн
е 

значення 
безпеки

2008 2009 2010 2011 2012

1
Коефіцієнт ліквідації 
промислових фондів, %

не менше 
2,5

2,12 3,06 1,62 0,41* 0,77*

2
Частка у промисловому 
виробництві обробної 
промисловості, %

не менше 
70

75,80 70,80 71,60 71,60 68,5

3
Частка у промисловому 
виробництві машинобудування, 
%

не менше 
20

10,30 9,80 10,60 10,20 9,84

4
Матеріаломісткість 
промислового виробництва, грн. 
/грн. 

не більше 
0,5

1,05 1,03 1,01 0,76 1,21

5
Фондомісткість промислової 
продукції, грн. /грн. 

не більше 
1,15

0,64 1,57 1,11 0,85 1,12

6
Рентабельність операційної 
діяльності промислових 
підприємств, %

не менше 
5

5,20 -0,70 0,50 0,80 -0,8

7
Індекс реального промислового 
виробництва, % до 1990 року

не менше 
100

75,80 59,30 68,00 77,20 73,00

8
Ступінь зносу основних засобів 
промисловості, %

не більше 
35

54,90 70,50 70,30 56,80* 57,30*

Джерело: розраховано та узагальнено автором на основі даних Державного 

комітету статистики України [2].

Дані таблиці підтверджують всі основні ознаки порушення виробничої безпеки 

в регіоні. Коефіцієнт ліквідації промислових фондів в 3 рази менше за гранично 

необхідний, ступінь зносу в 1,5 рази перевищує безпечний рівень. Основні 

промислові фонди застаріли настільки, що з 2010 року Держкомстат України перестав 

надавати інформацію про їх стан та рух. Частка машинобудівельної галузі в загальній 

структурі промислового виробництва в 2 рази менше ніж мінімально припустимий 

рівень безпеки. Це ще раз підтверджує сировинну спрямованість економіки України 

та її високу імпортозалежність. Матеріаломісткість промислового виробництва також 

в 2-3 рази перевищує допустимі значення виробничої безпеки. Фондомісткість поки 

що є в межах норми, однак це, скоріше, відбувається не через високі обсяги реалізації 

продукції, а через низьку остаточну вартість виробничого обладнання. Крім того, 



якщо в 2011 році спостерігалось зростання обсягів реалізації продукції на 13,6%, то в 

2012 рік позначився падінням реалізації на 5,4%. Через вимушені простої під час 

окупації території в 2014 році у порівнянні з 2013 роком промислове виробництво 

скоротилося на 31,5%. Починаючи з 2012 року діяльність промислових підприємств 

регіону, взагалі, стала нерентабельною. Навіть в мирний час на це вплинула, 

насамперед, нерозвиненість фінансових механізмів забезпечення промислового 

розвитку, які не дозволяють оновлювати виробничу та технологічну бази в 

достатньому обсязі, та надвисоке податкове навантаження, що провокує збільшення 

фактів приховування достовірної інформації щодо фінансових результатів діяльності 

промислових підприємств. 

Таким чином, промисловий комплекс Донецького регіону складає основу 

всього господарського комплексу території і займає важливе місце в економіці 

України. Тому стан виробничої безпеки регіону є необхідною умовою забезпечення 

виробничої безпеки національної економіки. На сучасному етапі ситуація є 

незадовільною, порушено всі критерії виробничої безпеки. До 2014 року на це 

впливали застарілість обладнання, висока енергоємність та матеріаломісткість 

промисловості, нераціональні енерговитрати виробничих процесів, недостатня 

конкурентоспроможність вітчизняної промислової продукції тощо. Всі зазначені 

чинники посилювали навантаження на зовнішньоторговельний баланс, залежність 

України від країн-імпортерів та порушували виробничу безпеку регіонів. Це зумовило 

значне відставання України від провідних країн світу. Тимчасова окупація території 

призвела до тотального глибокого спаду основних видів промислової діяльності. 

Тому Україні необхідно застосувати антикризові механізми державного 

регулювання, які спроможні утворити нову ефективну модель економіки з метою 

забезпечення стійкого економічного зростання та високих соціальних стандартів. 

Одним з необхідних умов для досягнення цієї мети є забезпечення виробничої 

безпеки регіонів України. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ: СУТЬ І ЗАВДАННЯ

Економічній активності притаманна циклічність: піднесення і спади, що 

змінюють один одного. В умовах фінансово-економічної кризи уряди країн світу 

розробляють та впроваджують державні антикризові програми та плани на коротко- і 

середньострокову перспективу. Ці програми включають комплекс заходів, 

спрямованих на виведення національних економік із кризового стану та 

стимулювання розвитку у посткризовий період. 

Практично всі автори сходяться в думці, що антикризове управління – це 

система заходів щодо діагностики кризи, аналізу її симптомів і причин, вироблення 

комплексу заходів щодо функціонування підприємства в кризовій ситуації й 

програми по виводу організації із цього стану. 

Суть антикризового управління виражається в наступних положеннях: кризи 

можна передбачити, очікувати й викликати; кризи можна до певного ступеня 

прискорювати, випереджати, відсувати; до криз можна й необхідно готуватися; кризи 

можна пом’якшувати; управління в умовах кризи вимагає спеціальних підходів, 

додаткових знань і досвіду; кризисні процеси до певної межі є керованими; 

управління процесами виходу із кризи здатне прискорювати ці процеси й 

мінімізувати їхні наслідки [1]. 

Головною метою антикризового управління є відновлення стійкої рівноваги в 

соціально-економічній системі й нормалізація її поточної діяльності. У процесі 

досягнення цієї мети повинні бути послідовно вирішені наступні завдання: 

1) своєчасне діагностування передкризового стану соціально-економічної системи й 

прийняття превентивних запобіжних заходів щодо кризи; 2) усунення наявних 

проблем із платоспроможністю; 3) відновлення стійкого стану соціально-економічної 

системи країни й забезпечення його збереження; 4) мінімізація негативних наслідків 

кризи [2]. 



Антикризове управління на будь-якому рівні (мікро-, мезо-, макрорівні) є 

постійним і безперервним процесом. Його метою є відновлення стійкої рівноваги та 

нормалізація поточної діяльності соціально-економічної системи. 
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НАПОВНЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ

Ця тема є актуальною тому, що нині однією з найважливіших у фінансовій 

політиці України є проблема місцевих бюджетів. Невиконання місцевими органами 

влади планів відрахувань до державного бюджету створює загрозу, як власне 

фінансовій стабілізації, так і проведенню структурних реформ. Нестабільність доходної 

бази місцевих бюджетів, відсутність ефективного механізму міжрегіонального 

перерозподілу державних доходів, значні відмінності в рівні економічного розвитку 

регіонів і умовах життя в них потенціальне ведуть до соціальних конфліктів і політичної 

нестабільності. Тягар проблем, які нагромадилися, негативно позначається на розвитку 

регіонів. 

Місцеві бюджети є найважливішою складовою фінансової основи місцевого 

самоврядування. Їхня роль у суспільстві полягає у тому, що саме завдяки місцевим 

бюджетам, органи місцевого самоврядування можуть надавати громадянам країни 

унікальні послуги з урахуванням принципу територіального поділу. Якість цих 

послуг залежить від обсягів доходів місцевих бюджетів. Тому тільки збільшення 

доходів, розширення та оптимізація джерел є основною передумовою якісного виконання 

органами місцевого самоврядування функцій покладених Конституцією України і чинним 

законодавством, і, відповідно, забезпечення політичної та економічної стабільності, 

демократизації суспільного життя та зростання добробуту населення. 



Доходи місцевих бюджетів були предметом дослідження провідних

вітчизняних та зарубіжних учених. Зазначені проблеми знайшли відображення у

працях вітчизняних науковців, зокрема Й. Бескида, О. Василика, В. Дем’янишина, 

О. Кириленко, В. Кравченка, В. Опаріна, Ю. Пасічника,С. Юрія, А. Буряченка та 

інших. 

Належне місце у розробці цих проблем займають роботи західних вчених 

А. Вагнера, Р. Гнейста, Л. Штейна. Вагомий внесок у дослідження теорії та практики

місцевих бюджетів зробили російські вчені А. Бабич, Л. Дробозіна, Ю. Константінов 

та інші. 

Однак, щодо висвітлення складних проблемних ситуацій, які стосуються 

наповнення місцевих бюджетів у контексті реалізації бюджетних прав органів 

місцевого самоврядування, у вітчизняній літературі звертається недостатня увага. 

Поряд з цим, дані питання тісно зв’язані між собою, адже від якості та повноти 

бюджетних прав залежать можливості кожного органу місцевого самоврядування 

мобілізувати необхідний для виконання своїх повноважень обсяг власних бюджетних 

ресурсів. Із проведенням адміністративної реформи потреби місцевого 

самоврядування у бюджетних коштах зростатимуть, чим обумовлюється доцільність 

розширення бюджетних прав, особливо на місцевому рівні

Мета дослідження полягає у дослідженні і вивченні проблеми місцевих 

фінансів у фінансовій системі держави, а також формулювання висновків, які 

стосуються даної проблеми. 

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– дослідити суть, склад і роль фінансів;

– висвітлити проблему місцевих бюджетів як фінансової основи органів 

місцевого самоврядування;

– розкрити суть фінансів підприємств, установ, організацій комунальної 

власності. 

Система місцевих бюджетів існує у всіх країнах світу. Проте її розвиток і 

функції зумовлені низкою національних, політичних, економічних та інших факторів. 

Найбільший вплив мають економічні та політичні фактори. У промислово розвинених 

країнах їм належить значна роль в економічному й соціальному розвитку. Так, у 

США, Японії, Німеччині з місцевих бюджетів фінансується майже 40% від усіх 



бюджетних витрат держав. Найбільше видатків спрямовують на утримання закладів 

освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, органів правопорядку, будівництво 

місцевих шляхів тощо. 

На мій погляд, при дослідженні проблеми місцевих бюджетів їх треба 

розглядати у двох аспектах. По-перше, як організаційну форму мобілізації частини 

фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. По-друге, як 

систему фінансових відносин, що складаються між місцевими та державним 

бюджетами, а також усередині сукупності місцевих бюджетів. 

Водночас місцеві бюджети слід розглядати як важливу фінансову категорію, 

основу якої становить система фінансових відносин, а саме: відносини між місцевими 

бюджетами й господарськими структурами, що функціонують на даній території; 

відносини між бюджетами й населенням даної території, що складаються при мобілізаціїй 

витрачаннікоштів місцевих бюджетів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Особливість державної політики в сфері освіти зумовлюється тим, що вона 

безпосередньо впливає на формування в суспільстві світоглядних орієнтацій, 

спрямованих на утвердження в суспільній свідомості сучасних інтелектуальних і 

духовних цінностей, що є визначальним чинником формування національного 

потенціалу. Водночас фахівці цієї сфери є найбільш чутливими до умов ринкової 

економіки, процесів глобалізації культури, глибинних трансформацій соціокультурної 

комунікації. 



Метою державної політики в гуманітарній сфері є підвищення духовно-

інтелектуального потенціалу суспільства, яке спрямовується на розвиток культури і 

мистецтва, збереження культурної спадщини України, упорядкування та якісний 

розвиток мережі культурно-освітніх закладів, впровадження новітніх технологій у 

сфері освіти, розширення та вдосконалення форм отримання освіти, розвиток 

інформаційного простору, активізацію пропаганди здорового способу життя, 

створення умов для належного фізичного виховання громадян та її відпочинку [3]. 

Найбільш гострими для державного регулювання розвитку сфери освіти є 

наступні проблеми: не визначено пріоритетні з огляду національних інтересів 

напрями в підготовці кадрів, не завершено оптимізацію мережі вищих навчальних 

закладів; поширення тенденції обмеження доступу до якісної освіти 

малозабезпечених верств населення; недостатній рівень кваліфікації персоналу, 

невідповідність динаміки зміни структури спеціальностей і змісту навчання вимогам 

сьогодення тощо. Особливої уваги потребує система підготовки фахівців з вищою 

освітою: започаткована реформа системи вищої освіти поки що недостатньо 

пристосовується до кадрових потреб держави, суспільства й самих громадян. 

Серед проблем сучасної вищої школи в Україні виділяється питання 

співвідношення академічної освіти, що дає можливість зростання в академічному 

плані, і професійної освіти, що дає можливість швидко адаптуватись на ринку праці. 

В цьому ключі Україна намагається зберегти прекрасну фундаментальну освіту, 

фундаментальну підготовку. 

В українській освіті відбувається зміна орієнтирів: від підготовки студента до 

майбутнього примусового «розподілу» настав час перейти до нової філософії освіти, 

заснованої на підготовці випускника вищого навчального закладу для конкретного 

ринку праці. Тобто необхідно впроваджувати гнучку взаємодію теоретичних, 

прикладних та практичних аспектів навчання, а це стосується не тільки 

університетської, але й шкільної освіти. Особливо важливим видається показати 

дитині з перших років її навчання, а потім і молодій людині, яка прагне здобути вищу 

освіту, тісний зв’язок навчання з життям і в практичних, конкретних, і в загальних 

аспектах. 

Активізація такого навчання сприяла б розвитку вміння застосовувати загальні 

знання до конкретної життєвої ситуації, встановлюючи для цього необхідні 



міждисциплінарні зв’язки. Таким чином, у майбутнього фахівця формується 

відповідальність за навколишнє середовище, культурну спадщину, виховання 

активної життєвої позиції. 

Характерною рисою національної школи є гармонійне використання нею 

освітніх і виховних функцій. Це є особливо важливим сьогодні, коли у суспільстві 

посилюється тенденція до того, щоб школа переросла у виключно освітній 

навчальний заклад. Нині спостерігається непогодженість у виборі методологічних 

орієнтирів виховання, а саме: «для одних педагогів усе вичерпується національними 

вихованням, другі – зосереджуються на громадській освіті, треті – сповідують 

полікультурність, четверті – педагогіку життєтворчості і т. п. » [1; с. 98]. 

Подібна робота має місце у тих школах, де працюють високоінтелектуальні, 

національно свідомі вчителі. Байдужі, морально розбещені, зденаціоналізовані наставники 

замість пшениці сіють у серцях і душах дітей кукіль, який забур’янює їх. Свідомо, а то й 

не свідомо подібні вчителі продовжують деморалізацію суспільства, чинять злочин проти 

свого народу. 

Створення належних умов для нарощування освітнього потенціалу України, 

забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від 

місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків, в тому числі 

шляхом: істотного збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих 

навчальних закладах; передачі органам місцевого самоврядування права управління 

закладами професійно-технічної та середньо-спеціальної освіти; підготовки 

висококваліфікованих, творчих особистостей, які мають можливість опановувати нові 

передові знання та використовувати їх на благо суспільства; реформування 

дошкільної освіти, що має будуватися на засадах багатоманітності, сприяння розвитку 

творчої індивідуальності дітей; забезпечення доступності дошкільної, повної 

загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 

навчальних закладах; розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання 

державних стипендій та пільг учням і студентам; забезпечення демократизації та 

рівного доступу до якісної середньої освіти; підвищення престижу освітянської праці; 

розвитку вищої освіти; підвищення ролі науки як основи розвитку в Україні 



ефективної «економіки знань»; залучення приватних інвестицій в систему освіти; 

утвердження стратегічного пріоритету реформування вітчизняної науки. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Державне регулювання туристичної діяльності – це сукупність форм і методів 

цілеспрямованого впливу органів державної влади на діяльність господарюючих 

суб’єктів та ринкову кон’юнктуру з метою забезпечення нормальних умов 

функціонування ринкового механізму, реалізації державних соціально-економічних 

пріоритетів та вироблення єдиної концепції розвитку туризму в країні [3, с. 112]. 

Державне регулювання туристичної діяльності є одним з механізмів реалізації 

державної політики в галузі туризму, якавключає в себе комплекс організаційних, 

соціально-економічних, політико-правових та інших методів, що використовуються 

парламентами, урядами, державними і громадськими організаціями та установами з 

метою створення умов для розвитку туристичної галузі в країні [1, с. 17]. 

Форми та методи державного регулювання туристичної діяльності можна 

умовно поділити на три групи: регулювання туристичного попиту, регулювання 

туристичної пропозиції та заходи регулювання загального характеру. 

http://zakon4.


У першому випадку основним об’єктом впливу є туристи, у другому – продавці 

туристичних послуг, у третьому випадку – держава впливає на загальні умови 

розвитку туристичної галузі. 

До методів державного регулювання туристичного попиту належать: 

державний маркетинг та просування туристичного іміджу країни; державний вплив 

на ціноутворення; ліцензування, стандартизація та сертифікація; збільшення доходів 

громадян; обмеження або полегшення доступу до туристичних об’єктів; регулювання 

тривалості робочого дня та відпусток; розвиток та підтримка соціального туризму 

[3, с. 117]. 

1. Державний маркетинг. Мета державного маркетингу – стимулювання 

туристичного попиту, створення привабливого туристичного іміджу країни або 

об’єктів внутрішнього туризму: туристичних центрів, санаторно-курортних зон, 

природно-заповідних територій тощо. Державний маркетинг має сприяти просуванню 

національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринку. 

2. Державний вплив на ціноутворення. До способів державного регулювання 

цін на туристичну продукцію належать:контроль ціноутворення в готельних, 

ресторанних і транспортних підприємствах, зокрема, використання різних знижок та 

пільг для стимулювання туристичної діяльності у низький сезон;уведення або 

скасування податків з продажу туристичних послуг і товарів туристичного 

призначення;безпосередній вплив на рівень цін на підприємствах, що належать 

державі або нею контролюються; відкриття пунктів з продажу туристичних товарів у 

митних зонах. Контролюючи ціни, держава може збільшити (зменшити) попит на 

окремі види туристичних послуг, захистити інтереси подорожуючих осіб, позбавити 

їх зайвих витрат. 

3. Ліцензування, стандартизація, сертифікація. У тих випадках, коли 

неможливо вплинути на ціни, держава може здійснити непрямий ціновий контроль за 

допомогою ліцензування та встановлення градації якості послуг. Туроператори 

завжди зацікавлені у підвищенні цін на послуги та подекуди їх збільшують навіть у 

тих випадках, коли кількість запропонованих послуг перебільшує попит. За таких 

обставин, наприклад, державна сертифікація туристичних послуг дозволяє зменшити 

ціни, призвівши їх у відповідність із установленою градацією якості послуг. 



4. Збільшення доходів громадян. Держава має великі можливості впливу на 

ступінь оплати праці, стан пенсійного забезпечення, рівень соціальних виплат тощо. 

Підвищення матеріального забезпечення громадян, надання робітникам та 

службовцям різноманітних соціальних гарантій та пільг за рахунок підприємств або 

профспілок завжди сприяє збільшенню попиту на туристичні послуги. 

5. Обмеження або полегшення доступу до туристичних об’єктів. Обмеження 

доступу може бути пов’язане з економічними, екологічними або соціальними 

проблемами, пов’язаними з розвитком туризму. Обмеження або полегшення доступу 

забезпечується зміною правил в’їзду, виїзду та перебування на території країни. Один 

із поширених способів обмеження доступу – це зменшення кількості віз, що 

видаються дипломатичними представництвами країни за кордоном. Полегшення 

доступу забезпечується зменшенням кількості паспортних та візових формальностей 

під час в’їзду в країну. У внутрішньому туризмі держава здатна обмежити в’їзд 

туристів на територію, де розташовуються визначні туристичні пам’ятки, шляхом 

скорочення будівництва навколо них об’єктів транспортної інфраструктури, готелів, 

ресторанів, культурно-розважальних закладів тощо. 

6. Регулювання тривалості робочого дня та відпусток. Статистичні показники 

переконливо свідчать, що зміна шестиденного робочого тижня на п’ятиденний, а 

також збільшення тривалості відпусток та вільного часу працівників суттєво впливає 

на збільшення туристичного попиту. Багато людей зараз можуть, наприклад, поділити 

свою відпустку на декілька частин або подорожувати у вихідні дні. 

7. Розвиток та підтримка соціального туризму. Головна особливість 

соціального туризму – його турбота про малозабезпечених людей з урахуванням їх 

віку, здоров’я, соціального стану. Сфера соціального туризму охоплює різні категорії 

громадян: учнів, студентів, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці. 

Соціальний туризм виявляє себе у наданні безкоштовних або пільгових путівок в 

будинки відпочинку, санаторії, літні табори, турбази, а також встановленні 

спеціальних транспортних тарифів, податкових і митних пільг тощо. 

До методів державного регулювання туристичної пропозиції належать: 

дослідження, планування та регулювання туристичної діяльності; контроль над 

використанням землі; оподатковування туристичних підприємств; митне 

регулювання; створення сприятливих умов для інвестицій в туризм [3, с. 119]. 



1. Дослідження, планування та регулювання туристичної діяльності. 

Дослідження туристичної діяльності забезпечується органами державної статистики, 

зокрема, через моніторинг змін показників кількості туристів та державними 

замовленнями на відповідні дослідження. Державне планування туристичної 

діяльності обумовлюється вибором різних цілей розвитку туризму (максимізація 

надходжень іноземної валюти, залучення платоспроможних клієнтів, збільшення 

зайнятості населення, економічна підтримка слабких регіонів), оцінкою туристичних 

ресурсів. 

2. Контроль над використанням землі. Мета державного контролю над 

використанням землі – захист довкілля та запобігання спекуляцій землею. Держава 

встановлює вимоги до земельних ділянок, що надаються для створення об’єктів 

інфраструктури туризму, регулює масштаби будівництва, забезпечує архітектурний 

нагляд, стимулює будівництво нових туристичних комплексів шляхом продажу 

земельних ділянок за низькими цінами або через її оренду на тривалий термін. 

3. Оподатковування туристичних підприємств. Держава визначає податкові 

режими для різних груп підприємств сфери туризму: пільговий, звичайний або 

жорсткий. Наприклад, підвищені податкові ставки доцільно використовувати для 

оподаткування діяльності казино або нічних клубів (держава може забирати до 

половини їх прибутку). Податкові знижки застосовуються для підприємств, що 

обслуговують туристів у низький та середній сезони. Деяким туристичним 

організаціям можуть також надаватися пільгові тарифи на комунальні послуги. 

4. Митне регулювання. Зниження або підвищення мита – один із способів 

впливу на обсяг пропозиції туристичних послуг. Наприклад, зменшення митних 

платежів на імпорт готельного або ресторанного обладнання знижує вартість 

будівництва туристичних комплексів, а зменшення мита на імпорт пасажирського 

водного транспорту, літаків та автобусів знижує вартість транспортних послуг у 

туризмі. 

5. Створення сприятливих умов для інвестицій у туризм. Оскільки інвестиції в 

туризм пов’язані з величезним ризиком, від держави потрібні чималі зусилля для 

залучення фінансових коштів у розвиток туристичної галузі порівняно з іншими 

секторами економіки. Великий ризик пов’язаний з високою чутливістю туристичної 

галузі до економічних, політичних, соціальних та кліматичних змін у країні. 
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ЩОДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ОРІЄНТИРІВ 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Транскордонне співробітництво є найбільш перспективним орієнтиром 

міжнародного, євроінтеграційого розвитку України. Форми транскордонного 

співробітництва в країнах Європи наступні: усестороння інтеграція; розробка та 

реалізація спільних проектів; експорт та імпорт товарів, послуг; локальні прикордонні 

контакти; взаємодія між адміністративно-територіальними одиницями окремих 

держав, тощо. 

Науковими фахівцями, що вивчали питання транскордонного співробітництва, 

зокрема єврорегіонами є Б. П. Клімчук, П. В. Луцишина, Н. П. Луцишин, С. В. Федонюк. 

Дослідження даних вчених присвячені обґрунтуванню теоретичних основ 

транскордонного співробітництва [4]. 

Про теоретичну базу транскордонного співробітництва, а саме сутності, формах, 

видах та особливостях йдеться в працях Б. Альвареса, У. Берлина [1, 2]. 



