
Збірник наукових праць
включено до переліку фахових видань

з юридичних наук та державного управління
згідно з постановою президії ВАК України

від 23.02.2011 р. № 1-05/2

Право
та державне управління
Збірник наукових праць виходить 4 рази на рік

Головний редактор:
А. О. Монаєнко, доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України

Редакційна колегія:
Ю. В. Абакумова, д.ю.н., доцент
О. М. Бандурка, д.ю.н., професор, академік Національної академії
правових наук України, Заслужений юрист України
Т. М. Безверхнюк, д.держ.упр., професор
М. М. Білінська, д.держ.упр., професор
В. Г. Бодров, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
М. В. Болдуєв, д.держ.упр., професор
С. К. Бостан, д.ю.н., професор
О. П. Гетманець, д.ю.н., професор
В. В. Городовенко, д.ю.н., Заслужений юрист України, доцент
Н. О. Гуторова, д.ю.н., професор, Академік Національної академії
правових наук України, Заслужений юрист України
Т. А. Денисова, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України
С. Ф. Денисов, д.ю.н., професор
А. О. Дєгтяр, д.держ.упр., професор
О. В. Долгальова, д.держ.упр., професор
І. Б. Заверуха, д.ю.н., професор
В. П. Ємельянов, д.ю.н., професор
Д. М. Єрмоленко, д.ю.н., доцент
Т. А. Занфірова, д.ю.н.,  професор, Заслужений юрист України
О. М. Іваницька, д.держ.упр., професор
В. А. Ільяшенко, д.держ.упр., професор
А. В. Іщенко, д.ю.н., професор
Н. С. Карпов, д.ю.н., професор, полковник міліції
О. Г. Колб, д.ю.н., професор
І. Є. Криницький, д.ю.н, доцент, старший науковий співробітник
О. І. Крюков, д.держ.упр., професор
М. П. Кучерявенко, д.ю.н., професор, академік Національної академії
правових наук України, Заслужений юрист України,
Заслужений діяч науки і техніки України
М. А. Латинін, д.держ.упр., професор
Т. А. Латковська, д.ю.н., професор
О. М. Литвинов, д.ю.н., професор
В. Г. Лукашевич, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України
Є. Д. Лук’янчиков, д.ю.н., професор
В. К. Матвійчук, д.ю.н., професор
Р. С. Мельник, д.ю.н., професор
А. В. Мерзляк, д.держ.упр., професор
О. Г. Мордвінов, д.держ.упр., професор
В. О. Навроцький, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії
правових наук України
З. О. Надюк, д.держ.упр., доцент
В. М. Огаренко, д.держ.упр., професор
В. М. Пальченкова, д.ю.н., професор
В. П. Пєтков, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України
О. В. Покатаєва, д.ю.н., д.е.н., професор
Н. Ю. Пришва, д.ю.н., професор
І. В. Розпутенко, д.держ.упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
О. П. Рябчинська, д.ю.н., професор
Л. А. Савченко, д.ю.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
О. Ю. Синявська, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України
О. В. Солдатенко, д.ю.н., професор, старший науковий співробітник
В. М. Трубников, д.ю.н., професор
В. А. Устименко, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії
правових наук України
П. В. Хряпінський, д.ю.н., професор
В. Д. Чернадчук, д.ю.н., професор
О. І. Черниш, д.держ.упр., професор
С. О. Мосьондз, д.ю.н., доцент
Н. Я. Якимчук, д.ю.н, професор
Д. Т. Бікулов, к.держ.упр.
Т. В. Кошова, к.держ.упр.,
провідний спеціаліст Запорізької торгово-промислової палати
О. В. Прудивус, к.ю.н., доцент
В. І. Шамілов, к.е.н., президент Запорізької торгово-промислової палати

Іноземні члени редакційної колегії:
Г. Ю. Бистров, д. ю. н., професор (Російська Федерація)
Б. Єлчич, доктор наук, професор (Хорватія)
О. Ю. Грачова, д. ю. н., професор (Російська Федерація)
М. В. Сенцова, д. ю. н., професор (Російська Федерація)
О. П. Овчинникова, д. е. н., професор (Російська Федерація)
О. Хорват-Лончаріч, доктор наук, професор (Хорватія)
Ю. М. Осипов, д. е .н., професор (Російська Федерація)
С. О. Пелих, д. е. н., професор (Республіка Білорусь)
Е. Д. Соколова, д. ю. н., професор (Російська Федерація)
В. С. Фатєєв, д. е. н., професор (Республіка Білорусь)
Х. Арбутіна, доктор наук, професор (Хорватія)
О. А. Ялбулганов, д. ю. н., професор (Російська Федерація)

Засновники:

Класичний приватний університет,
Запорізька торгово-промислова палата

Свідоцтво Державного комітету інформаційної
політики, телебачення та радіомовлення України
про державну реєстрацію друкованого засобу

масової інформації
Серія КВ № 17197-5967Р від 16.11.2010 р.