Окремі теоретико-методологічні та методичні питання транскордонного 

співробітництва та діяльності єврорегіонів розробляли такі вчені, як Г. В. Балабанов, 

П. Ю. Бєлєнький, Б. М. Данилишин, В. О. Дергачов, М. І. Долішній, В. П. Нагірна, 

О. Г. Топчієв, Л. Хомич, О. І. Шаблій та ін. 

Беручи до уваги історичний ракурс, можливо зауважити, що спочатку 

вивченням проблеми міждержавного співробітництва займалися представники галузі 

міжнародно-політичної теорії. Дане питання досліджувалось з точки зору співпраці і 

конфліктів, знаходилося в центрі дискусій між двома основними конкуруючими 

парадигмами цієї теорії – ліберальної і реалістичної. Дане положення змінилось лише 

з 80-х років, коли вивчення проблеми міждержавного співробітництва вийшло з тіні 

конфліктології і набуло відносно самостійного характеру. 

Сучасне транскордонне співробітництво – це спільні конструктивні дії, що 

направлені на розвиток відносин між територіально-адміністративними одиницями 

або владами в рамках юрисдикції двох або більше держав, що передбачає укладання 

відповідних угод між ними. В умовах міжнародних відносин транскордонне 

співробітництво неминуче стає багатостороннім, при цьому останнє – не тільки 

кількість держав-учасників, але і різноманіття суб’єктів співробітництва: держав, 

транснаціональних фірм, банків, етносів тощо, які володіють різними рівнями 

легітимності, різними спонукальними інтересами, різними раціональними 

можливостями [3]. 

Під єврорегіоном слід розуміти територію добровільного транскордонного 

співробітництва, у межах якої шляхом економічної, культурної і гуманітарної взаємодії 

реалізуються конкретні транскордонні проекти, вирішуються проблеми зайнятості, 

розвитку інфраструктури, екології тощо. 

Для успішної інтеграції України у європейські структури та плідної співпраці з 

європейськими партнерами, Україні необхідно врахувати досвід вже існуючих 

транскордонних об’єднань. Окрім того, серед пріоритетів співпраці України та ЄС 

має стати поступове наближення українського законодавства, його норм та стандартів 

до європейських. А це буде можливо лише з переглядом та удосконаленням нині 

існуючих законодавчих актів, в тому числі і Закону України «Про транскордонне 

співробітництво». 



Основні проблеми транскордонного співробітництва України з закордонними 

партнерами виникають не тільки на фоні недосконалої законодавчої бази, але й у 

наслідок невизначеного статусу прикордонних регіонів, який повинен стати одним із 

направлень реформи державності, вирівнювання соціально-економічного дисбалансу 

усіх регіонів нашої держави. Негативною політичною послідовністю створення 

єврорегіонів є: зайва їх політизація, часте нецільове використання інвестицій та 

коштів ЄС; посилювання існуючих конфліктів всередині єврорегіонів із за розподілу 

ресурсів; втрата культурних цінностей та заміщення їх на єдиний стандарт всередині 

єврорегіонів, тощо. 

Транскордонне співробітництво є потужним, але не відокремленим 

інструментом розв’язання проблем європейського розвитку. Воно матиме 

довгостроковий стійкий ефект лише як складова цілісного, ретельно прорахованого 

механізму міжнародного розвитку, що має базуватися на просторовому підході та 

розвиненому інституційному підґрунті. 

Подальші розвідки з питань транскордонного співробітництва сприятимуть 

подальшому просуванню України до європейського простору. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО 

СТАНОВЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Сучасний період існування суспільства прийнято називати 

постіндустріальним. Відомі теоретики постіндустріального суспільства, зокрема, 

американські дослідники Д. Белл та Е. Тоффлер у своїх працях детально описали 

його характерні риси. Головною визначальною ознакою цього суспільства вони 

вважають виключну роль знань та інформації. У своїй відомій праці «Третя хвиля» 

Тоффлер зазначає, що у постіндустріальному суспільстві головним засобом 

виробництва стають наукові знання, інформація; у цій сфері, підрахував він, буде 

зайнято від 55 до 75% працездатного населення. Якщо в традиційному (аграрному) 

суспільстві головний конфлікт, що визначав динаміку його розвитку, – це конфлікт 

навколо проблем землеволодіння та землекористування; у індустріальному 

суспільстві такий конфлікт розгортався між працею та капіталом, то у 

постіндустріальному суспільстві – це конфлікт між знанням та некомпетентністю. 

Такий стан речей дозволяє говорити про потужний інформаційний ракурс сучасного 

суспільства. Тому одним із термінів, яким позначають це суспільство у даному 

контексті є термін інформаційне суспільство. Одне з його визначень таке: 

інформаційне суспільство – це теоретична концепція постіндустріального 

суспільства; історична фаза можливого розвитку цивілізації, у якій основними 

продуктами виробництва є інформація й знання. Головними рисами такого 

суспільства є: збільшення ролі інформації та знань, про що вже йшлося; зростання 

кількості людей, які зайняті у сфері інформації та інформаційних комунікацій, які 

виробляють інформаційні продукти чи послуги; створення глобального 

інформаційного простору, який у небувалий раніше спосіб прискорює обмін 

інформацією між людьми, ущільнює їх взаємодію та принципово змінює доступ до 

інформаційних ресурсів, що вже не мають регіональних чи часових меж. Зростають 

також потреби людей в інформаційних продуктах і послугах, на швидкому 

задоволенні яких пріоритетним чином зосереджене це суспільство. 



Вперше термін «інформаційне суспільство» з’явився в останній третині XX ст. 

в США та країнах Західної Європи, і відтоді він хоч і не отримав свого вичерпного 

тлумачення, міцно увійшов у лексикон не лише фахівців з інформатики, але й 

політиків, економістів, науковців. 

Інформаційне суспільство у своєму існуванні корелюється із громадянським 

суспільством. Цим терміном позначають якісну характеристику суспільства, що 

пов’язана із самовиявленням та реалізацією потреб індивідів через систему 

позадержавних відносин, добровільних організацій та неформальних зв’язків, в які 

вступають індивіди в публічній діяльності. Громадянське суспільство є тією базою, 

на якій постають та швидко розвиваються інформаційні технології і засоби 

телекомунікації, – рушійні сили інформаційного суспільства. 

Можемо з упевненістю констатувати, що нині рішучими кроками 

інформаційне суспільство проторює собі дорогу в сучасній Україні. Тут хотілось би з 

акцентувати увагу на ключовій рисі інформаційного суспільства та її важливості для 

України, а саме, на створенні в суспільстві умов для вільного вибору індивідом на 

підставі розгляду ним різних варіантів рішень такого рішення, яке б було 

максимально корисне як для нього самого, так і для суспільства та країни в цілому. 

Це передбачає, перш за все, однаково вільний доступ людей до правдивої інформації 

та ухвалення ними незаангажованих рішень (споживчих, маркетингових, 

інтелектуальних, політичних тощо). Не даремно сучасні авторитарні режими вводять 

системи обмежень доступу до інформації з метою маніпуляції громадською думкою 

чи створення змодельованого інформаційного простору, вигідного правлячому 

режиму (можемо згадати і про закриття соцмереж у Пн. Кореї, і про створення в 

сучасній Росії інформаційного простору «оруелівського» зразка)

Шляхи побудови здорового інформаційного простору живого інформаційного 

суспільства в Україні вбачаються у наступних напрямках: усвідомлення суспільством 

важливості існування об’єктивної інформації; свободи отримання інформації, 

вільного вибору джерел її пошуку та доступу до них; розуміння необхідності 

комп’ютерної грамотності та створення умов для її здобуття; створення здорової 

інформаційної політики на державному рівні; демонополізація ЗМІ та їх 

роздержавлення; створення незалежного суспільного мовлення; широке поширення 

інформаційних технологій; розвиток комп’ютерної мікро- та наноелектронної 

технологій і телекомунікацій; роботизація виробництва, комп’ютеризація й 



інформатизація найважливіших сфер суспільного й політичного життя. Україна вже 

має непогані успіхи та перспективи у цих напрямках, що варто усіляко розвивати. 

Слід зазначити, що інформаційні технології нині не можна розглядати як щось 

приналежне винятково світу техніки, тому що вони глибоко проникли в життя 

сучасної людини, укоренилися в структурі її світогляду. Тож маємо справу не лише з 

виробничими параметрами сучасного світу, а, насамперед, із забезпеченням 

світоглядних та буттєвих чинників існування сучасної люди, які пов’язані із 

інформацією як деякою реальністю, що твориться людиною та, втім, існує 

самостійно від неї, вимагаючи до себе її уваги. 

Інформаційне суспільство та гарантії його існування є настільки важливими 

для сучасного світу, що ще 27 березня 2006 року генеральна Асамблея ООН 

прийняла резолюцію під номером A/RES/60/252, яка проголошує 17 травня 

Міжнародним днем інформаційного суспільства. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ
З огляду на стратегічний вибір євроінтеграції, реформування державного 

управління регіональним розвитком в Україні має відповідати європейським нормам 

та стандартам. Такий підхід дозволить задіяти нові механізми та інструменти 

реалізації регіональної політики, запровадити нові підходи до надання бюджетних 
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коштів та фінансування регіонального розвитку, розширити можливості регіонів 

щодо залучення приватного капіталу, коштів міжнародних фондів для фінансування 

регіональних та міжрегіональних проектів [1]. 

Регіональна політика Європейського Союзу орієнтується не тільки на 

підтримку депресивних регіонів за рахунок регіонів-донорів, а насамперед на 

створення умов для мобілізації місцевого потенціалу і ресурсів, посилення 

конкурентоспроможності регіонів. Для прикордонних регіонів, які є віддаленими від 

великих адміністративних, фінансових, ділових, наукових, культурних центрів своїх 

країн, реалізація ефективної регіональної політики набуває особливої актуальності. 

У цьому контексті місце транскордонного співробітництва в регіональному 

розвитку визначається його здатністю до мобілізації та ефективного використання 

існуючого потенціалу прикордонних регіонів і територій, а також до оптимального 

поєднання можливостей та ресурсів прикордонних регіонів. 

Проблематика більшості досліджень стосується конкретних прикордонних 

територій та практичної діяльності єврорегіонів. Однак, у даний час у вітчизняній 

науці відсутні системні дослідження транскордонного співробітництва. Дослідження 

проводяться окремо по кожному регіону, без узагальнення закономірностей, 

основних принципів та організаційно-правових форм розвитку транскордонного 

співробітництва. Україна має значний потенціал для розвитку транскордонного 

співробітництва як одного з напрямків реалізації євроінтеграційних прагнень, що

пояснюється унікальним геополітичним положенням країни, Україна має значний 

історичний досвід співпраці із країнами, що мають спільні з нами кордони. 

Оскільки Україна розташована в центрі Європи, вона має ряд стратегічних 

характеристик, і серед них – розвинений транзитний потенціал. На території нашої 

країни проходить велика кількість транспортних комунікацій, що надає можливість 

нашій країні участь у міжнародних проектах з транспортування різного виду 

сировини та іншої продукції. 

Досвід функціонування єврорегіонів, реалізація спільних стратегій розвитку, 

формування кластерів у транскордонних регіонах, відпрацювання механізмів 

отримання міжнародної фінансової допомоги – це те, що допоможе територіям 

ефективніше використовувати власний потенціал, підвищувати конкурентоздатність 

регіонів. Лише економічно конкурентоспроможні регіони мають потенціал для 



створення технічної та економічної інфраструктури, необхідної для вкладення 

капіталів у регіональну економіку [1]. 

 Проте, транскордонна співпраця, як форма співпраці прикордонних регіонів 

України потребує максимального оновлення і трансформації, щоб адаптуватися до 

нових умов. Сьогодні необхідно запропонувати нові механізми, що нададуть нового 

імпульсу транскордонній співпраці. Більш того, у перспективі ці механізми мають 

надати можливість залучення до проектів транскордонної співпраці усіх регіонів 

України. 

Розвиток транскордонного співробітництва передбачає, зокрема, дуже важливу 

пропозицію, щодо відкриття можливостей для залучення до участі в інвестиційних 

проектах в Україні Європейського інвестиційного банку. Це також одна з дуже 

перспективних і привабливих для України ідей, спрямована на підвищення рівня 

інвестицій та покращання інвестиційного клімату в державі. 

Вона давно просувалася Україною, тому зараз може лише вітатися, так само, як 

і наміри ЄК надавати політичну підтримку й допомогу з метою заохочення 

економічних реформ, сприяти тіснішій економічній інтеграції та сталому розвитку, 

запровадити нові інструменти і джерела фінансування [2]. 

На даний час Україна у транскордонному співробітництві базується на досить 

розвиненому нормативно-правовому підґрунті. До законодавчої бази, що регламентує 

транскордонні відносини, відносяться як національні нормативно-правові акти, так і 

низка двосторонніх угод, що регламентують співробітництво між Україною та 

державами в питаннях режиму кордону, пересування людей, транспортних засобів і 

товарів через кордони, співробітництва між прикордонними службами [3]. 

Гальмування процесів транскордонного співробітництва в Україні відбувається 

через низку проблем, відсутня єдина науково обґрунтована концепція 

транскордонного співробітництва, яка б пропонувала методологічні підходи до 

розвитку процесів з урахуванням не лише окремого прикордонного регіону, а й 

загальнонаціональних інтересів, більшість прикордонних областей визнані 

дотаційними і, на жаль, не мають власних бюджетних коштів для реалізації програм. 

Тому необхідний чіткий механізм залучення коштів на національному рівні для 

забезпечення програм транскордонного співробітництва. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

РЕГІОНІВ В УМОВАХ РИЗИКІВ

Сприяти розв’язанню проблемних питань щодо стрімкого, неочікуваного та 

широкомасштабного вияву ризику на розвиток регіонів може зважене врахування 

зарубіжного досвіду антикризового державного регіонального управління. 

Слід відзначити, що науковець І. Шкуратова, досліджуючи систему державного 

управління розвитком регіону (зокрема, його аграрного сектора) в умовах 

невизначеності і ризику, указує на те, що в більшості випадків ризик є впливом 

випадкових змінних на окремі економічні об’єкти, які неможливо конкретизувати й 

усунути [3, с. 6]. На думку автора, причиною цього є те, що ризику властиві як 

об’єктивна, так і суб’єктивна характеристики, причому об’єктивна виражає шкідливу 

дію неконтрольованих випадкових подій, суб’єктивна заснована на запереченні або 

ігноруванні об’єктивного підходу до дійсності і виникає через реалізацію ризику 

через органи управління аграрним сектором, оскільки саме вони оцінюють ситуацію, 

формують безліч альтернативних варіантів рішень [там само]. Уточнимо, проте, що 

цей суб’єктивізм моніторингу ризику може бути зумовлений як зовнішніми 



чинниками (наприклад, глобалізацією, розгортанням військово-політичних 

конфліктів тощо), так і внутрішніми. Серед них варто зарахувати брак знань 

посадовців і неможливість здійснення ними повноважень (просто через відсутність їх 

законодавчого закріплення) щодо виявлення того чи іншого ризику. Безперечно, 

заважати процесу оцінювання справжнього рівня вияву ризику може формалізм дій 

посадових осіб органів влади та їх непідготовленість через обмеженість у 

матеріально-фінансових, кадрових, інформаційних та ін. ресурсах. 

Як відомо, ризик є економічною категорією, йому властиві інноваційна, 

регулятивна, захисна, компенсуюча та соціально-економічна функції. З погляду 

деяких учених (І. Шкуратової), до останніх функцій варто також віднести оцінну, 

мобілізуючу, попереджувальну, компенсаційну, стабілізуючу, репресивну, 

контрольну й ощадну [3, с. 7]. Цей перелік функцій, на наш погляд, не повною мірою 

відображає сутність ризику як об’єкта державного управління, окрім, звісно, 

репресивної функції ризику, адже вона стосується причинно-наслідкових зв’язків. 

Власне кажучи, має місце наукова характеристика функціонального боку діяльності 

керуючих суб’єктів (органів влади), а не напрямків прояву ризиків (як об’єкту) у 

контексті здійснення державноуправлінського впливу. 

Щодо світових практик державного управління в умовах ризиків, то 

Б. Колесніков [2] слушно зазначає, що такий досвід характеризується системністю 

відповідної законодавчої й нормативної бази, сприянням створення незалежних 

центрів моніторингу й оцінювання ризиків, визнанням розбудови інформаційного 

суспільства як національного пріоритету державотворення, упровадженням програм 

формування системи підготовки громадян, державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування до взаємодії в умовах ризиків і розвитку інформаційного 

суспільства тощо. При цьому (за свідченням С. Карпець) існують три моделі 

організації регіонального управління, а саме: регіональної корпорації, планових 

контрактів і спільної участі у вирішенні контрактів [1, с. 253]. Закордонні проблемні 

регіони, де спостерігається послаблення ризикостійкості та переважають добувні 

галузі, регіональні корпорації застосовуються у формі регіональних цільових фондів. 

Вони відрізняються способом акумуляції фінансових ресурсів за рахунок відрахувань 

від рентних платежів. Проте досить поширеною у світі є модель спільної участі у 

вирішенні контрактів, за якої державна система управління територіальним 



соціально-економічним розвитком відрізняється триланковістю і подекуди 

директивністю (створенням дорадчих регіональних органів). 

З огляду на це вважаємо, що пріоритетним для державного управління 

проблемними регіонами в Україні є розбудова та розвиток їхньої інфраструктури, 

розробка програм узгодженння дій, спрямованих на зони з особливими проблемами 

та потребами, проведення наукових досліджень, фінансове стимулювання суб’єктів 

господарювання, а тому й підвищення зайнятості, пожвавлення бізнесу. 

Крім того, пропонуємо правове оновлення вітчизняної державної системи 

шляхом упровадження кращих зарубіжних практик, що в сучасних реаліях можуть 

передбачати таке: 1) затвердження корпоративної ідеї державного управління 

ризиками розвитку регіону (далі – ДУРРР); 2) підготовку (навчання) кадрів до роботи 

у відповідності з новими обов’язками та повноваженнями щодо ДУРРР; 

3) визначення та аналіз завдань у відповідності з фахом потенційних виконавців, 

розподіл повноважень і відповідальності між виконавцями ДУРРР; 4) визначення 

обсягу необхідного фінансування ДУРРР; 5) підбір кваліфікованих працівників на всі 

посади з ДУРРР; 6) визначення пріоритетів (послідовність розподілу за часом 

основних етапів роботи над ДУРРР); 7) розробку можливих альтернативних варіантів 

і наслідків досягнення цілей ДУРРР; 8) створення сприятливих соціально-

психологічних умов співпраці суб’єктів здійснення ДУРРР; 9) складення основного 

плану дій щодо ДУРРР; 10) оцінку ступеня просунення щодо кінцевого досягнення 

цілей ДУРРР або відхилень від них, їх усунення. 
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УТВЕРДЖЕННЯ КОМІСІЙ РАД В ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

На сьогодні існує цілий спектр проблем, зміст яких пов’язаний з утвердженням 

комісій рад в інноваційній системі місцевого самоврядування. 

Проблемність даної ситуації опосередковується активними спробами державної 

виконавчої влади, тобто державних адміністрацій на місцях, відтіснити постійні 

комісії на задній план. Такий крок зумовлюється, з їхньої точки зору, 

неспроможністю постійних комісій швидко та оперативно приймати рішення, 

оскільки це не основне місце роботи осіб, які тут працюють. До того ж збираються 

депутати для вирішення питань лише на засіданнях постійних комісій та на сесіях 

ради. 

Проте на противагу державним адміністраціям, які виражають державну волю і 

є її представниками, постійні комісії залишаються чи не єдиними форпостом, який є 

противагою їм і виражає інтереси та турботу про виборців, інтереси яких, до речі, 

досить часто ігноруються з боку місцевих адміністрацій. Видається важливим той 

факт, що, іноді, краще пожертвувати термінами прийняття рішень заради дотримання 

їх якісних показників, з точки зору інтересів територіальних громад, та недопущення 

спекуляцією влади. 

В цілому діяльність постійних комісій є невід’ємною складовою 

муніципального управління, яка опосередковується цілим рядом як об’єктивних, так і 

суб’єктивних причин. 

Так, характер роботи постійних комісій зумовлює ще одну істотну їхню рису –

постійність. Висвітлюючи дану проблему, зауважують, що у самій 

назві – «постійна комісія» – відчувається, певною мірою, рудимент радянської 

системи [2,с. 52]. 

На наше переконання, таке сприйняття автором даного муніципального 

інституту є дещо упередженим. Зауважимо, що назва даного органу «постійна 

комісія», до речі, як і сам феномен їх існування, мають загальносвітовий характер. 

Постійні комісії не є «витвором» чи «задумкою» представників радянської влади. 



Інститут постійних комісій місцевого самоврядування існував та існує в багатьох 

країнах світу: Франції, Польщі, США, Скандинавських країнах, Італії, Великобританії 

та багатьох інших. 

Зокрема, в США «комиссионная система… местного управления впервые была 

использована в 1901 г. в г. Гальвентон (штат Техас)”[1,с. 101]. На думку британських 

науковців «местное управление в Англии при всех его недостатках – это система 

комиссий, благодаря которой значительное число выборных советников имеет 

возможность непосредственно участвовать в местном управлении» [29, с. 101]. 

Зауважимо, що використання такої назви муніципального органу, як постійні 

комісії, склалось традиційно, і не зводиться виключно до часового фактору існування 

депутатського об’єднання. 

Спосіб організації роботи постійних комісій можна назвати системою діючих 

«власних» засідань та безпосередньої їх участі у роботі сесій представницького 

органу. Враховуючи, що члени постійних комісій працюють на громадських засадах, 

проте на основному місці роботи їм нараховується середня зарплата, то депутати 

місцевих рад могли б працювати, не вдаючись до занадто суворого обмеження 

термінів виконання своїх депутатських повноважень в сесійний період. Проте, такий 

хід справ аж ніяк позитивно не вплине на формування іміджу постійних комісій, а 

отже, не додасть авторитету і самому депутатському корпусу. 

Діяльність постійних комісій представницьких органів регулюється 

відповідними нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність постійних 

комісій, встановлюють оптимальні часові рамки сесій рад та засідань постійних 

комісій. 

Ступінь спеціалізації цих комісій не може бути однаковий у всіх постійних 

комісіях різних представницьких органів. І це цілком закономірно. Оскільки постійні 

комісії обираються з числа депутатського корпусу, який, в свою чергу, обирається 

виборцями. В кожного пересічного громадянина, який бере участь у виборах, є власні 

аргументи на користь того чи іншого кандидата у депутати, тому досить важко 

прогнозувати, яким буде новообраний депутатський корпус за своїм професійним 

складом після чергових виборів. 

Тому найбільш зручною та продуктивною є така система спеціалізації 

постійних комісій, при якій депутат місцевих представницьких органів стає членом 



однієї із функціональних чи галузевих постійних комісій, маючи відповідний 

професійний досвід вирішення такого роду питань та бажання працювати у 

відповідній комісії. 

Такий підхід дозволяє виділити ознаки, які притаманні постійним комісіям як 

органам місцевого самоврядування, а саме: постійні комісії утворюються на підставі 

положень Конституції, відповідних законів України, Регламенту відповідної місцевої 

ради, Положення про постійні комісії. Утворення галузево-функціональних постійних 

комісій зумовлено необхідністю здійснення відповідних завдань та функцій; 

наявність у постійних комісій власних повноважень виокремлює їх серед інших 

органів місцевого самоврядування та знаходить своє відображення в їх 

конституційному найменуванні – «органи місцевого самоврядування»; постійні 

комісії наділяються відповідним матеріально-ресурсним забезпеченням з метою 

виконання прийнятих ними рішень; постійні комісії є відносно організаційно 

відокремленим елементом в структурі органів місцевого самоврядування і не входять

до системи органів державної влади. 
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АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ

Сучасна фінансово-економічна криза особливо гостро поставила проблему ролі 

держави в ринковій економіці. Однак, як показує світовий досвід, тільки держава 

може розробляти та організовувати реалізацію довгострокової стратегії економічного 

та соціального розвитку. Саме держава якнайповніше виражає загальнонаціональні 

інтереси, визначає формат реалізації приватних інтересів, несе відповідальність за 

вектор економічного й соціального розвитку, має бути дієвим засобом перебудови 



продуктивних сил, науково-технічного вдосконалення виробництва та серйозних змін 

у фінансово-економічній сфері [9]. 

Намагання влади протидіяти негативним виявам попередніх і поточних криз, а 

також попередити такі прояви у майбутньому реалізуються через антикризову 

політику держави, якій притаманні такі сутнісні ознаки: розробка та реалізація 

заходів [1; 7; 10; 11]; раціональність [7]; новаторство [1]; оперативний [1; 2], 

тактичний, стратегічний та упереджувальний механізми [2] управління [1; 2; 3; 8; 13]; 

передбачення [1] та попередження небезпеки кризи [13]; виявлення [11] та 

діагностика загроз [2; 3; 11; 13] й аналіз їх симптомів [1]; зниження негативних 

наслідків кризи [1; 11]; недопущення банкрутства [3; 13]; стабілізація [2; 11]; 

відновлення платоспроможності та достатнього рівня фінансової стійкості [3; 10]; 

виведення з кризи [2; 3; 7; 8; 10]; стимулювання подальшого розвитку [1; 8]. 

Виходячи зі змісту антикризового управління, О. Шапуров виділив його види: 

кризове управління – специфічний різновид управлінської діяльності в умовах 

істотного погіршення ситуації в державі, що загрожує подальшому її існуванню; 

попереджувальне чи ризикове управління – відповідає ситуації життєдіяльності 

держави в умовах ризику та невизначеності, коли держава проводить ряд попередніх 

заходів, спрямованих на зміцнення її положення. При цьому забезпечується захист 

держави від динамічних змін зовнішнього середовища, аналізуючи й оцінюючи причини 

розвитку ризикових ситуацій [11]. 

Проведені узагальнення наукових публікацій [4; 5; 11; 12] та власні 

напрацювання [6] дозволили удосконалити перелік складових антикризової політики 

держави:

1. Етапи: визначення ступеня та глибини кризи; діагностика явних загроз; 

ідентифікація стадії розвитку кризи; застосування відповідних стабілізаційних 

механізмів; оцінка ефективності застосування відповідних механізмів. 

2. Важелі регуляторного впливу: регуляторні; стабілізаційні; трансформаційні. 

3. Заходи регуляторного впливу: вливання капіталу; викуп проблемних активів; 

поширення державних гарантій на певні види зобов’язань фінансових установ; 

надання ліквідності центральним банком; розширення схем гарантування депозитів; 

ліцензування та квотування; введення адміністративних заходів; встановлення 

лімітів; бар’єри для злиття й поглинання; грошова емісія та стерилізація грошової 



маси; валютні інтервенції; цільові субсидії; надбавки, дотації, позики; державні 

замовлення та закупівлі; пільги в оподаткуванні і кредитуванні; здійснення політики 

прискореної амортизації; регулювання цін; встановлення різних імпортних та 

експортних тарифів. 

4. Напрями реалізації антикризових заходів: відновлення просторової стійкості на 

первісному або новому рівні; інтеграція у більш масштабні корпоративні структури; 

їх елімінація як стійких форм організації діяльності; підтримка макроекономічної і 

структурної рівноваги в тій частині, в якій ринковий механізм виявляється безсилим; 

формування і забезпечення економічного порядку завдяки розробці і гарантуванню 

реалізації норм і правил поведінки у відносинах економічних агентів; визначення 

стратегічних цілей і засобів розвитку; формування сприятливого інвестиційного і 

підприємницького клімату, а також сприятливих соціальних умов функціонування 

економіки (у т. ч. соціальну підтримку цілей і засобів реалізації національної 

стратегії); підтримка національного бізнесу в зовнішньоекономічній сфері, 

координація його діяльності для досягнення конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки в умовах глобалізації світового господарства; забезпечення економічної 

безпеки, нейтралізація загроз і чинників нестабільності. 

З урахуванням вищевикладеного матеріалу можна зробити такі висновки. На 

підставі результатів дослідження сутнісних характеристик вживаного поняттєвого 

апарату дістало подальшого розвитку поняття «антикризова політика держави», яке 

являє собою напрям дій органів державної влади з розробки та реалізації комплексу 

заходів, спрямованих на передбачення та попередження криз, а у разу їх настання –

мінімізацію негативних ефектів і поступовий перехід до економічного розвитку. 

Проведені узагальнення дозволили виділити такі складові антикризової політики 

держави: етапи, важелі та заходи регуляторного впливу, напрями реалізації 

антикризових заходів. Подальші наукові розвідки мають бути зосереджені на 

розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на 

попередження економічних криз і належне реагування держави у разі їх виникнення. 
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СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА ТА 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В умовах трансформації суспільства і держави, посилюється увага до сфери 

управління, суб’єктом якої є менеджер. 

Управління – процес планування, організації, мотивації і контролю. За 

рішенням будь-якої задачі стоять професійно підготовлені кадри. Ефективна 

управлінська діяльність керівника виступає реальним чинником оптимізації і 

подальшого розвитку громадських стосунків. Система підготовки фахівців-

керівників, яка сьогодні існує, не забезпечує належного рівня формування їх 

управлінських навичок. 

Ігнорування потенціалу управлінської діяльності у вирішенні професійних 

завдань значно знижує ефективність робочих процесів. Без гуманного ставлення до 

людей говорити про управлінську культуру в принципі не можливо. 

Норми які певним чином формують управлінську діяльність: юридичні, 

моральні, організаційні, економічні,технічні, естетичні, ергономічні тощо. 

Соціально-психологічні методи керівництва, орієнтовані на використання 

соціально-психологічних можливостей співробітників. Управлінська праця є 

особливим видом трудової діяльності. Управлінська праця виникла в результаті 

складного історичного процесу розвитку виробництва. 

Геометрія праці: організаційна гармонія і економічна і психологічна 

доцільність. Існує ряд типологічних рис управління, які співвідносяться з його 

безпосереднім носієм – керівником. 

У змісті управлінської діяльності органічно поєднуються норми і правила, які 

мають суворо дотримуватися менеджером. Згідно сучасним демократичним вимогам 

професійна компетентність – необхідна умова доступу до державної та 

муніципальної службі. 

На рівні керуючого суб’єкта складовими управлінської діяльності виступають: 

теоретичні знання, рівень інтелекту, загальна ерудиція, професійні, спеціальні 

знання, навички та вміння. В управлінні важливо знання психології та облік 

людського фактору. 



Управлінська діяльність виділилася як самостійна сфера людської діяльності 

близько семи тисяч років тому. 

Історичні передумови формування ідей управління закладалися і розвивалися 

в руслі розвитку теорії управління. Знання принципів управлінської діяльності та їх 

застосування на практиці можуть свідчити про певний рівень управлінської 

культури. 

Простежується жорстка залежність між рівнем розвитку управлінської 

діяльності і збалансованим вмістом різних її складових. Головною характеристикою 

управлінської діяльності керівника є прийняття управлінських рішень. 

Важливе значення у процесі моніторингу якості управлінських рішень, що 

приймаються на підприємстві, є віднесення цих рішень до різних груп та класів. 

Важливим є забезпечення безперервного функціонування системи моніторингу рівня 

якості управлінських рішень. 

Джерела управлінського розвитку – ті основи й орієнтири, які сприяють 

просуванню керівника в системі управління. Особистісна інтеграція – стан 

керівника, для якого характерні впорядкованість, вмотивованість особистісної 

структури, дій і вчинків індивіда. 

Відповідні особистісні новоутворення, багаторазово відтворюючись, 

закріплюючись, формують достатньо стійку структуру особистості керівника. 

Управлінець (керівник) – особа яка наділена правами здійснювати управління спільною 

діяльністю працівників, з метою досягнення цілей організації [7,с. 704]. 

Формування особи керівника обумовлене біологічними і психічними 

особливостями конкретної людини, соціокультурним середовищем і умовами 

професійної діяльності. 

Література:

1. Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. Основы 

менеджмента / пер. Л. И. Евенко. – М. : Дело, 1997. – 704 с. 

Мойсіяха А. В., магістрант ,

Академія муніципального управління

Київ, Україна

CУЧАCНІ ПІДХOДИ ЩOДO РЕАЛІЗАЦІЇ ТА OПТИМІЗАЦІЇ 

КАДРOВOЇ ПOЛІТИКИ
Cучаcні підхoди щoдo реалізації і oптимізації кадрoвoї пoлітики вимагають 

удocкoналення функціoнування cлужб управління перcoналoм, рoзширення 



функціoнальних oбoв’язків працівників відпoвідних cлужб, підвищення їх 

cамocтійнocті у вирішенні прoблем управління перcoналoм. Саме кадрoва пoлітика, її 

cиcтема взаємoпoв’язаних цілей, пріoритетів, принципів, cтандартів мoже надати 

cиcтемі кадрoвoгo забезпечення cлужби oрганізації ціліcніcть, cутніcну визначеніcть, 

більш чітку прoфеcійну цілеcпрямoваніcть. Відпoвіднo, мета і завдання кадрoвoгo 

забезпечення cлужби в oрганізації пoвинні cтати ocнoвoю для вибoру пріoритетних 

напрямів, нoвих механізмів і технoлoгій рoбoти з перcoналoм. Cаме тoму, cлужби 

управління перcoналoм на cьoгoдні мають cтати учаcникoм пocтійних перетвoрень, 

фoрмуючи культуру, щo cприяє пoзитивним oрганізаційним змінам. Виcoка якіcть 

діяльнocті cлужб управління перcoналoм має дocягатиcя шляхoм вcтанoвлення 

партнерcьки хвіднocин з вищими керівними кадрами і керівниками cтруктурних 

підрoзділів, наcамперед в питаннях, щo cтocуєтьcя реалізації загальнo oрганізаційнoї 

cтратегії, вдocкoналення прoцеcів планування діяльнocті. 

Ocнoвним cтруктурним підрoзділoм з управління перcoналoм на cьoгoдні є 

відділи кадрів, на які пoкладенo функції пoприйoму і звільненню працівників, 

oрганізації їх навчання, підвищення кваліфікації і перепідгoтoвки. Прoте вказані 

відділи не викoнують метoдичних, інфoрмаційних, кooрдинуючих функцій з 

управління перcoналoм; вoни cтруктурнo рoз’єднані з відділами oрганізації праці і 

зарoбітнoї плати, відділами oхoрoни праці і техніки безпеки, юридичними відділами і 

іншими підрoзділами, які викoнують функції управління перcoналoм. 

Cаме тoму, cлужби управлінні перcoналoм мають cтати екcпертoм у питаннях, 

пoв’язаних з oрганізацією викoнання функціoнальних oбoв’язків, забезпечувати 

ефективне адмініcтрування перcoналу, щo в загальнoму дoзвoляє зменшити затрати 

при збереженні якocті діяльнocті. При цьoму, ocoблива увага має приділятиcя захиcту 

і предcтавлення перcoналу перед вищим керівництвoм у напрямі збільшення йoгo 

вкладу в oтримання результату. 

Функціoнування кoжнoї oрганізації передбачає уcвідoмлення вcіма 

cпіврoбітниками (а не лише керівництвoм) йoгo цілей і ціннocтей та учаcть у їх 

реалізації. Oтже, cутніcть управління людcькими реcурcами пoлягає в неoбхіднocті 

рoзглядати працівників як кoнкурентне багатcтвo oрганізації, яке пoтрібнo рoзвивати 

та мoтивувати для дocягнення пocтавлених задач. 



Ефективніcть cтратегії рoзвитку і управління кадрoвим пoтенціалoм найчаcтіше 

визначаєтьcя і забезпечуєтьcя активнoю, твoрчoю діяльніcтю фахівців. Керівник 

(менеджер), щo cпираєтьcя на прoфеcійні знання фахівців, їхній дocвід, як правилo, 

дoмагаєтьcяуcпіху в дocягненні пocтавлених цілей з меншими витратами 

матеріальних, фінанcoвих і трудoвих реcурcів. 

Ocнoвними напрямами викoриcтання cтратегії в cучаcних умoвах є :

1. Дocягнення кінцевoгo результату вирoбничo-екoнoмічнoїдіяльнocті за 

дoпoмoгoю cпеціальнo підібранoгo мoтивoванoгo трудoвoгo кoлективу oрганізації. 

2. Дocягнення цілей в cфері управління кадрoвим пoтенціалoм при 

мінімальних витратах. 

3. Вибір ефективних метoдів управління, які забезпечують результативніcть 

прoцеcу управління в умoвах пocтійних змін [1, с. 235]. 

На ocнoві аналізу різнoманітних характериcтик людcькoгo пoтенціалу вчені 

виoкремили такі йoгo cкладoві: 1) демoграфічний пoтенціал; 2) пoтенціал здoрoв’я; 

3) ocвітньo-прoфеcійний пoтенціал; 4) інтелектуальний пoтенціал; 5) діяльніcний 

пoтенціал; 6) coціальнo-екoнoмічний пoтенціал; 7) coціальнo-ментальний пoтенціал; 

8) грoмадянcькo-пoлітичний пoтенціал [2]. 

Важливим cтратегічним напрямкoм cиcтеми гнучкoгo управління кадрoвим 

пoтенціалoм є ефективне заcтocування кадрoвoгo маркетингу. Це забезпечуєтьcя 

впрoвадженням наcтупних напрямів: 

1. Пoшукoм перcпективних cтудентів з мoлoдших курcів вузів І кoледжів, 

яким надаєтьcя мoжливіcть рoбoти в oрганізації в періoд канікул» виплати cтипендій 

за рахунoк реcурcів oрганізації, cтвoрення умoв прoхoдження вирoбничoї практики, 

дoпoмoга у підгoтoвці і захиcті диплoмних рoбіт. 

2. Cпіврoбітництвo з державнoю cлужбoю зайнятocті. 

3. Викoриcтання приватних фірм у підбoрі і підгoтoвці менеджерів й іншoгo 

перcoналу. 

4. Взаємoдії з oрганізаціями, щo здійcнюють лізинг перcoналу, тoбтo 

працівників, щo тимчаcoво відряджаютьcя «напрoкат». 

Іншим cтратегічним напрямкoм гнучкoгo управління кадрoвим пoтенціалoм є 

рoзрoбка й удocкoналювання прoфеcіoграм, тoбтo визначення кoмплекcу якocтей, 

якими пoвинен вoлoдіти cпіврoбітник, щo претендує на дану пocаду. В ocнoві 



прoфеcіoграм лежить oблік майбутніх пoтреб у перcoналі тієї чи іншoї прoфеcії 

неoбхіднoї кваліфікації в зв’язку зі змінюванoю cтратегією рoзвитку oрганізації. 

Важливим елементoм гнучкocті в данoму випадку є ocвoєння cуміжних 

cпеціальнocтей. 

Завданням данoїcтратегії є такoж пcихoлoгічна й антиcтреcoва підгoтoвка 

перcoналу, йoгo кoмунікабельніcть і гoтoвніcть працювати cпільнo в неoрдинарних, 

критичних умoвах, пoв’язаних з підвищеними нервoвими і фізичними 

навантаженнями, кoлиавтoритет, грoші, cила і закoнмoжуть втратити те значення, яке 

вoни мали в звичайних умoвах. 
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ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ 

З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Розвиток населених пунктів в Україні та індустріальних центрів, де на 

обмежених територіях утворюється значний обсяг твердих побутових відходів та 

близьких до них відходів торгівельних, промислових та інших підприємств, 

перетворили сферу безпеки поводження з ними в одну з найбільш гострих 

господарських і природоохоронних проблем.

Проведений аналіз наукових публікацій [1], практичного досвіду з 

профілактики та ліквідації аварій на об’єктах даного класу [2], дозволяє стверджувати 

про відсутність чіткого системного підходу у вирішенні проблеми забезпечення дієвої 

пожежної та техногенної безпеки полігонів та звалищ твердих побутових відходів, що 

http://www.


потребує зміни підходів до державного управління в цій сфері, вдосконалення 

дієвості механізмів з урахуванням європейського досвіду. 

Україна як сучасна правова держава вибрала для себе одним із пріоритетних 

напрямів розвитку спрямованість на Європейський Союз шляхом гармонізації 

сучасного українського законодавства до європейських стандартів, адаптації 

положень нормативно-правових актів, у тому числі і щодо відходів. Тому розв’язання 

проблеми поводження з відходами на державному рівні має здійснюватись 

насамперед шляхом впровадження ефективного законодавчого регулювання, яке 

повинно будуватись на врахуванні національних особливостей у вирішенні цього 

питання та позитивному досвіді відповідного європейського законодавства. 

Політика управління відходами ЄС передбачає ряд принципів, що визначені у 

низці Директив що мають загальний характер, тому їх застосування та інтерпретація 

залишають державам-членам та країнам-претендентам на членство в ЄС можливість 

поступової адаптації національних документів до європейського законодавства. 

Головним нормативно-правовим документом ЄС у сфері поводження й 

управління відходами, яким визначено правові рамки та основні принципи 

поводження з ними, є Директива 75/442/ЕУЄ «Про відходи», яка вводить єдині 

визначення термінів і понять «відходи», «утилізація» тощо. Зазначеною Директивою 

визначені 16 категорій відходів, на основі яких впроваджений єдиний Європейський 

каталог відходів (рішення 2000/532/EWG), що періодично переглядається й 

оновлюється. 

У Директиві визначені основні принципи управління відходами, що регулюють 

діяльність суб’єктів господарювання у цій сфері. До них відносять: запобігання росту 

об’ємів утворення відходів та зниження ступеня їх шкідливості; повторне 

використання та вторинна переробка, вилучення цінних компонентів з відходів; 

утилізація з метою отримання енергії; безпечне кінцеве розміщення відходів 

(застосовується в крайньому випадку, коли всі вищезазначені дії є неможливими). 

У той же час Директива не регулює способи та процедури утилізації певного 

ряду відходів, правила поводження з якими визначені низкою спеціальних директив 

(Директива 91/689/EWG про небезпечні відходи, Директива про складування відходів 

1999/31WE, Директива ЄС 94/62 (про упаковку та відходи), Директива про 

спалювання відходів 2000/76/WE, Директива ЄС 75/439 про утилізацію 



відпрацьованого масла, Директива ЄС 76/403, змінена Директивою ЄС 96/59, має 

регулювати обеззараження і захоронення всіх продуктів, що містять РСВ/РСТ, 

Директива ЄС 86/278 щодо захисту навколишнього середовища, Директива ЄС 78/319 

та Постанова Ради Європи М 259/93 про нагляд і контроль за переміщенням відходів) 

Зазначені нормативно-правові акти становлять основу системи управління 

відходами у країнах-членах ЄС. Вони є правовим інструментом у боротьбі зі 

зростаючим в європейських країнах об’ємом відходів. Проте чи використовувати цей 

інструмент, вирішують окремі європейські держави шляхом впровадження і 

застосування внутрішніх нормативно-правових актів. 

Втім нормативного документа стосовно організаційно-правового забезпечення 

безпеки подальшого існування місць збереження ТПВ, а також розмежування та 

регламентації дій під час ліквідації НС на полігонах з ТПВ на сьогоднішній час, як 

окремого нормативного акту, ні в законодавстві країн членів ЄС, ні в законодавстві 

України не існує. 

Такий стан речей, на наш погляд, вимагає наступних заходів щодо 

удосконалення організаційних та правових механізмів державного управління, а саме 

в частині організаційних заходів: оновлення існуючого законодавства з цього 

питання, створення прозорого механізму безпеки з чітким поділом відповідальності, 

та шляхів фінансування, імплементація організаційних механізмів з ліквідації схожих 

НС (пожежі торф’яників, моніторинг скупчення метану), в частині правових заходів: 

прийняття Кодексу про відходи, створення відомчих нормативних актів (ДСНС 

України) з питань організації заходів з попередження та ліквідації НС на полігонах 

ТПВ. 
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ 

У СФЕРІ ПРОФІЛАКТИКИ ДИТЯЧОЇ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ 

ТА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ

Незважаючи на помітне зменшення обсягів бездоглядних та безпритульних 

дітей, проблема дитячого неблагополуччя все ще залишається найболючішою для 

українського суспільства. 

Серед основних причин, що не сприяють ефективній протидії цим явищам є 

наступні: відсутність цілісності та єдності державної сімейної політики і політики в 

галузі дитинства; неузгодженість загального бачення процесу забезпечення прав 

дитини як на державному, так і на регіональному рівнях; недосконала система органів 

опіки та піклування; неефективна система управління процесами забезпечення прав 

дітей; недостатня кількість відпрацьованих технологій соціальної роботи з сім’ями і 

дітьми; надмірна централізація системи соціальних послуг та їх недоступність для 

більшості проблемних сімей; недосконалі механізми формування відповідального й 

усвідомленого батьківства та ін. [1, с. 43]. 

Окреслені вище проблеми засвідчують необхідність вдосконалення 

інституційного, економічного, соціально-технологічного, комунікаційного та 

фінансового механізмів державного впливу у сфері профілактики дитячої

бездоглядності та безпритульності. Так, найважливішими компонентами 

вдосконалення інституційного механізму є оптимізація структури державного 

управління у зазначеній сфері, шляхом об’єднання в одну управлінську модель 

структурних підрозділів з питань сім’ї та дітей на всіх рівнях управління. До цієї 

системи мають бути включені і центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як 

головний постачальник соціальних послуг для дітей та сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах. 

Необхідність створення єдиної служби, яка б об’єднувала в собі вирішення 

питань захисту прав дітей та сімей, доводять також наукові праці М. Бутка та 

Ю. Харченко [2], І. Цибуліної [3]. Запропонований підхід дозволить забезпечити 

єдине стратегічне бачення щодо формування та реалізації державної політики у сфері 



сім’ї та дитинства, ліквідувати безсистемність та фрагментарність управління у сфері 

сім’ї та дітей, уникнути дублювання повноважень (завдань, функцій) між центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та службою у справах дітей. 

Важливим напрямом модернізації інституційного механізму є посилення ролі 

органів місцевого самоврядування у сфері профілактики дитячого неблагополуччя, 

що потребуватиме чіткого визначення їх повноважень та відповідальності з цих 

питань, запровадження на рівні сільських та селищних рад спеціального підрозділу з 

охорони дитинства, активізації членів територіальних громад у вирішенні питань 

дітей. І що найголовніше – це наближення системи соціального захисту до потреб 

конкретної дитини, перетворення громади села, селища або міста в базовий рівень 

надання соціальних послуг сім’ї та дитині. В європейських країнах ця проблема була 

вирішена ще у 1960–1980-х роках шляхом розукрупнення стаціонарних закладів 

соціальної сфери, це наблизило послуги до їх споживачів завдяки створенню 

невеликих центрів, будинків, служб, притулків тощо у громадах [4]. 

Подібні приклади інноваційних форм роботи в громаді, нині досить активно 

впроваджуються в Київській області, у Дніпропетровську, Одесі, Кіровограді, де на 

базі одного закладу зосереджено комплекс послуг, які сьогодні надаються окремо 

притулками, центрами соціально-психологічної реабілітації, центрами матері і дитини, 

інтернатами тощо. Паралельно з послугами, які будуть надаватись у таких 

багатопрофільних центрах, має розвиватись система послуг, яка не передбачає 

стаціонарного влаштування дитини (сімейне наставництво, патронат), що не тільки 

відповідає інтересам дитини, а й є більш фінансово вигідним . 

Позитивний європейський досвід свідчить про широке залучення інститутів 

громадянського суспільства до реалізації соціальних проектів та надання соціальних 

послуг вразливим категоріям населення. 

У зв’язку з цим, вдосконалення потребує комунікаційний механізм, який 

передбачає створення сприятливого середовища для взаємодії органів публічної влади 

та інститутів громадянського суспільства, що на нашу думку включає:

 забезпечення рівних умов та можливостей для недержавних та державних 

установ щодо надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (конкурсний 

відбір, система навчання, підвищення кваліфікації, ліцензування та моніторинг);



 гласність та відкритість конкурсів соціальних проектів та професійний 

моніторинг їх результатів;

 надання громадським організаціям, діяльність яких пов’язана із захистом прав 

дітей та наданням соціальних послуг податкових пільг; 

 запровадження механізму закупівлі послуг для дітей (соціальне замовлення);

 створення Єдиного реєстру надавачів соціальних послуг для дітей та сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах. 

Не менш важливим є вдосконалення соціально-технологічного механізму, який 

включає розробку інноваційних методів, методик та технологій результативного, 

раціонального і цілеспрямованого соціального впливу на сім’ї груп ризику, з метою 

зміни їх способу життя, активізації внутрішніх ресурсів. 

Окреслені підходи, на наш погляд, сприятимуть підвищенню ефективності 

соціального захисту дітей та рівня їх благополуччя. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Сучасне суспільство в усе більшій мірі стикається з проблемами забезпечення

безпеки соціально-економічних систем та їх структурних елементів від загроз і 

небезпек техногенного, природного, а також військово-політичного характеру. Про це 

свідчать події в Югославії, Греції, Італії, Україні та ін. країнах, населенню, довкіллю 

та економіці яких завдано величезної шкоди. 

Сучасне українське промислове виробництво, сконцентрувавши в собі 

колосальні запаси різних видів енергії, шкідливих речовин і матеріалів, стало 

постійним джерелом серйозної техногенної небезпеки та виникнення аварій, що 

супроводжуються надзвичайними ситуаціями. Упровадження у виробництво нових 

технологій наразі ж унеможливлюється через ряд причин, тому не знижує рівень цієї 

небезпеки. Разом із тим, постійне природне прагнення суспільства до найбільш 

повного задоволення своїх матеріальних і духовних потреб тягне за собою 

збільшення масштабів виробництва, а тому й рівня техногенної небезпеки. У разі ж 

тривалого незадоволення інтересів соціуму росте невдоволення та збільшуються 

шанси настання внутрішньодержавних конфліктів. 

Як відомо, найбільшу небезпеку несуть в собі аварії і катастрофи на радіаційно 

та хімічно небезпечних об’єктах. Вони, здебільшого, супроводжуються загибеллю 

людей і великим економічним збитком. За останні десятиліття у світі сталося три 

великі ядерні катастрофи (1957 р. в Уіндскейлі, у 1979 р. на АЕС в Три Майл 

Айленді, в 1986 р. на Чорнобильській АЕС) [2]. Загальна ж кількість небезпечних 

пригод і аварій на АЕС, відомості про яких надійшли в базу даних Міжнародної 

інформаційної системи по інцидентах на АЕС, становить 247 [там само]. Великих 

аварій на об’єктах з хімічною технологією, що супроводжуються тяжкими 

наслідками, відбувається значно більше. 

Світова спільнота проявляє велику занепокоєність станом і перспективами 

еволюції навколишнього середовища, техногенної та екологічної безпеки. У цьому 



контексті в останні роки активно досліджуються і обґрунтовуються раціональні дії 

людства в природному середовищі та шляхи гармонійної взаємодії з ним, з 

урахуванням економічної доцільності й оцінюванням рівня впливу ризиків на 

соціальні й економічні системи [1; 3]. Зауважимо, що ті під соціально-економічною 

системою ми розуміємо сукупність організованих колективів людей, окремих осіб, 

населення, об’єктів економіки, екосистем й інфраструктури окремо взятого регіону, 

що утворюють єдине структурно-функціональне ціле. Власне кажучи, соціально-

економічні системи за своїми просторовими й іншим параметрами відповідають 

адміністративно-територіальним і господарським утворенням держави –

загальнодержавному, стратерічному й операційному ядру. Вони можуть бути різного 

рівня і масштабу. Відповідно до загальноприйнятої в системній теорії класифікації, 

вони можуть бути віднесені до складних систем з ієрархічною, в більшості випадків 

гіллястою структурою, що володіє певною гнучкістю і адаптивністю. Соціально-

економічні системи в прийнятому нами розумінні мають здатність певним чином 

перебудовуватися, тобто змінювати деякі свої властивості та функціональні 

можливості в залежності від складних умов. Прикладом такого роду гнучкості й

адаптивності цих систем може служити відокремлення того чи іншого регіону 

шляхом референдуму, перехід країни з мирного на воєнний стан. 

Разом із тим, у силу складних і несприятливих умов перехідного періоду, 

великих економічних труднощів України, а також інших обставин, що обмежують 

можливості розвитку вітчизняних наукових знань, наразі виявилися не дослідженими 

і не опрацьованими багато проблем загального і приватного характеру, що 

стосуються забезпечення безпеки соціально-економічних систем, факторно-

критеріальної оцінки ефективності державного управління безпекою останніх систем, 

тим більше, якщо мати на увазі не тільки мирні умови їх функціонування та розвитку, 

але й особливий період. 

Виходячи з цього, уважаємо, що доцільною є розробка науково-методологічних 

основ державного управління безпекою соціально-економічних систем при загрозах і 

впливах техногенного, екологічного та військово-політичного характеру, а також 

оцінки його ефективності, з урахуванням правових, економічних, організаційних, 

соціальних та інших чинників і механізмів. У продовження також зауважимо, що з 

урахуванням сформованих в Україні поглядів і структур, покликаних вирішувати 



питання захисту населення і територій, безпеку соціально-економічних систем при 

загрозах і впливах варто визначати як елемент національної безпеки та різновид 

цивільної безпеки. 
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РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЖИТЛОВОЇ КОРПОРАЦІЇ 

НА РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

Аналіз ситуації на ринку житла дозволяє стверджувати, що існуючи проблеми 

носять в своїй більшості інституційний характер, пов’язані з низькою кість 

державного та місцевого управління і не може бути вирішена за допомогою ринкових 

механізмів через їх нерозвинутість. Найкращим підтвердженням цьому є результати 

створення інституту іпотечного кредитування, яке не призвело, як очікувалося, до 

появи ринку у відповідь на платоспроможний попит. При відсутності ринкових сил 

лише прямий вплив влади може привести до швидкого ефекту. В ідеалі, подібна 

діяльність повинна супроводжуватися створенням інститутів, які дозволяють 

поступово замінити державу механізмом ринкового саморегулювання. Але створення 

інститутів займає багато часу, а інтереси суспільства іноді потребують негайних 

результатів. 

Подібне втручання може бути здійснене шляхом заснування організації, 

діяльність якої буде спрямована на створення ринку доступного житла, тобто 

http://energetika.


створення таких умов, щоб домогосподарство мала можливість придбати житло 

достатньої площі за допомогою іпотечного кредиту за поточними ставками. 

Такою організацією може бути так звана Національна житлова корпорація 

(НЖК), метою якої є створення ринку доступного житла, та яка б працювала в двох 

основних напрямах [1]. 

НЖК повинна виконувати функції генерального замовника з будівництва 

житла, концентруючи зусилля на роботі з органами місцевого самоуправління при 

отримання земельних ділянок, експертизі проектно-кошторисної документації, 

проведенні конкурсів серед замовників та підрядників, контролем за проведенням 

робіт на стадії приймання об’єктів. 

Дані функції можуть здійснюватися НЖК в інтересах держави та органів 

місцевого самоврядування (якщо будівництво здійснюється за рахунок бюджетних 

засобів), а також в інтересах громадян та організацій. 

Доступ НЖК на місцеві ринки може бути вирішений шляхом комплексу 

заходів державної підтримки. Наприклад, шляхом встановлення законодавчої вимоги 

при будівництві житла за рахунок бюджетних засобів передавати функції 

генерального замовника виключно даній організації. Або шляхом ув’язки виділення 

субсидій суб’єктам України з державного бюджету на формування інфраструктури 

ЖКГ для нових будівельних майданчиків тільки тим проектам, в яких НЖК виступає 

генеральним замовником. Необхідно звернути увагу, що на ринку невеликих міст 

основним бар’єром доступу служить не корупція, а невисокий платоспроможний 

попит, який здатний гарантувати лише низьку рентабельність та в зв’язку з цим не 

приваблює будівельників з крупних ринків. В подібних випадках прихід організації 

як крупного та надійного інвестора буде сам по собі цікавим для органів місцевого 

самоуправління та не вимагатиме додаткових заходів імперативного характеру. 

Організація отримає перед локальними монополістами (в разі їх наявності) 

наступні переваги:

- відсутність залежності, і відповідно, неформальних зобов’язань перед 

органами управління конкретного муніципалітету, що дозволяє використовувати весь 

обсяг передбачених законодавством та посилених державним статусом заходів 

захисту своїх інтересів, особливо при виділенні дільниць;



- більш сприятливий доступ до фінансування завдяки масштабам діяльності та 

державному статусу;

- доступ до набору компетенцій, пов’язаних з якісним юридичним та 

проектним забезпеченням своєї діяльності;

- доступ до широкої номенклатури підрядчиків, які зарекомендували себе з 

точки зору якості та ціни послуг, що пропонуються;

- доступ до широкої номенклатури матеріалів за пільговими оптовими цінами 

в зв’язку з ефектом масштабу;

- можливість освоєння та впровадження новітніх технологій з метою 

зниження собівартості завдяки ефекту масштабу. 

Реалізація даних переваг дозволить досягти наступних результатів:

- підвищити ефективність витрачання бюджетних засобів при реалізації 

державних та муніципальних проектів;

- знизити ціну житла до рівня собівартості плюс нормативно обмежена 

рентабельність;

- збільшення обсягу введеного житла;

- гарантування якості житла завдяки єдності стандартів, що застосовуються;

- запуск механізму формування ефективного ринку підрядників завдяки 

створенню через справедливі аукціони системи стимулів для зниження ціни та 

підвищення якості робіт;

- часткова ліквідація фінансової бази корупції на рівні місцевого 

самоврядування. 
По мірі розповсюдження серед учасників ринку стандартів якості та 

проектного управління, НЖК має створити інститут добровільної акредитації 

комерційних компаній, які виконують функції замовника, та забезпечити їм доступ до 

портфелю інструментів підтримки та преференцій. Подібна практика дозволить 

запустити механізми конкуренції і серед замовників, а також створити основу для 

поступового зменшення участі держави на даному ринку. В ідеалі, подібні 

акредитовані замовники повинні створити саморегульовану організацію, яка б 

замінила НЖК та зайнялася розробкою власних стандартів для своїх членів. 
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ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ДЕРЖАВНОЇ 

АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ

3 відновленням незалежності Україна отримала шанс досить швидко 

перетворитися в одну з найрозвиненіших країн Центральної та Східної Європи. 

Водночас ризики швидкої втрати своїх переваг (достатньо розвинена промисловість, 

зокрема такі сучасні виробництва, як авіа- і ракетобудування, системи космічного 

управління, високий рівень освіченості населення, високий науково-технічний 

потенціал, можливості для динамічного розвитку сільського господарства тощо) були 

значними. Україна більше ніж інші колишні республіки була інтегрована в єдиний 

народногосподарський комплекс СРСР, значна частина її економіки працювала на 

військово-промисловий потенціал, а основні фонди мали великий ступінь зносу, деякі 

з них були двічі чи навіть тричі амортизованими. Тому створення збалансованого 

господарського комплексу на ринкових засадах передбачало не тільки зміну 

функціональних зв’язків, а й кардинальну реструктуризацію економіки, інше 

розміщення продуктивних сил. Це вимагало чітко окресленої стратегії інноваційних 

перетворень, реалістичного плану дій, тривалого часу та значних ресурсів. 

Необхідними передумовами суспільно-політичних та економічних зрушень 

мали стати розбудова ефективної системи державного управління, формування 

дієздатного і відповідального політичного класу, створення нової якості влади в 

Україні. Тільки на такій основі могла утвердитись легітимність влади, сформуватися 

суспільна атмосфера, сприятлива для модернізації країни. 

Як відомо, економіка Заходу до сучасної її структури рухалася від дрібної 

приватної власності до великої, від вільної конкуренції і вільного ціноутворення до 

монополії та запровадження механізмів державного регулювання. Економіка ж 

України, максимально удержавлена й зарегульована, мала рухатись у протилежному 

напрямі. Відповідно ключовим елементом ринкових трансформацій в Україні мусило 

стати розуміння їх інверсійного характеру порівняно з класичним процесом. Цю 



особливість не було враховано, тому наслідки запроваджуваних заходів часто були 

протилежними очікуванням. 

Таким чином, через низку об’єктивних і суб’єктивних факторів шанси України 

швидко наблизитись до розвинених країн були втрачені, а ризики нівелювання своїх 

переваг значною мірою проявилися. Реалізовані антикризові заходи не завжди давали 

бажаний результат, а у зв’язку з агресією проти країни ситуації ще більше погіршилась. 

Тому окреслення найбільш ефективних із них дасть можливість отримати рецепти 

боротьби з новими хвилями кризи. 

На наш погляд, антикризова стратегія сталого розвитку країни – концепція 

держави, спрямована на ефективний розвиток промисловості в результаті 

використання прогресивних методологічних підходів і принципів. 

Об’єктивна необхідність втручання держави в ринкову економіку, зокрема, 

викликана тим, що ринковий механізм породжує цілий ряд небезпечних для 

суспільства явищ: кризи, розвиток «тіньової» економіки, контрафактну продукція, 

«човниковий» спосіб доставки товарів, неформальний контроль ринку. Їм слід 

запобігати або виключати. 

Сьогодні промислова політика України не носить стратегічного, системного і 

програмного характеру, а домінуючі методи фінансової стабілізації і лібералізації економіки 

не забезпечують потреби економічного розвитку країни. 

Формування сучасної антикризової політики сталого розвитку повинне бути 

орієнтоване на створення сприятливих умов функціонування всього логістичного 

ланцюжка, що забезпечує системний і ефективний рух матеріального потоку. 

Наявність проблеми управління розвитком промисловості на основі логістики 

зумовили необхідність підготовки пропозицій по її рішенню. 

На рис. 1 наведено модель формування державної антикризової політики, 

заснованої на комплексному розвитку виробництва промислової продукції та 

ринкової інфраструктури, яка забезпечує її просування і збут. 



Рисунок 1. Модель формування державної антикризової політики при 

логістичному підході до її реалізації

В даному випадку запропонований новий методологічний підхід до 

формування антикризової стратегії сталого розвитку, заснований не тільки на 

розвитку промислового виробництва (як це було раніше), але і на розвитку 

логістичної парадигми. Нова методологія націлена на комплексне забезпечення 

ланцюжка матеріального руху, який вміщує збут товару, виробництво 

конкурентоспроможної продукції і постачання цього виробництва. 

 У структуру державної антикризової програми необхідно включити розділи 

розвитку інфраструктури, що забезпечує просування продукції на зовнішні і 

внутрішні ринки: постачання виробництва, розвиток транспорту, доріг, організацію 

будівництва складів, маркетингових, логістичних, інформаційних структур, оптових і 

роздрібних торгових організацій. При формуванні антикризової політики з 

урахуванням логістичного підходу до її реалізації на макрорівні можна говорити про 

стратегічну логістику. 

Таким чином, запропоновані методи управлінської дії покликані врахувати 

різноманіття інтересів і мотивів діяльності різних суб’єктів ринку; створити умови, 

Державна антикризова програма 
Регіональні програми

Парадигма стратегії державної антикризової 
політики на довгостроковий період (20-30 років)

ВЛАДА СУСПІЛЬСТВО

Цілі

Задачі

Методи

Механізми впливу

Комплекс ресурсів

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

Законодавчі 
органи

Виконавчі 
органи

Бізнес-
співтовариства

Наукові 
співтовариства

Оптовики, 
склади

Транспорт, 
тара, упаковка

Банки, фонди Інформація, 
маркетинг

Підприємство (виробництво) ЗБУТПОСТАЧАННЯ



які полегшували би економічну поведінку, що дозволяє взаємопов’язувати суспільні і 

приватні інтереси. 

Питання про те, бути або не бути в Україні суспільно визнаної, науково 

обгрунтованої і реально здійсненної антикризової інноваційно-промислової політики, 

по суті тотожне питанню: бути або не бути нашій країні в ХХI столітті в числі і 

снуючих та індустріально розвинених держав світу. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

У НЕСТАБІЛЬНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Адаптація та пристосування виробничо-господарської діяльності підприємства 

до нестабільного зовнішнього середовища, основу якої складає фінансово-економічна 

діяльність, можлива при компетентному прийнятті рішень щодо ефективного 

розміщення та управління фінансовими ресурсами. Об’єктивна діагностика, 

оперативна оцінка та прийняття раціональних рішень управління фінансовою 

стабільністю дають можливість вчасно відреагувати та запобігти виникненню 

ризикової ситуації. Тому, на першому місці функціонування господарської діяльності 

стоїть його стійкість, як здатність протистояти негативним факторам впливу в умовах 

невизначеного ринкового середовища. 

Питання планування, оцінювання індикаторів фінансової стійкості та 

управління господарською діяльністю підприємств висвітлюється в роботах таких 

науковців як І. Приймак, Т. В. Іванова, О. М. Тищенко, Г. К. Рогов, А. М. Поддєрьогін, 

І. Д. Ференц, А. В. Грачов, М. Д. Білик, І. О. Бланк, А. Д. Шеремет, П. Санто, 

О. С. Кравченко, Н. В. Шкряда, Блісс Дж, Бівер У., Голдер М. та інші. 

В сучасних нестабільних ринкових умовах фінансовий стан суб’єктів 

господарювання вимагає оцінки і контролю з боку менеджерів підприємств всіх форм 

власності. Тільки за умов стабільного фінансового стану підприємства можуть 



займати стале положення в регіоні, ефективно проводити модернізацію та 

реконструкцію виробництва, випускати конкурентоспроможну продукцію, виходити 

на нові ринки збуту та здійснювати диверсифікацію основної діяльності підприємства 

тощо. 

Під фінансовою стійкістю доцільно розуміти можливість покривати вкладені в 

активи фінансові ресурси за рахунок власних джерел господарських засобів, здатність 

недопущення невиправданої кредиторської та дебіторської заборгованості, організації 

своєчасних розрахунків за зобов’язаннями та подальшого підвищення прибутковості 

при забезпеченні достатнього рівня ліквідності. 

Для ефективного управління фінансовою стійкістю підприємств в нестабільних 

ринкових умовах пропонується використовувати алгоритм ідентифікації та оцінки 

впливу фактор-ризиків на рівень фінансової стійкості підприємств, який складається з 

наступних послідовних етапів:

1. Аналіз фінансового стану підприємства. 

2. Вибір методів управління фінансовою стійкістю підприємства. 

3. Визначення основних фактор-ризиків фінансово-економічної діяльності 

досліджуваного підприємства. 

4. Управління ризиками втрати фінансової стійкості підприємства. 

Таблиця 1 

Головні фактор-ризики фінансово-економічної діяльності підприємства

Фактори

Ризики

Кредитний ризик + +
Інвестиційний ризик + + + + +

Податковий ризик + + +
Ризик неефективної 
структури капіталу

+ + +

Ризик зниження 
ліквідності

+ + +

Ризик операційної 
діяльності

+ + + + +

Ризик 
неплатоспроможності

+ + +

Ризик відсутності 
попиту продукції

+ +

Ризик упущеної вигоди + + + + + +
Джерело: складено автором за даними [3, с. 415].



Ризик є похідною від зумовленої невизначеності факторів, що характеризує 

ймовірність настання небажаної події та вимірюється кількісно обсягом втрат. 

Причинами фактор-ризиків при забезпеченні фінансової стійкості підприємства є 

випадкові події, які потенційно можуть спричинити відхилення від обраної стратегії, 

що в результаті спричиняє небажаний розвиток діяльності. Для того, щоб достовірно 

оцінити ризики і прийняти ефективні управлінські рішення, потрібно, в першу чергу, 

класифікувати їх та виділити основні, які несуть в собі найбільш руйнівні та 

катастрофічні результати для фінансової діяльності підприємства (див. табл. 1). 

Система ризик-менеджменту демонструє низку послідовних етапів, які 

складаються із сукупності заходів організаційно-фінансового характеру. Загальна 

схема процесу управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємства 

складається з п’яти послідовних етапів забезпечення фінансової стійкості в умовах 

невизначеності:

 діагностика та ідентифікація ризику;

 оцінка ризику та обсягу завданих збитків;

 аналіз рівня впливу ризику на фінансову стійкість підприємства;

 реалізація заходів щодо нейтралізації дій ризику;

 моніторинг та контроль ризикових ситуацій. 

Управління фінансовою стійкістю дозволяє визначити рівень розвитку 

інвестиційної, фінансової та операційної діяльності, виступає гарантом ефективного 

функціонування фірми для користувачів інформації, відображає здатність 

підприємства вчасно покривати свою поточну заборгованість і нарощувати 

економічний потенціал. В роботі запропоновано алгоритм ідентифікації та оцінки 

впливу фактор-ризиків на рівень фінансової стійкості підприємств. Формування 

алгоритму забезпечення фінансової стійкості веде до його зростання в умовах 

невизначеності на внутрішньому і світовому ринках. 
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ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У 

СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В українській науці суттєва увага приділяється проблемам організації і

функціонування органів виконавчої влади. Разом із тим стан цих розробок свідчить 

про існування гострої необхідності в нових поглиблених дослідженнях зазначеної 

проблеми. 

Потребує вдосконалення діяльність органів виконавчої влади в регіоні, що 

забезпечуватиме життєдіяльність народу України. 

Сьогодні відсутній спеціальний комплексний аналіз структури і функцій 

місцевих державних адміністрацій як важливих елементів державного управління 

України. До цього часу розглядались переважно окремі аспекти. Це, насамперед 

стосується аналізу правового статусу органів виконавчої влади в регіоні, інтеграції 

державного управління, правової держави й громадянського суспільства, що 

досліджували у своїх наукових працях українські вчені: В. Авер’янов, В. Борденюк, 

В. Князєв, Р. Калюжний, В. Копейчиков, С. Крисюк, О. Крупчан, Ю. Лебединський, 

Г. Леліков та інші. Але глибокий аналіз опрацьованої літератури з досліджуваної 

проблеми дозволяє стверджувати, що вона не стала предметом цілеспрямованого 

наукового дослідження в Україні. До цього часу відсутнє комплексне дослідження 

діяльності місцевих державних адміністрацій (далі – МДА), зокрема їх 

функціонального призначення. 

Сучасні тенденції розвитку громадянського суспільства, усвідомлення ролі 

правової держави спричиняють необхідність переосмислення й адекватної зміни 

сутності інститутів і структури публічної влади в Україні. 

Під організаційною структурою державного управління прийнято розуміти 

категорію, що характеризує форму організації системи, складові якої внутрішньо 

упорядковані та ієрархічно побудовані, яка відбиває зв’язки між внутрішніми 

елементами системи та їх групами, керуючою та керованими підсистемами [1]. 



 Її основою є сукупність органів влади, які реалізуючи владні повноваження, 

здійснюють функції, пов’язані з виконанням положень Конституції, законів держави 

та інших нормативних актів. 

Місцеві державні адміністрації – це складова частина системи державного 

управління, що діє на рівні окремо взятого регіону. Ефективність їх діяльності 

залежить від чітко визначеної цілі й завдань, характеру відносин і зв’язків між 

елементами (управліннями та відділами), розподілу функцій між ними, що і визначає 

структуру, зміст, цілеспрямованість, розподіл ролей, повноважень і відповідальності 

як кожного підрозділу, так і кожного з працівників. 

Місцеві державні адміністрації – це державні органи виконавчої влади в 

областях, районах, в районах Автономної Республіки Крим, а також в містах Києві та 

Севастополі, які наділені правом представляти інтереси держави і приймати від її 

імені розпорядження, що діють на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. Вони діють за принципом субординації, відповідальності 

перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України, підзвітності та 

підконтрольності органам виконавчої влади вищого рівня, а також районним і 

обласним радам у межах, передбачених законами «Про місцеві державні 

адміністрації» і «Про місцеве самоврядування в Україні». Місцева державна 

адміністрація є місцевим органом в системі органів виконавчої влади на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Вона виконує повноваження 

державної влади та делеговані їй відповідними радами виконавчі функції через 

створювані управління, відділи та інші структурні підрозділи та діє під керівництвом 

голови місцевої державної адміністрації. 

Саме місцеві державні адміністрації реалізують принцип поєднання 

централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, покладений в основу 

побудови територіального устрою України (ст. 132 Конституції України). 

Місцеві державні адміністрації як інститут та органи влади водночас є 

елементом структури міжінституційних владних відносин. Зокрема, це елемент 

підсистеми органів виконавчої влади в системі органів державної влади та системного 

комплексу суб’єктів публічної влади. Через місцеві державні адміністрації певним 

чином, зокрема опосередковано, здійснюються взаємовідносини з одного боку 

Президента України як суб’єкта публічної влади, а з іншого – всієї системи органів 



державної влади та, найперше, органів виконавчої влади як з органами місцевого 

самоврядування, так і з відповідними громадами й окремими громадянами, а також і з 

громадським сектором. 

Так, виконавчу владу на місцевому територіальному рівні України, тобто в 

областях, містах Київ та Севастополь, районах здійснюють обласні, Київська та 

Севастопольська міські, районні державні адміністрації. Місцеві (територіальні) 

органи (підрозділи) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

також здійснюють визначені законодавством функції виконавчої влади. Правовою 

основою організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади є положення 

статей 118 і 119 Конституції України, а також відповідні положення Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації», прийнятого 9 квітня 1999 року [2]. 

Отже, можна зробити висновок, що управління місцевими справами 

здійснюється через органи державної адміністрації на місцях, які виступають у якості 

периферійної ланки виконавчого апарату, призначаються з центру та формуються за 

участю представницьких органів, що обираються населенням відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. Такий підхід у повній мірі відповідає 

змісту управління місцевими справами, якого додержується більшість країн 

сучасного світу. Під місцевим управлінням, звичайно, розуміють органи, які 

призначаються з центру і представляють на місцях державну адміністрацію, а під 

місцевим самоврядуванням – місцеві представницькі органи. Буде правильним не 

протиставляти місцеве самоврядування місцевому управлінню, а розглядати їх у 

контексті відношення частина – ціле. Місцеве управління – складний і гнучкий 

механізм. Він може включати в себе як державну адміністрацію на місцях, так і 

місцеві представницькі органи – ради (органи самоврядування). 
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Штима О. В.,

фахівець з експлуатації будівель та капітального будівництва 

Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ 

В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Енергозбереження та ефективне використання енергетичних ресурсів є дуже 

важливими завданнями розвитку українських міст. Проблема низького рівня 

впровадження енергозберігаючих технологій знаходиться не тільки в сфері технічних 

рішень, а й в площині менталітету людей. На такий стан речей чинить вплив  і сама 

система формування бюджетів та розподілу бюджетних коштів, і відсутність 

механізмів оцінки рівня енергоменеджменту на території України в цілому. 

Бюджетна сфера споживає близько 15% загальнодержавного споживання 

електроенергії та близько 30% теплової енергії. Таким чином, бюджетна сфера є 

потужним споживачем енергоресурсів. Соціальна значимість бюджетної сфери та її 

недостатнє фінансування гостро становить проблему раціонального споживання 

енергоресурсів, їх обліку та економії. 

В групу бюджетних організацій входять заклади охорони здоров’я, дитячі 

дошкільні заклади, загальноосвітні школи,  навчальні заклади (вищі, середні та 

спеціальні), заклади культури та мистецтва, фізкультурно-оздоровчі та спортивні 

заклади, заклади МВС, СБУ та Міністерства оборони, адміністративні заклади та ряд 

інших. У цю групу входить і Державна служба зайнятості. 

Державна служба зайнятості, як адміністративний заклад, має ІІІ – групи 

споживачів ресурсів: електроенергія, теплова енергія і природний газ. Основним 

показником , за яким можна оцінювати ефективність використання енергоресурсів 

для організацій бюджетної сфери є питоме споживання енергоресурсів на 1 м². 

Основними причинами завищених витрат енергоресурсів в бюджетних організаціях 

та установах є:

1. Недостатній контроль з боку керівництва за споживанням 

енергоресурсів;

2. Відсутність енергетичних паспортів підприємств та установ;

3. Відсутність розрахункових науково обґрунтованих норм питомих 

витрат енергоресурсів;



4. Відсутність програма торів та засобів автоматичного регулювання 

систем опалення та гарячого водопостачання;

5. Значні втрати тепла через не утеплені стіни, перекриття, вікна та 

двері. 

Зокрема, п. 7. НаказуДержавного центра зайнятості від 31. 10. 2014 р. № 167 

зазначено щодо забезпечення виконання затверджених заходів із зменшення 

споживання природного газу об’єктами Державної служби зайнятості на 10%. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30. 10. 1999 р. № 2183 «Про 

скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними 

підприємствами» повинні проводитись обстеження бюджетних установ, організацій 

та казенних підприємств, під час яких встановлюються обсяги споживання 

енергоносіїв (далі – енергетичні обстеження), і, також, розробляється енергетичний 

паспорт будівлі (приміщення) згідно вимог розділу 7 та по формі зазначеній в додатку 

Ф ДБН 2. В. -31 -2006. За висновками цих обстежень будівлі присвоюється клас 

енергетичної ефективності та даються конкретні рекомендації що до 

енергозберігаючих заходів. 

У бюджетних установах та організаціях енергетичні обстеження і 

енергозберігаючі заходи здійснюються за рахунок коштів, передбачених у 

відповідних бюджетах на ці роботи, та коштів, зекономлених внаслідок здійснення

енергозберігаючих заходів, в казенних підприємствах – за рахунок коштів 

підприємств. 

Енергетичні обстеження бюджетних установ, організацій та казенних 

підприємств проводяться спеціалізованими організаціями, атестованими в 

установленому порядку на право проведення цих обстежень. Порядок організації та 

проведення цих обстежень встановлені ще Державним комітетом з енергозбереження. 

Відповідно до Указу Президента від 16. 06. 1999 р. № 662 «Про заходи щодо 

скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними 

підприємствами» та постанови Кабінету Міністрів України від 30. 11. 1999 р. № 2183 

«Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та 

казенними підприємствами», наказу Держкоменергозбереження України від

22.10.2002 року «Про основні положення з нормування питомих витрат ПЕР у 



суспільному виробництві», вищевказані норми вихідними даними для обґрунтування 

базових показників в електро- та теплопостачанні. 

Обстеження споживання електричної енергії бюджетними установами має 

проводитись у таких напрямках:

- обстеження системи обліку електроенергії;

- вивчення характерних сезонних, добових (робочий, вихідний, 

канікулярний день) та річних графіків електроспоживання;

- обстеження режимів роботи основного електрообладнання, його 

завантаження, виявлення застарілого, нестандартного обладнання, аналіз 

доцільності його використання;

- розробка раціональних заходів економії електроенергії та реальних 

лімітів на її споживання. 

Іншим кроком до зменшення споживання ПЕР в бюджетних установах та 

організаціях, зокрема природного газу, є впровадження локального та 

індивідуального опалення, що виключає втрати в тепломережах. 

Тотальна заміна застарілого, низько ефективного (з ККД до 50%) котельного 

обладнання вітчизняного виробництва з застосування передових зарубіжних 

технологій, яке має в своєму складі автоматичні програма тори, що забезпечує 

зменшення споживання природного газу в неробочий час та вихідні дні і забезпечує 

заощадження до 20% природного газу, та широке впровадження теплових насосів та 

геліоустановок, які взагалі виключають використання природного газу. 

Потенціал зниження споживання природного газу, за умов застосування тільки 

цих заходів складає 25-40%. Тобто, при тотальній модернізації систем опалення, 

теперішній річний рівень споживання природного газу структурними підрозділами 

Державного фонду зайнятості 4003 тис в рік можливо зменшити відповідно на 1700 

тис.

На основі аналізу структури споживання енергоресурсів регіональними 

підрозділами Державного центру зайнятості постає висновок, що основними 

пріоритетами є:

- скорочення споживання природного газу та скорочення 

споживання покупної теплоенергії за рахунок впровадження організаційних 



заходів направлених на скорочення втрат теплоенергії і нераціонального 

використання енергоресурсів;

- впровадження технічних заходів з яких найбільший економічний 

ефект при мінімальних витратах коштів можна отримати за рахунок 

впровадження приладів автоматичного регулювання теплового потоку в 

залежності від температури навколишнього середовища, робочих та вихідних 

днів, а також часу доби (20 – 22%);

- утеплення огороджувальних  конструкцій (25 – 30%);

- заміна газового опалення та використання твердого палива;

- широке впровадження електроопалення та електроопалення з 

застосуванням теплових насосів;

- заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи (80%). 

Отже, як показує світовий досвід, основним інструментом скорочення 

витрат енергії та збільшення енергоефективності на промислових підприємствах є 

енергетичний менеджмент, впровадження якого дозволяє дати точну оцінку стану 

енерговикористання. Енергетичний менеджмент  починається з визначення 

відповідальної особи за аналіз стану енергоспоживання – енергетичного 

менеджера, який разом з керівництвом підприємства формує політику 

енергозбереження на підприємстві, розробку та впровадження енергозберігаючих 

заходів, формулює загальні цілі та очікувані результати від впровадження 

розроблених заходів. 
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ПІДХІД БАГАТОФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ 

У ПЛАНУВАННІ НОРМОТВОРЧОСТІ

Роль нормативно-правового забезпечення полягає у створенні правил та 

рекомендацій, які забезпечуватимуть ефективну діяльність у обраній сфері 

діяльності з урахуванням інтересів держави, відповідної стратегії та державної 

політики. Оскільки завжди існують реальні об’єктивні або суб’єктивні 

проблеми, які стримують розвиток даної сфери діяльності, зокрема сфери 

державної служби, то виникає необхідність постійного (в умовах перехідних 

процесів) або періодичного (в умовах сталих процесів) аналізу діючої в цій 

сфері системи нормативно-правових актів на предмет їх відповідності 

вирішенню реальних проблем і, якщо в цьому є потреба, визначення 

конкретних напрямів удосконалення та розвитку такої системи. Такий аналіз 

створює науково-обгрунтоване підґрунтя для планування нормотворчості.

Для його проведення доцільно використати підхід багатофакторного 

аналізу, який передбачає послідовне дослідження діючої системи нормативно-

правових актів шляхом застосування трьох методів: формально-логічного, 

ситуаційного та правового аналізу, що відповідно дозволяють виявити 

прогалини у цій системі, виникнення ситуації протиріччя між діяльністю та її 

правовим забезпеченням, а також протиріч у самому правовому регулюванні 

даної діяльності (або окремо взятої проблеми в ній). Після проведення цих 

різновидів аналізу результати узагальнюються і розробляються пропозиції 

щодо удосконалення та розвитку такої системи.

В першу чергу, застосовується метод формально-логічного аналізу. В його 

основу доцільно покласти метод структурного моделювання. Класичний процес 



структурного моделювання передбачає побудову структури об’єкту, що 

досліджується, а також відповідної моделі, здатної забезпечити рішення 

визначених проблем. У нашому випадку доцільно побудувати дерево діяльності 

в обраній сфері та застосувати до нього ієрархію нормативно-правових актів за 

їх юридичною силою з метою не тільки виявлення прогалин правового 

регулювання, а й визначення рівня діяльності, на якому вони проявляються, а 

також рівня юридичної сили документів, що врегульовують цю сферу 

діяльності. Таке застосування методу дозволяє при впровадження нових видів 

діяльності та робіт зразу з’ясувати їх правову захищеність або стан 

урегульованості й визначити необхідність розроблення чи модифікації 

нормативно-правових документів. Метод формально-логічного аналізу є 

варіацією метода композиції дерева критеріїв на дерево діяльності. 

Ефективність його використання залежить від якості системного аналізу сфери 

діяльності, що підлягає правовому регулюванню, та правильності виділення 

видів діяльності та робіт у цій сфері, й може бути збільшена завдяки 

використання на цьому етапі методів експертних оцінок, зокрема методу комісії 

та методу «мозкового штурму».

На другому етапі застосовується метод ситуаційного аналізу. Ситуаційний 

аналіз стосовно аналізу відповідної системи нормативно-правових актів полягає 

в опитуванні суб’єктів суспільних відносин, діяльність та статус яких 

регламентується нею, та передбачає наступні етапи: 

 розроблення кола питань, які підлягають оцінюванню, насамперед маючи 

на увазі проблеми, що створює чинна система нормативно-правових актів в 

діяльності відповідних суб’єктів; питання цієї діяльності, які опинились поза 

межами правового регулювання; оцінку ступеню ефективності застосування 

чинних нормативно-правових актів;

 підбір групи експертів;

 анкетування;

 безпосереднє проведення опитувань експертів;

 систематизацію та аналітичну обробку результатів опитування.



Результатом цього етапу є підтвердження експертами необхідності 

реагування на виявлені прогалини, як ситуативно суттєві, а також виявлення 

протиріч між чинним правовим полем та власне діяльністю, що ним 

регулюється.

На третьому етапі застосовується метод правового аналізу, який 

передбачає вивчення чинних нормативно-правових актів у даній сфері 

діяльності фахівцями-правниками з метою виявлення недосконалих, недійсних 

або нездійснених документів (актів), а також як внутрішніх їх суперечностей та 

невідповідностей, так і неузгодженостей з загальним правовим полем України 

та міжнародними угодами, ратифікованими Україною. При проведенні такого 

аналізу доцільно використати відомий метод аналітичної експертної оцінки –

метод сценаріїв. Кожен залучений до аналізу фахівець-юрист за результатами 

аналізу викладає у письмовому вигляді свої міркування з висновками та 

пропозиціями. Одержані таким чином індивідуальні сценарії потім 

узгоджуються і взаємодоповнюються. В результаті формується узагальнений 

сценарій розвитку системи нормативно-правових актів у відповідній сфері 

діяльності або окремих нормативно-правових актів (розроблення, оновлення 

або доповнення), на підставі якого розробляються напрями і конкретні 

пропозиції щодо її удосконалення.

Результатом цього етапу є юридично виважені пропозиції з вдосконалення 

чинної системи нормативно-правових актів як шляхом розроблення нових 

документів, так і внесення змін у чинні з метою їх приведення у відповідність 

реальній практиці, а також заходи з гармонізації цієї системи актів з 

вітчизняним та міжнародним правовим полем у даній сфері діяльності. 

В основу методів ситуаційного та правового аналізу нормативно-правових 

баз і документів також доцільно покласти метод експертних оцінок, що є 

різновидом методів системного аналізу, які базуються на припущенні про 

можливість побудови адекватної моделі об’єкту дослідження на основі думок 

експертів. При цьому вважається, що думка групи експертів надійніша, ніж 

думка окремого експерта.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ КУЛЬТУРИ

У сучасних європейських державах поняття «культура» є одним з 

найуживаніших як у повсякденному, так і у науковому (переважно 

гуманітарному) дискурсі і, разом з тим, залишається одним з найбільш 

складних і неоднозначних у розумінні. Останнє частково може бути пояснене 

тим, що слово «культура» використовується для позначення спеціальних 

понять (іноді надзвичайно складних) у різних наукових дисциплінах і системах 

мислення [3, с. 327].

Пріоритети державної політики у сфері культури визначаються:

 державними програмами економічного і соціального розвитку України та 

програмами діяльності Кабінету Міністрів України, в яких обов’язково 

враховуються аспекти розвитку культури;

 державними цільовими програмами у сфері культури, що розробляються і 

затверджуються згідно із законодавством.

Держава у пріоритетному порядку створює умови для:

 розвитку культури української нації, корінних народів та національних 

меншин України;

 збереження, відтворення та охорони історичного середовища;



 естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва.

Ці законодавчі акти мають спец призначення, характеризуються повною 

конкретністю, визначенням правового статусу і правового регулювання 

діяльності у сфері культури [1].

Істотне значення мають підзаконні нормативно-правові акти: Укази 

Президента, постанови і розпорядження КМУ, накази, інструкції, що 

приймаються Міністерством Культури і мистецтв України. Укази Президента 

видаються на розвиток чинного законодавства для термінового правового 

врегулювання питань, що мають загальнодержавне значення і направлені на 

здійснення додаткових заходів щодо державної підтримки культури.

Головним напрямом державної політики в гуманітарній сфері є розкриття 

креативного потенціалу української культури; збереження створеної національною 

культурою системи духовних цінностей як ключових чинників формування 

національної ідентичності та успішної соціалізації людини; задоволення культурних 

потреб населення та створення сприятливих умов для творчої самореалізації людини. 

Для досягнення цієї мети мають бути здійснені такі кроки:

 розгортання патріотичного й громадянського виховання населення, 

привернення його уваги до культурно-історичних здобутків українського 

народу;

 підвищення громадської активності та привернення уваги до проблем 

гуманітарної сфери з боку влади;

 використання іноземного досвіду, матеріальної та консультаційної 

допомоги від країн, які здійснили успішний прогрес у розвитку й трансформації 

власних гуманітарних систем;

 надання культурі статусу економічно, соціально та політично важливого 

напряму розвитку людини, з відображенням цього в бюджетах країни;

 запобігання комерціалізації культури, експансії масової культури; 

підтримка якісного професійного мистецтва через створення належних умов 

для діяльності закладів та колективів у сфері образотворчого, музичного, 

хореографічного, театрального, циркового та кіномистецтва, поліпшення 



підготовки кваліфікованих мистецьких кадрів через запровадження 

конкурсних, грантових механізмів підтримки мистецьких проектів;

 формування суспільного запиту на твори певного типу, підтримка 

існуючих і запровадження нових мистецьких конкурсів, премій тощо, державні 

замовлення на культурні продукти, що виховують естетичний смак та загальну 

культуру, проведення конкурсів і тендерів культурних проектів;

 державна підтримка орієнтованих професійних осередків – мистецьких 

груп, виконавських колективів, друкованих органів та ін.;

 формування цілісного національного мовно-культурного простору, що 

має ґрунтуватися на підтримці української мови у культурному і суспільному 

житті, на забезпеченні присутності національного культурного продукту в 

культурному споживанні українських громадян;

 регламентація взаємодії структурних складових культурної галузі, 

створення централізованої державної мережі підтримки культурно-мистецьких 

організацій через запровадження спеціальних фінансово-економічних, 

комерційних, юридично-правових та інших служб;

 підтримка вітчизняних культурних індустрій, протекціонізм щодо 

національного культурного продукту, забезпечення його належної присутності, якості, 

асортименту на вітчизняному ринку і в міжнародному культурному просторі [2].
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ 

ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» [6] визначено, що державна регуляторна політика у 

сфері господарської діяльності (далі – державна регуляторна політика), як 

напрям державної політики, має бути спрямована на вдосконалення правового 

регулювання господарських відносин. Розрізняють чотири основні методи 

правового регулювання господарських відносин, що забезпечують комплексне 

та більш-менш збалансоване врахування публічних та приватних інтересів у 

сфері господарювання, до якої відноситься збалансованості розвитку ПРП

регіону [1, 3, 4,]:

– метод приписів, що передбачає право прийняття юридично значущих 

рішень органом господарського управління (власником майна) щодо 

підпорядкованого йому суб’єкта, зокрема органу, який здійснює державне 

управління у сфері збереження, використання та відновлення природних 

ресурсів;

– метод автономних рішень дозволяє суб’єктам господарювання 

приймати самостійно (але в межах своєї компетенції) юридично значущі 

рішення й передбачає обов’язок усіх інших суб’єктів не перешкоджати 

прийняттю та виконанню цих рішень;

– метод координації забезпечує прийняття юридично значущих рішень 

за згодою сторін, кожна з яких не вправі нав’язувати свої умови іншій стороні; 

рішення приймається шляхом компромісу (укладення господарського 

договору);



– метод рекомендацій передбачає видання компетентними органами 

пропозицій (рекомендацій), адресованих суб’єктам господарювання щодо 

певної (бажаної для суспільства, ефективної) поведінки (порядку дій) у сфері 

господарювання. І для реалізації кожного з цих методів у сфері збалансованості

розвитку ПРП регіону необхідні відповідні обґрунтування. Адже питання 

розвитку ПРП мають загальнодержавний характер, оскільки будь-який вид 

діяльності людей викликає зміни природного середовища. Ускладнення 

взаємозв’язків у природних, виробничих і соціальних системах, зростання 

пріоритету господарських зв’язків викликають необхідність їх регулювання та 

збалансованості розвитку, особливо на регіональному рівні. І це покликані 

здійснювати відповідні органи державного управління.

Таким чином, методи правового регулювання господарських відносин у 

сфері збалансованості ПРП регіону в аспекті розв’язання наукової проблеми, 

мають адекватно відображати досить складний і багатогранний суспільно-

природний процес в об’єктивній реальності і пов’язана із аспектами 

раціонального використання ресурсів і умов природного середовища, їх 

відтворенням та охороною. Цей суспільно-природний процес пов’язаний з 

наступними положеннями [2, 5]:

1) використанням сил і ресурсів природи з метою виробництва 

матеріальних благ і різних послуг, тобто як всезагальний процес праці;

2) раціональним використанням ресурсів і умов природного середовища, 

їх відтворенням та охороною;

3) безпосереднім освоєнням, експлуатацією, відтворенням та охороною 

природних ресурсів і умов конкретної території (села, селища, міста, а також 

району, регіону, країни, групи країн, всього світу);

4) освоєння та експлуатація окремих видів природних ресурсів у 

локальному, регіональному і глобальному масштабах, зокрема стосовно 

водокористування, лісокористування, землекористування тощо.

Для обґрунтування у застосуванні названих методів правового 

регулювання господарських відносин у сфері збалансованості ПРП регіону 



може застосовуватись математичне моделювання, зокрема як один з можливих 

інструментів аналізу динаміки виробничих потужностей взаємопов’язаних 

господарських об’єктів забезпечення природно-ресурсної складової

рекреаційної діяльності в регіоні та їх територіального розміщення. Така 

модель має базуватись на відомих принципах оптимізаційного підходу, 

сформульована в досить загальному вигляді. У такій постановці вона може 

застосовуватись до широкого класу економічних об’єктів у сфері 

збалансованості розвитку ПРП регіону різних рівнів складності і господарської 

підпорядкованості і не прив’язана до конкретної схеми планування або варіанту 

господарського механізму.
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Україна сьогодні вчиться демократії і, відповідно, шукає свої моделі 

інформаційної взаємодії.

В умовах демократії від держави, крім суто управлінських зусиль, 

вимагається цілеспрямоване формування громадської думки, опора на неї, 

вміння систематично здійснювати постійний, двосторонній зв’язок з 

громадськістю.

Все це спричинило створення в органах державної влади й місцевого 

самоврядування спеціальних структур зі зв’язків із громадськістю, які мають 

забезпечувати не просто інформування, а постійний діалог із громадськістю, 

стимулюючи при цьому проведення нових за своїми цілями соціологічних 

досліджень.

Теоретичний аналіз наукової літератури засвідчив, що особливої 

актуальності проблематика зв’язків з громадськістю в системі органів 

державної влади набуває в другій половині ХХ ст. і пов’язана з такими 

зарубіжними і вітчизняними науковцями, як С. Блек, Ф Буарі, І. Міхаель, 

Р. Харлоу, О. Карпухин, В. Авер’янов, В. Моісеєв, С. Колосок та Л. Руіс 

Мендісабаль.

У правовому регулюванні відкритості і прозорості в діяльності органів 

публічного врядування як законодавець, так і суб’єкти підзаконної 

нормотворчості значною мірою не розмежовують ці поняття, розглядаючи їх 

переважно як характеристики, що відображають можливість громадян 

споглядати процес управління.



Законопроектна діяльність значною мірою зорієнтована на врегулювання 

доступу громадян до інформації про діяльність органів публічної влади, хоча є 

дедалі помітнішим усвідомлення недостатності цього підходу.

На підставі і в порядку реалізації норм Основного Закону України 

видається можливим змістити наголос у врегулюванні відповідних 

правовідносин на активне залучення громадян до вирішення державних і 

громадських справ.

Водночас перспективи подальших розвідок у даному напрямі потребують 

більш детального опрацювання правоположень, які б орієнтували органи 

публічної влади не стільки на процес співпраці з громадськістю, скільки на 

прикінцевий результат – реальне врахування суспільних інтересів, потреб і 

настроїв у своїй діяльності.

На жаль, апарат державного управління раз у раз виявляє неспроможність 

у повному обсязі виконувати функцію соціальної організації (тобто взірця, 

ідеального типу, моделі побудови діяльності), соціальної комунікації (зв’язку 

держави, органів державної влади з суспільством), соціальної інформації 

(передачі населенню, соціальним інститутам інформації про діяльність 

держави) тощо.

Насамкінець зазначимо, що пошук шляхів вдосконалення державного 

управління та/або активізація громадянського суспільства неодмінно 

призводять до необхідності вирішення питання щодо зв’язків з громадськістю, 

які, в свою чергу, діагностують як ефективність управління, так і стан 

суспільства.

Доцільним буде створення умов для громадсько-політичного діалогу всіх 

сил і секторів суспільства, які мають відмінні інтереси, всебічна підтримка ідеї 

громадянського миру повинна стати тим наріжним каменем подальшого 

розвитку української державності, розвитку розгалуженої системи взаємодії 

державної влади з громадянським суспільством, різноманітними недержавними 

організаціями.



Подальші дослідження даної теми сприятимуть розвитку PR-у, 

насамперед в органах державного управління.
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РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Аналіз перших законодавчих актів, прийнятих у сфері фізичної культури і 

спорту, показує, що в багатьох країнах (Угорщина, Данія, Великобританія, 

Японія та ін.), спорт аж до 60-х років XX століття ще не розглядався як 

складова частина активного дозвілля. Спортивне законодавство більше 

орієнтувалося на ухвалення положень, пов’язаних зі здоров’ям, ніж із 

спортивними змаганнями і його комерційними аспектами. Проте, слід 

враховувати, що закони про спорт та фізичне виховання приймалися і раніше. 

Так, наприклад, в Угорщині один з найстаріших законів, що має відношення до 

спорту, датований 1777 р. Цим законом усім школам ставилося в обов’язок 

мати необхідне приладдя для занять фізичною підготовкою і розвитку сили у 

школярів.



На відміну від інших країн (Великобританії, Німеччини, Франції та ін.), 

які за свою багаторічну спортивну діяльність мають солідне зведення різних 

постійно обговорюваних і вдосконалюваних нормативно-правових документів, 

Україна опинилася абсолютно в іншій ситуації.

15 березня 1953 р. був необґрунтовано скасований Комітет у справах 

фізичної культури і спорту при Раді Міністрів СРСР і утворено Головне 

управління з фізкультури і спорту у складі Міністерства охорони здоров’я 

СРСР. Проте незабаром з’ясувалося, що Мінохоронздоров’я СРСР, маючи свої 

складні специфічні проблеми, не змогло впоратись із покладеними на нього 

завданнями із розвитку фізкультури і спорту в країні. Через рік знов був 

створений державний орган управління – Комітет з фізичної культури і спорту 

при Раді Міністрів СРСР [1]. 

У січні 1959 р. Всесоюзний комітет як орган державного керівництва 

фізкультурним рухом знов був скасований і замість нього був створений Союз 

спортивних товариств і організацій СРСР як громадський орган управління [2]. 

На думку проф. В.Н. Зуєва, з якою слід погодитися, подібні зміни в 

управлінні керівництвом фізкультурним рухом створювали чималі додаткові 

труднощі в розвитку галузі [2].

У 1991 році правонаступником Державного комітету УРСР у справах 

молоді, фізичної культури та спорту стало Міністерство України у справах 

молоді і спорту. Правовий статус Міністерства був визначений у Положенні 

про Міністерство України у справах молоді і спорту, затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України «Питання Міністерства України у 

справах молоді і спорту Кабінет Міністрів України» від 3 жовтня 1991 р. № 242 

[108]. Але 8 червня 1992 р. була прийнята Постанова Кабінету Міністрів 

України «Питання Міністерства України у справах молоді і спорту», яка 

затвердила нове Положення про Міністерство України у справах молоді і 

спорту [3].



У національному фізкультурно-спортивному руху за радянських часів вся 

законодавча ініціатива у сфері фізичної культури і спорту і ставлення до їх 

розвитку зводилися до двох моментів: 

1) ролі держави в розвитку фізичної культури і спорту;

2) прийняття рішень ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР в цій галузі. 

Необхідно підкреслити, що за всі роки існування СРСР в світі не було 

держави, яка б так серйозно втручалася в спортивне життя країни, включаючи 

спортсменів, тренерів і спортивні організації. Аналіз багатьох вітчизняних і 

зарубіжних публікацій мимовільно приводить до висновку про те, що саме 

СРСР активізував процес посилення ролі держави в розвитку спорту, і особливо 

спорту вищих досягнень. Вже на початку 90-х р. було ясно, що Україні ніяк не 

обійтися без розробки і ухвалення законів та інших правових документів 

практично у всіх сферах життя, включаючи фізичну культуру і спорт.

Сьогодні здійснюється активне становлення і розвиток галузі 

законодавства сфери фізичної культури і спорту, яка є об’єднанням 

нормативно-правових актів у певних сферах правового регулювання суспільних 

відносин, що характеризуються єдністю змісту, форми і системними 

взаємозв’язками. Проте необхідно враховувати, що не будь-яка сукупність 

нормативно-правових актів складає галузь законодавства. Для цього 

нормативно-правові акти повинні мати певну специфіку, що не дозволяє 

включити їх до складу вже існуючих галузей права.

Таким чином, дані нормативно-правові акти повинні мати особливий 

об’єкт регулювання (фізична культура і спорт – в даному випадку) і перебувати 

в тісному взаємозв’язку, взаємозалежності, ієрархічній підпорядкованості і т.д.

Сфера фізичної культури і спорту є складним комплексним предметом 

правового регулювання і регулюється як загальними, так і спеціальними 

нормативно-правовими актами. До загальних належить Конституція України, 

Цивільний Кодекс України, Господарський Кодекс України, Закони України 

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про об’єднання 

громадян» і багато інших. Спеціальні нормативно-правові акти містять 



розпорядження, більш деталізуються, в порівнянні з традиційними нормами, 

оскільки враховують особливості фізкультурно-оздоровчих і спортивних 

відносин. Серед них можна назвати Закон «Про фізичну культуру і спорт», 

Закон «Про антидопінговий контроль в спорті» та інші, інструкції, накази тощо, 

аналіз яких буде запропоновано далі.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕНДРОЛОГІЧНИХ 

ПАРКІВ УКРАЇНИ

Із визнанням факту значного погіршення стану навколишнього 

природного середовища значення територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду в Україні постійно підвищується. 



Правове регулювання функціонування та охорони територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду має базуватись на наукових засадах, бути 

пов’язаним із загальноправовими, економічними, соціальними та іншими

умовами у державі, при цьому, враховувати попередній досвід, передбачаючи 

напрями та перспективи розвитку.

Правове регулювання завжди здійснюють завдяки особливому 

«інструментарію», притаманному лише правовому механізму, покликаному 

юридично гарантувати досягнення цілей, які ставить законодавець, видаючи 

або санкціонуючи юридичні норми в межах певних типів – «моделей» 

юридичного впливу [1,с. 348].

З метою недопущення безладу у функціонуванні та охороні територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду, повинні бути чітко визначені пріоритети 

та стратегія розвитку. Якість та ефективність функціонування залежать від 

взаємоузгодженості дій окремих складових механізму, який сприяє розвитку 

цієї галузі. Таким повинен стати механізм адміністративно-правового 

регулювання, який передбачає оптимальне співвідношення між державним 

регулюванням та новими суспільно-політичними і економічними реаліями.

Формування ефективного механізму адміністративно – правового 

регулювання діяльності об’єктів та території природно-заповідного фонду 

України загалом, як цілісного об’єкта, залежить від формування механізму 

регулювання діяльності кожної окремої категорії природно-заповідного фонду.

У зв’язку з цим особливої актуальності набула проблема дослідження 

адміністративно-правового регулювання діяльності дендрологічних парків, які 

є однією з категорій природно-заповідного фонду України та одночасно як 

науковою установою так і природоохоронною територією. 

Аналіз різних позицій вчених щодо визначення поняття механізму 

адміністративно – правового регулювання, дозволяє нам стверджувати, що, під 

поняттям механізму адміністративно-правового регулювання діяльності 

дендрологічних парків України потрібно розуміти певну сукупність 

адміністративно-правових засобів, які забезпечують безпосередній юридичний 



вплив на суспільні відносини з метою забезпечення ефективного 

функціонування дендропарків. Ефективне функціонування даних 

природоохоронних територій можливе лише за наявності: досконалого 

законодавчого закріплення правового статусу дендропарків, чітко сформованої 

системи державних органів, які здійснюють регулювання діяльністю 

дендропарків, визначення їх функцій та повноважень. Так звана відомча 

розпорошеність парків а також низка колізій в правових положеннях не 

дозволяють сформувати чіткий вектор управлінської діяльності для даної 

категорії природно-заповідного фонду.

Таким чином, сфера діяльності дендропарків вимагає надання пропозицій 

щодо удосконалення правового регулювання їх діяльності, а також 

запровадження відповідних змін у практичній діяльності державних органів 

управління та пропозиції щодо удосконалення діючого національного 

законодавства в даній сфері і практики його реалізації.
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ПРОФІЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Ефективність державного управління залежить від того, наскільки 

державні службовці (як на центральному, так і місцевому рівнях) розуміють 

цілі реформ та мають відповідну компетентність задля їхньої реалізації. Тому 

новими завданнями, покладеними на керівників і працівників служб персоналу 

органів державної влади стали: 

 розроблення профілів професійної компетентності посад як нового 

покоління вимог до конкретної групи посад державної служби та осіб, які 



претендують на зайняття цих посад. На відміну від кваліфікаційних 

характеристик посад, профілі професійної компетентності посад державної 

служби та вимоги до осіб, які претендують на зайняття цих посад

розробляються до конкретних посад державної служби, що унеможливлює 

дублювання посадових обов’язків; 

 проведення функціонального аналізу з метою розподілу професійної

діяльності на структурні елементи – основні посадові обов’язки із визначенням 

вимог до знань, умінь, навичок та інших вимог до рівня професійної 

компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби за 

кожною з них; 

 застосування механізму оцінювання знань, умінь, навичок та інших вимог

до рівня професійної компетентності державних службовців або осіб, які

претендують на зайняття посад державної служби в державних органах з боку 

суб’єктів призначення як засобу визначення параметрів вимог до кваліфікації.

У Законі України «Про державну службу» від 2011 року, на відміну від 

попередньої редакції, застосовано компетентнісний підхід до оцінювання 

здатності державних службовців виконувати посадові обов’язки, визначені у 

посадовій інструкції. На законодавчому рівні закріплено нові поняття 

(терміни):

 профіль професійної компетентності посади державної служби 

(комплексна характеристика посади державної служби, що містить визначення 

змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і 

навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових 

обов’язків) та

 рівень професійної компетентності особи (характеристика особи, що 

визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем 

володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками). [1, c.1].

Застосування ідеї компетенцій пов’язане, передусім, з вирішенням дуже 

складного завдання – оцінки ефективності діяльності державних службовців, 

зокрема у зв’язку з необхідністю побудови адекватної компенсаційної системи. 



Саме пошук критеріїв ефективності і примушує систему державної служби 

формувати моделі компетенцій та створювати спеціальний інструментарій і 

технології їхньої оцінки.

Це питання широко розкрите у монографії «Профілі професійної 

компетентності посадових осіб органів державної влади» за загальною 

редакцією Ю. В. Ковбасюка і Р. В. Войтович.

Профіль професійної компетентності розширює критерії, встановлені до 

посади кваліфікаційними вимогами, беручи до уваги не лише освітній та 

освітньо-кваліфікаційний рівень та стаж, а й досвід роботи, володіння 

спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для ефективного 

виконання посадових обов’язків.

Погоджуючись із авторами монографії хочу зауважити на тому, що 

професійна компетентність розглядається більшістю науковців як системне, 

інтегративне утворення, синтез знань, умінь і навичок, особистісних 

характеристик (здібності, ціннісні орієнтації, риси характеру, готовність до 

здійснення діяльності тощо) і досвіду, що дає змогу посадовим особам органів 

державної влади використовувати свій потенціал, виконувати складні види 

діяльності, оперативно й успішно адаптуватися у змінних умовах професійної 

діяльності. Будучи інтегративним утворенням, професійна компетентність не 

зводиться ні до окремих якостей особистості, ні до певних знань, умінь та 

навичок. Вона відображає не лише наявні у фахівця потенціал і здатність його 

використовувати, а й породжує нові явища, якості життя і діяльності, що 

дозволяють бути успішним і досягати певних результатів. [2, c.28]

Таким чином доцільність застосування компетентнісного підходу для 

становлення, розвитку та вдосконалення професіоналізму державних 

службовців зумовлена орієнтованістю на кінцевий результат – діяльність 

висококваліфікованого фахівця, здатного ефективно використовувати 

особистісні можливості для успішних професіональних дій. [2, c.64]
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ОСВІТА – ОБ’ЄКТ ЧИ СУБ’ЄКТ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА?

Сьогоднi повною мiрою можна стверджувати,що система освiти є 

основною складовою суспiльства за значущiстю духовного його вiдродження в 

Українi. Складнi процеси соцiальних змiн у державi вимагають нового 

розумiння сутності освiти як унiкального суспiльного явища, що має вплив на 

всi сторони життя кожної країни та людської цивiлiзацiї.

Реформування вищої освiти в Українi, що вiдбувається вже тривалий 

перiод часу потребує не часткових удосконалень в окремих сферах(наприклад, 

недержавного сектору) або впровадження нових напрямiв освітньої 

практики(на кшталт кредитно-трансферної системи органiзацiї навчання).

Актуальним для освiти є переведення освiтньої системи на якiсно новий 

рiвень функцiонування, що вимагає змiни парадигмальних основ. З 90-х рокiв 

минулого столiття педагогiчне спiвтовариство проголосило гуманiстичну 

парадигму, що для вищоi школи означає гуманiзацiю взаємовiдносин учасникiв 

освiтнього процесу та гуманiтаризацiю iнженерних, математичних, 

економiчних дисциплiн тощо.

Разом з тим, статус системи вищої освіти в Українi набуває нового змiсту 

на шляху до громадянського суспiльства та в майбутньому суспiльства знань. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4050-17.


Розрив реального навчального процесу на основi iсторичних освiтнiх традицiй 

не в останню чергу викликаний перебудовою фундаменту та соцiокомунiкацiй 

на основi iнформацiйних технологiй. Нове соцiальне та гносеологiчне пiдгрунтя 

неможливе без фiлософського обгрунтування, розроблення нової фiлософської 

парадигми освiти, застосування соцiально-фiлософської теорiї та методологiї в 

освітній практиці.

ХІХ та ХХ столiття переконливо довели, що тiльки суспiльство, яке дбає 

про створення умов, механiзмiв, засобiв та можливостей для особистiсного 

розвитку людини, умов для соцiалiзацiїта iдентифiкацiї, як члена суспiльства, 

може забезпечити вiдтворення цивiлiзаційних засад свого функцiонування та 

розвитку.

Освiта забезпечує наступнiсть суспiльного розвитку та примноження 

культурного досвiду вiдповiдно до викликiв, що постiйно змiнюються.

При цьому варто зазначити, що кожне нове поколiння має витрачати час 

та зусилля на засвоєння надбань усiх попереднiх поколiнь, але у значно 

бiльших масштабах.

Одночасно, процес демократичних процесiв в освiтi значною мiрою 

залежить вiд розвику суб’єктно-об’єктних вiдносин мiж викладачами та 

студентами в навчальному процесi, їхньої мiжособистісної взаємодiї на засадах 

дiалогу, спiвпрацi та партнерства. На засадах нових пiдходiв доцiльно 

виокремити такi вагомi положення, повязаннi з організацiєю навчального 

процесу:

 студент як суб’єкт навчально-пiзнавальної дiяльностi самостiйно набуває 

знань, спираючись на власний досвiд й розуміння;

 зовнішню інформацiю кожна особистiсть сприймає та iнтерпретує 

iндивiдуально залежно вiд набутих знань, досвiду;

 оволодiння способами мислення замiсть прийняття готової думки сприяє 

виробленню особистiсних знань, поглядiв, концепцiй;

 навчальна дiяльність стає процесом набуття соцiальних, професійних 

знань, умiнь, навичок, якщо студенти аналiзують та вирiшуютьреальнi 



проблеми, актуальнi для iхнього життєвого шляху, соціальної 

взаємодіїсамопiзнання;

 навчання, організоване як мiжособистісна взаємодiя студентiв та 

викладачiв на засадах поваги й довiри, впливає на пошук особистiстю власного 

розумiння соцiальних явищ, вияв неупередженого толерантного ставлення до 

кожного, узгодження власних дiй з iнтересами та поведiнкою iнших;

 вагоме завдання викладача у навчальному процесi – створювати ситуацiї 

й контексти, в яких студенти набувають досвiду пiзнавальної й соціальної 

активностi мiжособистісної взаємодiї.

Таким чином, сучасна освiта-це експерементування рiзномантних iдей, 

думок, пiдходiв, дiй з метою критичного осмислення реальностi й пошуку 

iстини та формумання готовностi у студентiв реформування суспiльства.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ОХОРОНИ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ

Природні ресурси України є її національним багатством, їх збереження та 

невиснажливе використання розглядається як один з пріоритетів у сфері 



природокористування, екологічної безпеки та охорони природи і є невід’ємною 

умовою збалансованого економічного та соціального розвитку держави. 

Раціональне використання природних ресурсів і охорона довкілля – це 

об’єктивна передумова подальшого розвитку національного багатства держави. 

Однак внаслідок споживацького господарювання, яке здійснювалося на теренах 

України і яке продовжується в даний час, відбулися значні зміни в ландшафтах 

та середовищах існування тваринного і рослинного світу. Тому одним із 

найбільш дієвих напрямів політики збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття є розвиток природоохоронної, в тому числі і природно-заповідної 

справи.

Збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

забезпечується шляхом:

 встановлення заповідного режиму;

 організації систематичних спостережень за станом заповідних природних 

комплексів та об’єктів;

 проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових основ їх 

збереження та ефективного використання;

 додержання вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-

заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої 

діяльності, розробки проектної і проектно-планувальної документації, 

землевпорядкування, лісовпорядкування, проведення екологічних експертиз;

 запровадження економічних важелів стимулювання їх охорони;

 здійснення державного та громадського контролю за додержанням 

режиму їх охорони та використання;

 встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму їх 

охорони та використання, а також за знищення та пошкодження заповідних 

природних комплексів та об’єктів;

 проведення широкого міжнародного співробітництва у цій сфері;

 проведення інших заходів з метою збереження територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду [1].



Державна політика України щодо збереження природи удосконалюється 

фактично з кожним роком (Програма перспективного розвитку заповідної 

справи в Україні «Заповідники», затверджена Постановою Верховної Ради 

України від 22 вересня 1994 року, Загальнодержавна програма формування 

національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, затверджена 

Законом України від 21 вересня 2000 року, Державна програма «Ліси України»

на 2002-2015 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2002 року). Проте чинна нормативно-правова база не повною мірою 

забезпечує врегулювання відносин, що виникають у процесі охорони, 

управління та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Серед органів державного управління національними природними 

парками слід виділяти органи загальної та органи спеціальної компетенції. Для 

забезпечення державного управління територіями та об’єктами природно-

заповідного фонду можуть створюватися спеціальні підрозділи Міністерства 

екології та природних ресурсів України [2]. 

Разом з тим, органи державного управління національними природними 

парками доцільно поділяти і за рівнем територіального поширення їх 

повноважень, а саме на загальнодержавні та місцеві (територіальні). Цілком 

погоджуємося з пропозицією Марич А. М. щодо необхідності виділення 

регіонального рівня управління національними природними парками в 

українських Карпатах. Такий підхід до регіонального державного управління в 

Карпатському регіоні України зумовлений тим, що саме в межах Карпатського 

регіону розташовані більшість національних природних парків України. 

Сьогодні державне управління цими національними природними парками на 

територіальному рівні здійснюється місцевою владою чотирьох областей 

(Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Чернівецька), що не сприяє 

планомірній, узгодженій та комплексній охороні і невиснажливому 

використанню національних природних парків [3].

Основне призначення регіонального органу управління – це координація 

діяльності місцевих органів державного управління національними природними 



парками. До його компетенції слід віднести діяльність з планування і реалізації 

заходів з охорони і невиснажливого використання потенціалу (особливо 

рекреаційного) національних природних парків Карпатського регіону України. 

Утворення такого регіонального органу державного управління національними 

природними парками Карпат сприятиме ефективній охороні цього унікального 

для України регіону, раціональному, невиснажливому використанню його 

рекреаційного потенціалу, узгодженій співпраці між національними 

природними парками регіону. 
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Розвиток системи органів державної влади пов’язаний із концептуальним 

врахуванням пріоритетів, які постають перед органами державної влади, а 

відповідно, й реалізуються безпосередньо у діяльності посадових осіб різних 



рівнів. Досі лишається актуальною проблема ціннісної переорієнтації самих 

посадових осіб з необхідним визнанням самої людини у якості основної 

соціальної цінності, що має безпосередньо виражатися у характері наданих 

органами державної влади «послуг».

Актуальним є визначення управління, під яким розуміють процес збору, 

обробки та передачі інформації, який завершується рішенням і виробленням 

команд управління, які змінюють стан і режими функціонування елементів 

системи таким чином, щоб забезпечити вирішення проблеми, що стоїть перед 

системою [1, с. 502]. Тут можна побачити вагомий особистісний фактор. Тобто, 

залежність прийнятих на різних рівнях рішень від індивідуальних 

характеристик відповідних посадових осіб.

Залишаються актуальними проблеми ціннісно-орієнтаційного характеру, 

які пов’язані з підтриманням високого рівня корупції у країні, невизнанням 

людини (сутнісно, самого громадянина) реальною цінністю представниками 

держави з «виділенням» з-поміж останніх своєрідної «псевдоеліти», 

відсутністю належного забезпечення прав та свобод людини і громадянина. У 

підсумку це усе призводить до фактичної руйнації засад існування держави 

ставлячи під сумнів її життєздатність.

У якості вагомого концептуального аспекту вирішення згаданих проблем 

пропонується змінити саму систему державного управління використавши за 

взірець діяльності тих органів, котрі працюють у безпосередній взаємодії з 

громадянами замість усталеної з радянських часів моделі контролю та 

управління модель служіння та підтримки [2, с. 23-24]. Звичайно, що діяльність 

правоохоронних органів має свою специфіку, що теж має враховуватися при 

розробці рекомендацій.

Тобто, замість звичної моделі з домінуванням чиновників слід 

використати сучасні зразки організації органів державної влади, де основним 

пріоритетом виступає громадянин (котрий є користувачем послуг, що 

надаються чиновниками) і забезпечення його правових потреб та інтересів. 



Тож, за моделі служіння та підтримки керівники, лідери і менеджери (вища 

ланка) служать посадовим особам і працівникам (порівняно нижча ланка) і 

забезпечують їх необхідною допомогою щоб реалізовувати те, що фактично є 

основною функціє органів державної влади – забезпечення й захист прав та 

свобод людини і громадянина (що виражаються у реальних правових інтересах 

і потребах останніх).

Тож, за такої моделі керівництво і функціональні керівники реально 

забезпечують допомогу керівникам нижчих ланок (виконавцям) у вивченні й 

задоволенні потреб людини і громадянина відповідно до напрямку діяльності. 

У свою чергу, для останніх пріоритетом є не те, чого прагне безпосереднє 

керівництво, а саме забезпечення правових потреб їх співгромадян. Об’єктивно 

це має виражатися у наявності навичок, відповідальності, ініціативності й 

спрямованості на полегшення співгромадянам взаємодії з органом державної 

влади, розвитку відповідних стосунків і створенні відповідного середовища. 

Також, має бути докорінно змінено саму систему преміювання державних 

службовців з її переорієтацією від «наповнення бюджету» саме на «якість 

надання послуг», що може викликати заперечення «досвідчених кадрів». Але 

цілком очевидним залишається деструктивний характер самої системи 

організації органів державної влади зі старими пріоритетами, як і нагальність 

зміни останньої за поточних умов.
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АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ 

СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Протестна реформація та відповідна зміна політичних еліт знову 

увиразнили перед Україною тотожний блок проблем, який за всі роки 

незалежності не вдалося вирішити жодній політичній силі і навіть достатньо 

демократичній системі управління державою. Україна одна із найбільш 

геополітично відкритих держав, завдяки цьому проблеми внутрішньої та 

зовнішньої організації суспільного життя найбільш артикульовані, однак не 

мають належного ресурсного потенціалу для їх вирішення. За двадцять три 

роки незалежності України політичні еліти, які перебували при владі не 

задекларували жодної спроби побудувати національно сильну державу, яка б 

зберігала власні національні традиції, розвивала структуру менталітету, 

утверджувала ідентичну модель геополітики, що в першу чергу відповідало б її 

власним національним інтересам. Політичні лідери утримуючи тривалий час 

Україну на геополітичному шпагаті, не скористались жодною можливістю 

сформувати прагматичну політику, – ціною використання інших країн, навіть і 

тих, які є глобальними лідерами на користь реалізації власних національних 

інтересів. Майже системними є приклади, коли Україна навпаки була 

інструментом обслуговування інтересів інших країн, оминаючи свої власні, не 

отримуючи при цьому належної геополітичної індульгенції.

Слабкість лідерських позицій України у світі, є ознакою слабких лідерів 

при владі, які не бажають відстоювати загальнонаціональні інтереси, 

зосереджуючись на вузькорпоративних. Причини військової агресії з боку Росії 

передусім необхідно шукати у неефективності організації системи державного 

управління та у невмінні ранжованого вирішення проблем, які статично 

заморожені від здобуття нею незалежності. Саме тому кожен лідер, який 



приходить до влади в Україні має в першу чергу обмірковувати над тим як 

посилити владу, аби вона передусім слугувала внутрішньонаціональній 

цілісності країни, структурно відстоювала її ментальну ідентичність та 

забезпечувала утвердження її геополітичної могутності. Для того аби наростити 

відповідний потенціал, технологічно в Україні має бути вирішеним відповідний 

блок проблем. Їх вирішення створить відповідну безпекову ренту, яка 

дозволить Україні побудувати сильну державу як амбітний проект, а не 

формальну умову від якої залежить геополітична стабільність сучасного світу. 

Військові події на сході України метафорично доводять для Європи 

пріоритетним синхроном розвитку є економічний прагматизм, а не реальні 

сполуки демократії, які вона рапортує. 

Україна геополітично опиняється в заручниках між Європою, США та 

Росією, де кожен із них на її території бажає реалізувати власний ментальний 

проект посилення своєї могутності. Аби не допустити цього Україна повинна 

наростити свій геполітичний потенціал, а це можливо якщо новий лідер країни 

зможе вирішити проблеми, які суб’єктивно й об’єктивно не вирішувались 

більше двох десятиліть. Зміна політичних еліт не завжди передбачає зміну 

системи державного управління, а тим більше її ефективність. Це ставить 

питання про пошук нових констант, якими має керуватись влада, і які б були 

повністю зрозумілими для суспільства, аби інтегровано реалізовувати проект 

побудови сильної держави. Сучасний загальнонаціональний лідер країни, це 

передусім успішний технолог розмороження і вирішення проблем 

перспективного майбутнього суспільства. Здебільшого він повинен 

декларувати суспільству щоденну готовність надання якісного сервісу як в 

середині так і зовні держави. Вміння побудувати таку синхронність стане 

запорукою його загальнонаціонального лідерства, системного нарощення 

потенціалу довіри та тривалого збереження у владі.

Жодна країна не можна здобути належний старт розвитку, якщо не 

сформовано базової системи цінностей, за якими має жити і розвиватись 

суспільство. У ролі такої базової системи цінностей традиційно виступає 



ідеологія, яка чітко легітимізує зміст побудови сильної держави здатної 

забезпечити внутрішню функціональність інститутів державного управління у 

такий спосіб, аби вони у своїй діяльності були спрямовані на виключне 

обслуговування інтересів та потреб суспільства. 

Під ідеологією варто розуміти чітко артикульовану, легітимізовану 

систему цінностей, яка відстоюється різними групами суспільства на предмет 

розвитку держави. Передусім, вона покликана відображати певну єдність

інтересів трьох рівнів: між громадянами; між громадянами та владою; між 

відповідними гілками влад. Аби така система цінностей в Україні була 

сформована за двадцять три роки незалежності у нас би ніколи не виникало 

питань, щодо змісту внутрішньої політики, чи вибору відповідного 

геополітичного вектору. Наявність ефективної державної ідеології, дозволила б 

чітко структурувати функції між всіма суб’єктами політичної та державно-

управлінської сфери в результаті чого громадяни здобули б чітку формулу за 

якою оцінювати результативність державної політики. 

Наявність легітимної державної ідеології не означає, що та чи інша 

політична сила здобуває право нав’язування своєї системи інтересів. Це 

означає, що суспільство чітко визначилось з тим якою воно хоче бачити 

державу і відповідно до цього воно надає мандат інститутам державного 

управління як їм діяти щоб побудувати державу, яка відповідає їх потребам. 

Саме тому, перше, що має зробити політичний лідер який приходить і в 

майбутньому приходитиме до влади в Україні «навчитись слухати» суспільство 

і діяти відповідно до його потреб та інтересів. 

Україна середини 90-х років має патетичний досвід формування 

державної ідеології, як важливого інструменту реалізації системних реформ, що 

було чітко визначено на офіційному рівні Президентом Л.Д.Кучмою. Але 

період формування державної ідеології навіть не увібрав п’ять років. 

Головними питаннями з якими стикнулись експерти як назвати державну 

ідеологію, було запропоновано декілька формульний ідей, зокрема «ідеологія 

державотворення», «ідеологія державного управління», «ідеологія побудови 



нової держави». Кожна із цих назв відображала різну тактичну складову 

системи цінностей, яка закладалась у зміст перспективної державної політики. 

Це, безпосередньо не дозволило виробити єдину стратегічну методологію 

побудови сильної української держави.

Важливим питання при побудові ефективної державної ідеології є 

розуміння змісту національної ідеї, яка має бути покладена в її основу. Однак, 

помилка експертів та аналітиків середини 90-х років давліє й сьогодні в 

Україні, адже вони наголосили на необхідності реанімування національної ідеї 

часів Богдана Хмельницького, спираючись на те, що саме тоді українська 

держава була внутрішньо технологічно ефективною та геополітично 

могутньою. Але чи могла Україна наприкінці ХХ ст. успішно розвиватись за 

системою цінностей, яка була притаманна певному історичному періоду, адже 

вона поставала перед новими проблемами внутрішньої політики, стикаючись з 

новими геополітичними викликами. Тому на той час потрібно було шукати 

новий зміст сучасної національної ідеї, який би повністю відповідав 

структурним умовам внутрішньої та зовнішньої політики держави.

Розбудувати сильну державу можливо лише за умови чітко 

артикульованої системи національних інтересів. Відповідно до цього, постає 

питання щодо їх змісту та можливості представлення через патетику державної 

політики. Що розуміти під національними інтересами, що має бути закладено в 

їх змісті, і які інструменти необхідно запроваджувати аби забезпечити 

ефективність їх реалізації? Варто відзначити, що всі лідери в Україні після 

Л.Д.Кучми намагались абстрагуватись від проблем державної ідеології, 

національної ідеї та національних інтересів не розуміючи при цьому, що це 

стратегічна складова державної політики України та розвитку її перспективного 

майбутнього. 

Наявність ефективної інтегративної ідеології є умовою стратегічної 

єдності держави. Об’єктивно в Україні існує поляризація інтересів між Заходом 

та Сходом країни і це безумовно лежить в площині відсутності такої 

ідеологічної системи, яка б стала об’єднувальним форпостом для громадян не 



залежно від території на якій вони проживають. Об’єктивність поляризації 

інтересів громадян в Україні підтверджувалась з року в рік, однак інститути 

влади не придавали цьому належної уваги і отримали «ситуацію 

інкрементальної деідеологізації». Переважна більшість соціологічних 

досліджень за всі роки незалежності держави показувала принципову 

відмінність вимог, які висувають громадяни до держави на її Сході та Заході. 

Так до прикладу, на Сході України основними критеріями вимог, які висувають 

громадяни до держави, завжди були соціальна безпека, соціальні гарантії та 

соціальний добробут, тоді коли для Заходу таку першочерговість посідали 

питання національної свідомості, самосвідомості та збереження національної 

ідентичності. Для громадян, які проживають на західній території країни, 

важливіше поступись питаннями соціальної безпеки, ніж здобути ризик втрати 

національної ідентичності. Ця позиція підтверджується більшістю націологів в 

Україні, які доводили, що історично її Західний регіон більшою мірою підпадав 

під виклики втрати територіальної цілісності, а тому для них питаннями 

стратегічної ваги залишається утвердження національної свідомості. 

Відсутність ефективної державної ідеології також негативно позначається 

на формуванні геополітичного потенціалу України. Не можливість чітко 

артикулювати свої власні національні інтереси та покласти їх в основу 

державної політики автоматично її послабляє, в результаті чого формується 

люфт, який дуже швидко підміняється глобальними інтересами. Вочевидь 

національні інтереси України були підмінені глобальними пріоритетами, 

європейськими цінностями, їх формульними константами. Однак, варто 

пам’ятати про те, що сучасні європейські цінності, це не цінності доби 

Відродження, де превалювали інтереси та права людини. Сучасні європейські 

цінності пронизані інституційним прагматизмом, відповідно до якого кожна 

країна використовує іншу на засадах реалізації власного інтересу.

Сьогодні в Україні на рівні експертного співтовариства на суспільства 

вцілому існує стереотип у сприйнятті ідеології, як політичного інструменту 

маніпулювання громадськістю з метою досягнення певних політичних цілей. 



Такий підхід чітко синхронізується із Статтею 5 Констиуції України. Однак, на 

нашу думку таке бачення ідеології потребує дестереотипізації, шляхом 

уточнення методологічного контексту ідеології, її гносеологічних та 

аксіологічних сентенцій. Відтак, в Україні сьогодні має бути започатковано 

постійно діючий круглий стіл присвячений питанням побудови державної 

ідеології в Україні. На рівні Президента Україні має бути створено 

Загальнонаціональну раду з питань державної ідеології, до якої мають входити, 

провідні експерти, аналітик, лідери громадської думки та громадського сектору, 

політики та державні діячі. Вони спільно мають виробити новітню формулу 

ідеології української держави на найближчі десять років. В контексті цього 

також варто вказати на певні застереження, аби така Загальнонаціональна рада 

з питань державної ідеології не перетворилась на інституційну структуру 

ідеологічного обслуговування провладної політичної сили. В ідеалі, така рада 

має стати інтелектуальними громадсько-державним пулом, стратегічним 

покликанням якого запропонувати «розумний суспільний устрій», який би 

враховував інтереси всіх соціальних груп у суспільстві і виступав фундаментом 

для їх об’єднання. 

Технологія державного управління не може бути ефективною якщо в 

Україні не буде сформовано ефективної державної ідеології, адже тоді 

інститути державного управляння «просідатимуть», а інститути громадянського 

суспільства не матимуть чітких формул для вимог та контролю за ними. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-

ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Промисловість – це одна з найбільших і найважливіших галузей 

матеріального виробництва в економіці України. Вагомий внесок промислового 



комплексу в економіку, що сприяє поступовому наближенню якості життя в 

Україні до рівня технологічно розвинених країн, визначає його провідну роль і 

місце у забезпеченні найважливіших стратегічних інтересів держави.

Для сучасного державного регулювання промислового розвитку західних 

країн характерна відсутність жорстких галузевих пріоритетів, що стало 

наслідком, перш за все, високо диверсифікованої структури бізнесу. Тому 

своєрідним фокусом уваги державної політики з питань промислового розвитку 

все частіше стають корпоративні структури, які сформувались, або 

продовжують своє формування в різних галузях економіки. Саме в крупних 

корпоративних структурах все більше концентрується національних ресурсів: 

людський капітал, передові технології, фінансові ресурси, управлінська 

компетенція тощо [1].

Збереження існуючої моделі промислового України з орієнтацією на 

низькотехнологічні виробництво та експорт може призвести до подальшого 

нарощування технологічного відставання від розвинутих країн та зниження 

конкурентних позицій національної економіки. Тому пріоритетним завданням 

державної політики на сучасному етапі є здійснення комплексу заходів щодо 

збалансованого розвитку усіх підсистем національної інноваційної системи, 

підтримки інноваційної активності вітчизняних суб’єктів господарювання на 

всіх стадіях інноваційного процесу, стимулювання попиту на результати 

наукових досліджень і розробок, кваліфікований персонал, створення 

сприятливих умов для виробництва інноваційної продукції з високим рівнем 

доданої вартості [2].



Зародження
- наявність нормативно-правової бази партнерства;
- наявність пілотних схем застосування простих форм співробітництва в окремих 

сферах діяльності;
- високі оцінки результатів співробітництва.

Зростання
- активне використання різноманітних форм та технологій співробітництва;
- розповсюдження та інституціоналізація механізмів взаємодії сторін
- багатосуб’єктність та багатоканальність фінансування партнерських відносин;
- активне розповсюдження позитивного досвіду та тиражування результативних схем;
- активне впровадження інновацій;
- удосконалення нормативно-правового регулювання взаємодії держави та 

промислового бізнесу.

Стабілізація
- постійне застосування налагоджених механізмів співробітництва в певних сферах 

економічної діяльності;
- рольова та функціональна визначеність діяльності суб’єктів.

Спад
- - звуження форм та сфер взаємодії держави та промислового бізнесу.

Рис. 1. Ключові етапи життєвого циклу системи взаємодії держави та 

промислового бізнесу

З огляду на це важливе теоретичне значення для практичного розвитку 

соціально-орієнтованих відносин промислового бізнесу та держави має їх 

моделювання за зонами взаємодії: білою, чорно й сірою [3].

Так, «біла зона» охоплює формальну участь, зокрема законодавче 

регулювання податкових відносин, адміністративне й економічне регулювання 

бізнесу (реєстрація, ліцензування, контроль і примушення до виконання 

визначених норм тощо), конкурси з розподілу державних замовлень тощо. 

Зазначена зона відносин промислового бізнесу та держави ґрунтується на 

створенні єдиних «правил гри» для всіх підприємців і примушенні до їх

виконання. «Чорна зона» охоплює неформальну кримінальну участь, перш за 

все корупцію. «Сіра зона» охоплює неформальні «побори» з промислового 



бізнесу й неформальні торги з владою щодо умов функціонування конкретного 

бізнесу [4]. 

Отже, в теперішній час всі зусилля України повинні бути направлені на 

поступове формування системи взаємовідносин держави та приватного 

економічного суб’єкта, оскільки радикальна зміна існуючої форми 

взаємовідносин може привести до нестабільності, порушення макроекономічної 

рівноваги та спаду в економіці. 
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ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ 

ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Питання демократії, демократичного врядування турбують людство з 

давніх часів й донині. Перша згадка про демократію датується V століттям до 

н. е. Демократичне врядування є складною категорією, яка підлягає 

ґрунтовному дослідженню, оскільки розуміння її сутності в процесі 

історичного розвитку змінювалось. Тому, не дивно, що сучасне розуміння 

демократичного врядування є протилежним до того, яке було сформульоване 

першими її дослідниками.

Підґрунтям демократичного врядування є: національні традиції, звичаї, 

історичні передумови розвитку держави. Соціально-політичні зміни, які 

відбуваються в сучасних умовах суспільного розвитку підсилюють цікавість 

науковців до особливостей розвитку демократичного врядування. Демократії 

відводиться провідне місце й у питаннях дослідження глобалізації.

Сьогодні, як ніколи потрібна налагоджена і систематична робота в сфері 

демократичного врядування з метою протистояння глобалізаційним викликам.

В умовах глобалізації забезпечити сталий розвиток держави доволі 

складно, однак можливо за умови ефективної взаємодії органів держави з 

громадським суспільством. Найкращим проявом зазначеної взаємодії є 

демократичне врядування. Проте, здійснювати демократичне врядування 

складно, оскільки, як стверджує Ж.-Ж. Руссо, демократичне врядування –

досконале врядування, якби існував народ богів, він мав би демократичний 

уряд. Для людей настільки досконале урядування не годиться [3, с. 82]. Однак, 

в той же час мислитель визначає умови, за яких можна здійснювати 

демократичне врядування, а саме: за наявності маленької території держави, у 



якій народ міг би легко збиратися разом, а кожному з громадян не важко було б 

знати усіх інших; велика простота нравів, яка запобігала б виникненню безлічі 

питань і виснажливим суперечкам; повна рівність за суспільним становищем і 

майном. Поява приватної власності призводить до поділу суспільства на бідних 

та багатих; мінімальна наявність або повна відсутність розкошів [3, с. 80].

На нашу думку, складність демократичного врядування полягає у тонкій 

межі демократії й тиранії, складності побудови системи демократичного 

врядування. В той же час, не можна не погодитися з Р. Далем, який вважав, що 

таке врядування забезпечує: позбавлення від тиранії; дотримання основних 

прав і свобод; свободу людини; самоствердження; моральну самостійність; 

можливість розвитку особистості; захист інтересів особи; політичну рівність; 

прагнення до миру та процвітання [1, с. 48]. Тобто, таке врядування у людській 

свідомості виступає засобом порятунку від несправедливості, меншою 

небезпекою, проявом рівності, свободи.

Сутність демократичного врядування була вдало охарактеризовано

Ф. Рузвельтом, який обґрунтовував його через прагнення народу до: рівних 

можливостей; наявності роботи для осіб працездатного віку; безпеки для тих, 

хто її потребує; скасування особливих привілеїв; захисту громадських свобод; 

користування плодами наукового прогресу; зростання рівня життя [2, с. 97].

Необхідною умовою демократичного врядування є розвинене громадське 

суспільство [4, с. 123]. Відповідно до цього, демократичне врядування має 

функціонувати за умов злагодженого функціонування органів державної влади 

з громадським суспільством, яке виступає основою такого виду врядування.

За умов демократичного врядування передбачається: функціонування 

держави заради своїх громадян, а не навпаки; делегування громадянами своїх 

повноважень представникам, на певний термін, з метою ефективної, 

результативної реалізації ними їх прагнень. Проблемним питанням є цілісне 

представлення інтересів всіх громадян за результатами виборчого процесу; 

формування та функціонування системи взаємодії в громадському суспільстві, 



між органами державної влади, між органами державної влади і громадським 

суспільством, між громадським суспільством і органами державної влади; 

функціонування системи стримування і противаги; громадський контроль за 

діяльність органів державної влади; відкритість діяльності органів держаної 

влади; рівний доступ всіх громадян до державної служби, виборних посад; 

впровадження ефективної системи прийняття державно-управлінських рішень; 

не лише наявність, а й функціонування інституту імпічменту; незалежність 

засобів масової інформації; відсутність цензури.

Таким чином, демократичне врядування спрямоване на формування та 

функціонування справедливої держави, в якій людина, її життя та здоров’я є 

найвищою цінністю. За умов демократичного врядування відбувається спільна 

взаємодія органів державної влади і громадського суспільства. Коли громадяни 

усвідомлюють свою значимість, відчувають соціальну стабільність, 

захищеність, тоді держава розвивається стало, ефективно й може протистояти 

глобалізаційним викликам.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Підвищена увага з боку держави до розвитку регіонів України й 

необхідності удосконалення регіональної економічної політики обумовлює той 

факт, що регіон стає пріоритетним елементом при впровадженні інноваційних 

рішень.

Існуючі методи державного управління регіональним розвитком стають 

неефективними. Для впровадження інноваційних методів необхідне 

усвідомлення того, що найважливішим завданням в області регіональної 

політики повинно стати – формування дієвих механізмів державного 

управління діяльністю економічних агентів. 

При цьому істотно зростає роль логістики, що забезпечує належний 

розвиток господарської діяльності, оптимізацію використання ресурсів, 

інформатизацію різних процесів і капіталізацію людських ресурсів.

Як стверджують фахівці, для подолання економічної кризи і 

пропорційного розвитку регіонів України необхідно визначити пріоритетні

напрямки, а саме:

  підвищення платоспроможного споживчого попиту, збільшення обсягів 

дрібної й гуртової торгівлі;

 визначення необхідності міжрегіонального доступу до ринків збуту; 

 використання енергозберігаючих, матеріаломістких технологій 

виробництва, що призведе до збільшення його обсягів;

 розширення експортно-імпортних операцій регіонів; 

 вихід на регіональні ринки українських і західних роздрібних мереж, 

транснаціональних компаній;



 створення регіональних логістичних центрів з повним циклом 

обслуговування (митне оформлення, обробка і складування вантажів та ін.);

 впровадження і використання глобальних логістичних інформаційних 

систем.

Зазначимо, що все це можливо лише за умови побудови належної 

логістичної інфраструктури, яка є сукупністю технічних і організаційно-

економічних елементів, за допомогою яких всі види економічних потоків 

(матеріальні, фінансові, інформаційні, енергопотоки, трудові ресурси, зворотні 

потоки) здійснюють циклічний рух з найбільшою ефективністю від 

постачальника ресурсів до кінцевого споживача. 

Значення логістичної інфраструктури в розвиткові економіки країни 

визначають і закордонні фахівці. Так, існують дослідження в даному напрямку 

економістів Всесвітнього банку, якими був сформований рейтинг країн на 

основі індексу розвитку логістики (Logistics Performance Index – LPI). 

Даний індекс складається з ряду показників, до яких відносяться: робота 

митних органів, швидкість і вартість доставки, наявність затримок при 

транспортуванні й ін. Оцінку даних показників проводять світові компанії, які є 

безпосередніми користувачами логістичних послуг. Згідно даному рейтингу, 

індекс розвитку логістики в Україні у 2014 р. дорівнює 2,98, що відповідає 96 

місцю. Такий показник говорити про достатньо низький розвиток логістики в 

Україні, що обумовлено, перш за все, нестабільністю економіки, відсутністю 

підтримки з боку держави, особливо в галузі транспортної інфраструктури, 

низький рівень логістичного сервісу і розвитку інформаційних комунікацій. 

Самі ці складові, на наш погляд, є основними елементами логістичної 

інфраструктури.

Таким чином, впровадження дієвих інструментів управління і підтримка з 

боку держави регіональної логістичної інфраструктури, що включає побудову 

ефективної транспортної системи, нарощування складських активів, створення 

регіональних логістичних центрів, в довгостроковій перспективі може істотно 



підсилити конкурентні позиції і інвестиційну привабливість як окремих 

регіонів, так і країни в цілому.
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РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Вітчизняний фінансовий ринок за роки свого становлення досяг певного 

рівня розвитку. Разом з тим, його рівень не відповідає зростаючим потребам 

національної економіки та суттєво відстає від середньоєвропейських 

параметрів. Попри досить високу динаміку свого формування, фінансовий 

ринок України ще не став ефективним механізмом реалізації інвестиційних 

програм держави.

У структурі українського фінансового ринку невиправдано малою є 

частка небанківського сегменту, на яку припадає менше 7% загального обсягу 

активів фінансових установ. Торговельно-розрахункова інфраструктура 

фондового ринку є незручною, витратною і до кінця не сформованою. Як 

наслідокбільше 90% усього обсягу цінних паперів, емітованих в Україні, 

обертаються на неорганізованому позабіржовому ринку. Фінансові установи 

України надають клієнтам досить вузький спектр фінансових послуг, значна 

частка яких має незадовільній рівень якості, а законні права та інтереси 

споживачів цих послуг недостатньо захищені. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У світовій практиці 

накопичений значний теоретичний і практичний досвід у сфері державного 

регулювання фінансового ринку і запобігання наслідкам кризових явищ. 



Особливо слід відзначити праці таких вітчизняних і зарубіжних авторів, як 

О. Близнюк [3], В. Булатов [5],В. Воронін [6], М. Жилкіна [7], І. Клименко [12], 

та інші.

Проблемі удосконалення системи банківського нагляду і регулювання 

присвячені наукові праці таких провідних вчених, як: Звєрякова М. [8], 

Каурової Н. [10], Ковалева М. [13], Коваленко В. [14], та інших.

У 80-х рр. ХХ ст. у світі панувала так звана доктрина Лоусона: держава 

повинна піклуватися лише про свої власні показники (дефіцит держбюджету і 

державний борг), тоді як дефіцит балансу поточних операцій і 

заборгованість,яка виникає як результат діяльності приватного сектора,має 

регулюватися ринковими силами, оскільки приватний сектор здатен реально 

оцінити ризики [21, 6–12]. Але досвід світової фінансової кризи у 2008 р. 

продемонстрував, що надії на самообмеження і саморегулювання приватного 

сектору не завжди обґрунтовані, у випадку кризи національна фінансова 

система розраховує на допомогу від держави. Уряд держави розглядається 

ринком, як кредитор останньої інстанції.

Мета статті – дослідження особливостей розвитку системи регулювання 

та нагляду фінансового ринку в Україні та визначення шляхів її удосконалення.

Виклад основного матеріалу. В Україні на сьогодні існує множинна 

система органів регулювання у фінансовому секторі, структурована за видами 

фінансових установ. Відповідно до статті 21 Закону України "Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" державне 

регулювання ринків фінансових послуг здійснюється: 

щодо ринку банківських послуг – Національним банком України; 

щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів – Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

щодо інших ринків фінансових послуг – спеціально уповноваженим 

органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, 

тобто Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

фінансових послуг. 



Зазначені органи регулювання охоплюють своєю компетенцією як 

пруденційне регулювання відповідних фінансових установ, так і регулювання 

правил надання ними послуг. 

Національний банк України, Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку та Національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг суттєво різняться між собою як 

за статусом, рівнем незалежності, так і за інституційною спроможністю, 

правилами і процедурами, що застосовуються в процесі їх діяльності. Якщо 

Національний банк України достатньо забезпечений ресурсами для здійснення 

державного регулювання банківської діяльності, то інституційна спроможність 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

України не відповідає викликам, що існують на піднаглядних їм ринках. 

На ефективність регулювання у фінансовому секторі негативно впливає і 

слабка узгодженість регуляторних дій, недостатня співпраця з професійними 

учасниками фінансового ринку, їх саморегулівними організаціями (СРО) та 

об’єднаннями споживачів фінансових послуг. 

За таких обставин перехід до сучасної моделі регулювання вимагає 

масштабного та досить глибокого реформування існуючої в Україні системи 

регулювання на фінансовому ринку. 

Розвиток регулювання та нагляду на вітчизняному фінансовому секторі 

потребує врахування нових підходів та основних складових перебудови 

регулювання, що зараз відбувається у світі, які передбачають: 

 уніфікацію процедур регулювання; 

 впровадження нагляду, що базується на пруденційних правилах, та 

поступового переходу до трирівневої системи «Базель-ІІ», яка передбачає 

вимоги стосовно оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків (рівень 1), 

вимоги щодо здійснення нагляду з урахуванням ризиків (рівень 2), вимоги 

щодо розкриття фінансовими установами інформації перед учасниками ринку 

(рівень 3); 



 посилення контролю за власниками та керівниками фінансових установ; 

 активізацію участі об’єднань професійних учасників ринку в розв’язанні 

проблем, що стримують розвиток фінансового ринку; 

 забезпечення оперативної незалежності та фінансової автономії 

державних регуляторних органів; 

 здатність та готовність національних регуляторів до ефективної співпраці 

з міжнародними фінансовими органами та їх об’єднаннями; посилення 

боротьби з відмиванням грошей. 

З огляду на це, реформування регулювання та нагляду на фінансовому 

ринку України повинне здійснюватися за такими основними напрямами: 

 уніфікація норм і правил державного регулювання на фінансовому ринку 

з подальшим посиленням координації діяльності регуляторних органів; 

 інтеграція державного регулювання; 

 впровадження системи пруденційного нагляду в усіх основних сегментах 

фінансового ринку та поступовий перехід до системи нагляду, що базується на 

врахуванні ризиків; 

 підвищення ролі саморегуляційних організацій професійних учасників 

ринку, визначення законодавчого статусу СРО та забезпечення ефективної їх 

взаємодії з регуляторними органами; 

 суттєве зміцнення політичної незалежності регуляторів та забезпечення їх 

фінансової автономії шляхом переведення фінансування діяльності 

регуляторних органів за рахунок платежів з ринку. 

Світова фінансова криза загострила необхідність переосмислення 

принципів регулювання діяльності фінансових установ, а також посилила 

потребу в розробці та впровадженні нових підходів і методів оцінки діяльності 

фінансового сектора в цілому.

З метою активізації діяльності фінансового ринку необхідно 

впроваджувати нові підходи до регулювання та нагляду – формувати систему 

макропруденційного нагляду та регулювання. Чинники, які необхідні для 

впровадження даної системи:достатній ступінь незалежності органів 



регулювання та нагляду за фінансовими установами, яка має прояв через 

інституційну, операційну та фінансову незалежності; законодавчо визначений 

орган, який відповідає за розроблення політики фінансового сектору; якість 

комунікаційної політики.
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

ЯК УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Рівень здоров’я населення країни значно впливає на процеси і результати 

її економічного, соціального та культурного розвитку, демографічну ситуацію і 

стан національної безпеки.

Сучасний стан громадського здоров’я в Україні характеризується як 

кризовий. Тривалий час спостерігається стійка тенденція до зниження рівня 

здоров’я населення України. Це призвело до того, що на сьогодні в державі

середня тривалість життя громадян на 10-12 років нижча, ніж у країнах 

Європейського Союзу, а передчасна смертність, особливо серед чоловіків 

працездатного віку, є вищою в 3-4 рази. В Україні зафіксовано один з найвищих 

у світі показників природного зменшення населення (6,4 на тисячу осіб). За 

останні 15 років внаслідок депопуляції чисельність населення України 

скоротилась більше як на 5 мільйонів осіб [1]. 

Незадовільний стан здоров’я негативно впливає на якість і 

продуктивність праці, реалізацію основних функцій життєдіяльності 

працездатного населення. Зростання макроекономічних показників, на жаль, не 

супроводжується покращенням здоров’я працездатного населення, а це в 

кінцевому підсумку призводить до економічних та соціальних втрат.

Здоров’я працівників є важною передумовою високої продуктивності 

праці, підвищення добробуту населення та економічного розвитку країни. Тому 

держава при формуванні і реалізації соціальної політики повинна приділяти 



велику увагу охороні здоров’я працездатного населення країни. Одним з 

основних напрямів зміцнення здоров’я населення є здоровий спосіб життя 

(ЗСЖ).

ЗСЖ, на думку ряду авторів, включає дотримання фізіологічно 

оптимального режиму праці і відпочинку, раціональне харчування, достатній 

рівень фізичної активності, дотримання правил особистої і суспільної гігієни, 

охорону довкілля, корисні для особи форми дозвілля, дотримання правил 

психогігієни [2, с. 79].

ЗСЖ ґрунтується на колективних зразках поведінки, пов’язаних зі 

здоров’ям, заснованих на виборі альтернатив, що доступні людям відповідно до 

їхніх життєвих можливостей. Вибір альтернатив поведінки, у свою чергу, 

здійснюється на основі цінностей, що являють собою «узагальнене уявлення 

людей про цілі і норми своєї поведінки, які втілюють історичний досвід і 

концентровано відображають сенс культури окремого етносу і всього людства 

загалом» [3, с. 5].

Отже, в основі способу життя людини перебуває комплекс цінностей, що 

можуть по-різному впливати на стан її здоров’я. Як відзначають деякі автори,

«поліпшення здоров’я населення – це передусім проблема зміни цінності 

здоров’я як у системі цінностей всього суспільства, так і у системі цінностей 

особистості» [4, с. 26].

Звідси ми маємо констатувати необхідність трансформації цінностей. 

Державна політика у сфері охорони здоров’я має сприяти формуванню у 

людей цінностей здоров’я та гармонійного розвитку, здорового способу життя 

в широкому розумінні, яке включає не тільки санітарно-гігієнічні норми та 

практики, а й передбачає відповідну культуру праці, відпочинку, харчування, 

спілкування.

Особливу роль у формуванні пріоритету цінностей здоров’я та здорового 

способу життя людини відіграє освіта завдяки своїй спроможності 

забезпечувати навчання як різних груп населення впродовж усього життя, так 

і фахівців різних галузей на всіх етапах їх професійної діяльності.



Рівень здоров’я, як правило, безпосередньо пов’язаний з рівнем освіти. 

Чим вище середній рівень освіти в певному соціальному середовищі, тим 

кращі узагальнені показники здоров’я воно демонструє. При цьому поняття 

освіти потрібно розуміти комплексно: і як надання інформації, і як навчання 

методам, прийомам і навичкам здорового способу життя, і як виховання в дусі 

безумовного пріоритету цінностей індивідуального й громадського здоров’я в 

усіх його проявах, сферах, рівнях [4].

Сучасне бачення проблеми цінностей здоров’я розглядає освітню 

політику у сфері здорового способу життя як обов’язкову складову державної 

політики. Загальноприйнятим стало економічне обґрунтування необхідності 

особливої державної освітньої політики з формування здорового способу 

життя, яка є набагато ефективнішим інструментом поліпшення ситуації у 

сфері охорони здоров’я, ніж боротьба з наслідками нездорового способу життя. 

Освітня політика з питань забезпечення здорового способу життя являє 

собою суму формальних і неформальних правил, норм і методів, що 

впливають на індивіда або інституцію у сфері сприяння здоров’ю і 

скеровують їх [5].

Головним завданням освітньої політики в галузі охорони здоров’я є 

підвищення рівня обізнаності серед громадян, фахівців із здорового способу 

життя і політиків щодо ролі впливу соціально-економічних та довкільних 

чинників на стан здоров’я та нерівномірність поширення оздоровчих ресурсів. 

Таким чином, важливим аспектом концепції здоров’я населення ми

вважаємо пріоритет соціальних детермінант над впливом медицини і системи 

охорони здоров’я. При цьому основним напрямом збереження і зміцнення 

здоров’я повинні бути розробка та впровадження комплексних заходів з 

формування та поширення здорового способу життя.
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РЕІНЖИНІРІНГ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Події які відбуваються в Україні показують необхідність розвитку 

фізкультури та спорту як складову по укріпленню незалежності, виховання 

здорової, фізично сильної людини.

Однією з базових проблем, є відсутність вертикально інтегрованої 

системи фізичного виховання та спорту. Законі України «Про фізичну культуру 

і спорт» у статті 3 визначає що «Держава регулює відносини у сфері фізичної 

культури і спорту шляхом формування державної політики у цій сфері, 

створення відповідних державних органів, фінансового, матеріально-

технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового та іншого 

забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, а також визнання широкого 

самодіяльного статусу фізкультурно-спортивного руху в Україні та 

комплексної взаємодії державних органів з громадськими організаціями 



фізкультурно-спортивної спрямованості. Держава визнає і всебічно підтримує 

олімпійський рух в Україні, діяльність всеукраїнських фізкультурно-

спортивних товариств, національних спортивних федерацій, інших громадських 

організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.» (1).

Але в наявності відсутні зв’язки між державним і міським рівнями, немає 

діючих програм по розвитку фізичної культури в державі, більш того, все 

робиться для того щоб зробити заняття фізкультурою у освітніх школах 

факультативною, дуже мало фізкультурних майданчиках в містах і селах, 

відсутня пропаганда по втіленню здорового образу життя на ріні держави.

Стаття 26 Закону говорить – Державна програма розвитку фізичної 

культури і спорту в Україні розробляється центральним органом виконавчої 

влади з фізичної культури і спорту і затверджується Кабінетом Міністрів 

України.

Державна програма передбачає вимоги щодо організації підтримки та 

зміцнення здоров’я різних категорій громадян, вимоги до навчальних програм 

щодо фізичного виховання, систему програмно-оціночних нормативів і вимог 

щодо фізичного розвитку і підготовленості різних вікових груп населення, 

основні напрями розвитку масового самодіяльного спорту та спорту вищих 

досягнень, а також основні засади організаційного, матеріально-технічного, 

кадрового, інформаційного, нормативно-правового та іншого її забезпечення.

Кабінет Міністрів України затверджує систему програмно-оціночних 

нормативів і вимог щодо фізичного розвитку і підготовленості різних вікових 

груп населення. Органи охорони здоров’я за рахунок виділених їм кошти 

визначають рівень фізичного розвитку населення.

Державна програма повинна передбачати окремий розділ щодо розвитку 

фізичної культури і спорту в сільській місцевості.

Державна програма розробляється за участю громадських організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості, громадських організацій інвалідів на 

основі наукових досліджень в галузі фізичної культури і спорту та в інших 

галузях науки.



На основі державної програми розвитку фізичної культури і спорту 

Кабінет Міністрів України передбачає відповідний розділ у програмах 

економічного і соціального розвитку України.»

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (2) 

відсутня стаття витрат на розвиток і підтримку фізичної культури і спорту.

На сайті Міністерства молоді та спорту України(3) відсутні данні про: 

витрати на фізичну культуру, програми розвитку фізичної культури і спорту.

Фізична культура і спорт – це складова частина культури суспільства та

підсистема розвитку людського потенціалу в національному господарстві.

Зміна моделі господарювання в Україні привела до необхідності адаптації

сфери фізичної культури і спорту до ринкових умов. Дієва політика у 

спортивній галузі сприяє відтворенню здоров’я нації, поповненню бюджетних 

ресурсів за рахунок розвитку спортивних заходів, платних послуг у даній сфері 

та доходів від діяльності підприємств спортивного обладнання. Перемоги на

міжнародних змаганнях національних команд значно підвищують імідж країни, 

свідчать про її соціально-економічний та культурний розвиток.(4)

В цих дуже складних умовах Україна потребує ретельної розробки 

Програм розвитку фізичної культури і спорту, здорового образу життя для 

формування соціально активних, фізично здорових громадян держави.

Це потребує реінжинірингу організації управлінням фізичною культурою 

і спортом зі створенням матричної системи управління з дорученням 

Міністерства здоров’я України, місцевих органів влади, громадських 

фізкультурних і спортивних організацій. 

Розробка законодавчого та правового забезпечення сталого розвитку 

фізичної культури і спорту включаючи організаційні, налогові та інші 

нормативи, адаптування кращих світових практик по розвитку фізичної 

культури і спорту, створення системи загальнодоступних фізкультурних 

закладів для населення, розробка національної програми з державною 

підтримкою здорового образу життя.



Література:

1. Законі України «Про фізичну культуру і спорт».[Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://orlov.kharkov.ua/zakon-sport.htm

2. Закон України «Про Державний бюджет України на 

2015рік».[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/80-19

3. Міністерство молоді та спорту України.[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://dsmsu.gov.ua/index/ua

4. Навка П.І."Регулювання розвитку фізичної культури і спорту в умовах 

ринкових трансформацій економіки України". Автореферат.[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://iep.donetsk.ua/news/news.htm

Стеценко В. А., 

магістрант,

Київський національний університет культури і мистецтв, 

Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Виникнення надзвичайних ситуацій cупроводжуєтьcя людськими

жертвами, руйнуваннями, забрудненням довкілля, а наcлідками цього є збитки та 

величезні витрати на їх ліквідацію, які у результаті глобалізаційних процеcів 

cправляють негативний вплив не лише на країну, що від них потерпає, а й на 

cуcідні країни та cвітове cпівтовариcтво загалом. Тому cьогодні розробка дієвих 

заходів запобігання надзвичайних ситуацій різного характеру є однією з 

найважливіших функцій держави cтоcовно забезпечення національної безпеки 

країни.

Вирішення проблемних питань державного управління в умовах 

надзвичайних ситуацій виcвітлюєтьcя в роботах А. Альгіна, Н. Архіпової, 
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В. Владимирова, Ю. Воробйова, В. Кульбаби, Б. Порфірьєва, М. Фалєєва, 

В. Федоcєєва, C. Шойгу., ін. науковці.

Аналіз законодавчих, підзаконних та інших нормативно-правових актів з 

державного управління в умовах надзвичайних ситуацій cвідчить, що у зв’язку 

з переходом до cиcтеми цивільного захиcту нормативно-правова база у цій 

cфері перебуває у cтадії розвитку. Чаcтина її потребує перегляду та 

доопрацювання. Крім того, значним недоліком є її фрагментарніcть внаcлідок 

cкладноcті та багатоваріантноcті cценаріїв розвитку надзвичайних ситуацій. 

Отже, іcнує необхідніcть її удоcконалення та cиcтематизації.

Порівнявши іcнуючі визначення дефініції «надзвичайна cитуація», є вcі 

підcтави cтверджувати, що загальне визначення має бути таким: надзвичайна 

cитуація – це порушення нормальних умов життя і діяльноcті людей на об’єкті 

або на території, cпричинене аварією, катаcтрофою, cтихійним лихом, 

заcтоcуванням заcобів ураження, терориcтичним (диверcійним) актом, діями 

антиконcтитуційного cпрямування або іншими чинниками, що призвели 

(можуть призвеcти) до загибелі людей, завдання шкоди їх здоров’ю, загибелі 

тварин і роcлин, значних матеріальних збитків та (або) можуть завдати шкоди 

довкіллю у мирний чаc чи в оcобливий період (або під чаc бойових дій).

Cеред наcлідків надзвичайних ситуацій (далі – НС) є дуже великий 

cпектр, що здійcнює надзвичайний вплив на наcелення. Тому, виcвітлюючи 

безліч важких проблем, що накопичилиcь у cуcпільcтві, cоціальний фактор 

надзвичайних ситуацій незалежно від їх походження є cерйозною загрозою 

cтабільноcті в країні [57, c. 33].

Для забезпечення прогресивного розвитку суспільства, зважаючи на 

необхідність та захист в умовах НС, слід розробити відповідні методики та 

завдання щодо підвищення надійності та ефективності державного управління 

у цій сфері. Крім того, доцільно запровадити періодичне проведення тренінгів, 

ділових ігор та тренувань для відпрацювання алгоритму дій в умовах НС 

різного характеру з метою набуття працівниками необхідних практичних знань 

та навичок для роботи в нестандартних умовах. Це сприятиме якісному 



прогнозуванню, відпрацюванню можливих сценаріїв розвитку НС, чіткому 

розрахунку сил і засобів, необхідних у кожному конкретному випадку на 

конкретній території в кожному регіоні, а також оперативному прийняттю 

адекватних ситуації управлінських рішень і своєчасній їх реалізації. 

Викладене вище дає підстави стверджувати, що забезпечення 

національної безпеки є невід’ємною функцією кожної держави як cуcпільного 

утворення, покликаного гарантувати cприятливі умови для життя і діяльноcті її 

громадян.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

Існує понад 200 причин виникнення криз – від науково обґрунтованих до 

псевдонаукових [1, с. 675]. Науково обґрунтовані причини економічних криз 

з’явилися в наукових працях представників класичної школи політичної 

економії та сформовані в межах теорії недоспоживання. Для раннього етапу 



вивчення фундаментальних причин виникнення криз характерний акцент увагу 

вчених у більшій мірі на причинах саме циклічності, а не кризи, як такої. Після 

наукових праць М. Кондратьева, Дж. Кейнса та М. Туган-Барановського в науці 

остаточно були визнані циклічність економічного розвитку та суспільного 

відтворення, сформувалися в цілому положення циклу – його структура, 

причини та закономірності переходу від однієї фази до іншої.

Існуючі в сучасній науці кризові та антикризові теорії дають уявлення 

про причини криз та шляхи їх подолання, а їх багатоманітність відобразив в 

своїй класифікації У. Мітчелл [2]. В цілому, до основних концептуальних 

теорій щодо фундаментальних причин виникнення криз можна віднести теорії 

катастроф, циклів, систем, інновацій, антикризового управління, еліт тощо.

За останні десятиріччя суттєво збільшилась кількість публікацій, де 

досліджуються економічні кризи та ефект contagion («інфікування»), як один із 

наслідків глобалізації економіки. Цей термін з’явився у другій половині 1990-х рр. і 

не є абсолютно новим в економічній теорії. Проте у науковій літературі поки що не 

вироблено єдиного визначення ефекту інфікування. Розрізняють такі основні 

концепції міжнародного інфікування – перша підкреслює «ефект переміщення» 

(spillover), тобто неконтрольований зовнішній ефект, що відображає звичну 

взаємозалежність країн із ринковою економікою; друга – розглядає інфікування як 

наслідок ірраціональної поведінки інвесторів або фінансових агентів. 

Кризова інфекція у загальному розумінні являє собою процес передачі 

ринкових коливань від однієї країни до іншої, що проявляється в синхронних 

змінах у валютних курсах, процентних ставках, цінах на цінні папери та 

потоках капіталу [3, с. 179]. Інфікування не залежить від динаміки 

фундаментальних макроекономічних показників, і, відповідно до визначення 

С. Едварда, воно стає міжнародним шоком, параметри якого перевершують ринкові 

очікування. А. Ільїна доводить, що певна комбінація обмежень на інвестування 

може створити додаткові передавальні механізми, які сприяють поширенню шоків 

на ринки активів, що не пов’язані між собою динамікою фундаментальних 

макроекономічних показників [4, с.1–34].



Підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступні висновки:

1. До основних фундаментальних чинників економічних криз відносяться: 

 циклічність функціонування соціально-економічних систем 

макро/мегарівнів, що припускає їхні періодичні відхилення від рівноважного 

стану; 

 структурні слабкості економіки окремих країн/регіонів, що 

можутьпроявлятись навіть коли упродовж тривалих періодів спостерігалось 

економічне зростання; 

 регулятивні недоліки та нераціональна макроекономічна/регіональна 

політики влади;

 експансіоністська фінансова політика призводить до вибуху 

«бульбашок», що утворюються у вартості фінансових активів унаслідок різкого 

спекулятивного зростання цін на фінансові активи та нерухоме майно;

 загострення дисбалансів, яке викликає поглиблення балансової 

нерівноваги в усіх її виявах як на глобальному, так й на макро/мегарівнях. 

2. Із сукупності чинників важливо виділити кризогенеруючі, тобто 

чинники, які безпосередньо можуть викликати кризові явища або ситуації, які 

без належного реагування можуть переростати у кризи. Виникнення та вплив 

кризогенеруючих чинників не обов’язково спричиняють кризу в діяльності 

соціально-економічної системи. Настання останньої залежить не тільки від 

впливу самих чинників, а і від антикризової стійкості системи – свого роду її 

«готовності» піддатися цьому впливу. 

3. За сучасних умов головним каналом, який зумовлює стрімке 

поширення кризових явищ як у межах конкретних географічних регіонів, так і 

за їх межами, є сукупність фінансових взаємозв’язків між країнами, як прямих, 

так і опосередкованих міжнародними фінансовими ринками. Глобальні 

передумови поширення кризової інфекції полягають у сучасному характері 

розвитку світового господарства, який відзначається зростанням інтеграції 

національних економік до економіки глобальної, що зумовлює збільшення їх 



залежності від кон’юнктури міжнародних ринків за умов лібералізації усіх 

видів економічної активності. 

4. Кризове інфікування, на нашу думку, не варто розглядати як 

фундаментальну причину виникнення та поширення криз, це швидше механізм їх 

поширення, а причина виникнення криється у іншому. Механізм інфікування 

реалізується через певні інструменти поширення світових криз, основними з яких є: 

зовнішньоторговельний, фінансовий, інформаційний, політичний тощо. При цьому, 

країни зі здоровою внутрішньою й зовнішньою макроекономічною обстановкою 

менш чутливі до ефектів інфікування.
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