Видавець:

Класичний приватний університет
Свідоцтво Державного комітету телебачення

та радіомовлення України
про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції

Серія ДК № 3321 від 25.11.2008 р.

Журнал ухвалено до друку вченою радою
Класичного приватного університету
24 червня 2015 р., протокол № 10

Усі права захищені. Повний або частковий передрук
і переклади дозволено лише за згодою автора і редакції.

При передрукуванні обов’язкове посилання на видання:
Право та державне управління : збірник наукових праць /
[за ред. А. О. Монаєнка]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. –
№ 4 (21). – 156 с.

Редакція не завжди поділяє думку автора
і не відповідає за фактичні помилки, яких він припустився.

Редагування: І. Ю. Антоненко, А. О. Бессараб
Технічне редагування та комп’ютерна верстка:

О. В. Дрига
Дизайн обкладинки: Я. В. Зоська

Адреса редакції:
Класичний приватний університет

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б.
Телефони/факс: (0612) 20-10-06, 63-99-73

Здано до набору 26.05.2015 р.
Підписано до друку 24.07.2015 р.

Формат 60×84/8. Різографія.Тираж 300 пр.
Замовлення № 42-15Ж.

Виготовлено на поліграфічній базі
Класичного приватного університету

© Класичний приватний університет, 2015

2015 р., № 4 (21)



2

ЗМІСТ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;  ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

І. О. Аршава
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ...................3

Н. В. Гребенюк
СТИМУЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ:
ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ...............................................................................................................................7

А. Є. Круглова
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ .... 13

В. І. Лісняк
СТИМУЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ ЯК САМОСТІЙНИЙ НАПРЯМ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВПЛИВУ ПОДАТКІВ .......................................... 18

О. В. Покатаєва, Е. В. Косова
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПРАВА  В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ................ 22

С. М. Слабко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА...... 27

Т. І. Стрибко
СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ .................................................................................................. 32

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

А. О. Булейко
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ  ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ: СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ .................................................................................... 36

В. В. Локтіонова
РOЗМЕЖУВAННЯ ЗЛOЧИНIВ ТA КРИМIНAЛЬНИХ ПРOСТУПКIВ,
ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ ............................................................................................................................... 41

І. С. Семенюк
КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН  РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  МАТЕРІ ЗА ВБИВСТВО НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ.............................................................. 45

Е. Г. Стоматов
МАЛІ ГРУПИ ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ПРАЦЕВИКОРИСТАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ .................................................................................. 49

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

М. В. Дєєв
МЕТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ............................................................................................ 53

МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ  ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. В. Банчук-Петросова
РОЛЬ ПІДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ  В РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.................. 58

М. М. Газізов
ЛЕГІТИМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ЛОБІЮВАННЯ  У ПРОВІДНИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ ...................................................... 63

Л. І. Даниленко
ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ  ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ................................................... 69

В. Ю. Когутюк
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АДАПТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ.................................................................................... 74

О. А. Линдюк
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ДІЯННЯМ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ .................................................... 79

Р. В. Овчаренко
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
В УКРАЇНІ І МІСЦЕ НАРОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА  В НЬОМУ ........................................................................................ 84

О. Л. Петрик
СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ........................................................ 88

М. М. Ребкало
ДЕЯКІ ЧИННИКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОННОСТІ Й ДИСЦИПЛІНИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ
ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ................................................................................ 93

О. С. Твердохліб
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.................................................................................. 97

О. В. Хілієнко
ЗОВНІШНІ РИНКИ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ............................................................................................................................... 101

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Il'chenko
A SYSTEM OF RISK MANAGEMENT AS AN EFFECTIVE MECHANISM
OF STATE REGULATION OVER UKRAINIAN FOREIGN TRADE........................................................................................ 106

Р. М. Богачев
СУЧАСНИЙ СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ДИНАМІКА, РИТМІКА ТА АРХІТЕКТОНІКА .......................................................... 111

О. І. Воронов
ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ............ 117

Н. А. Сорочишина
ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ОСНОВА МЕХАНІЗМУ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ....................................................................................... 123

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Г. В. Бритова
ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
ІЗ ЦІЛЯМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ............................................................................. 130

Ю. П. Козаченко
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ .................................................. 136

СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

О. Л. Корольчук
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ УЧАСНИКІВ АТО ............................................. 143

Д. С. Гайдаш
ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ................................................................................................................ 150



2015 р., № 4 (21)

3

*************************************************************

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

*************************************************************

УДК 35.07:347,9

І. О. Аршава

кандидат наук з державного управління, приватний нотаріус, доцент
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСА В УКРАЇНІ
В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

У статті проаналізовано особливості професіоналізації нотаріальної діяльності в контексті
становлення правової держави. Виокремлено основні структурні складові професійної антици-
паційної спроможності нотаріуса.
Ключові слова: нотаріальна діяльність, інститут нотаріату, антиципація, психологічна

структура діяльності.

У сучасних умовах трансформації системи
правоохорони та правозабезпечення в Україні
вдосконалення нотаріальної діяльності – важ-
ливий елемент правової реформи, а сам
інститут нотаріату забезпечує реалізацію дер-
жавної політики щодо гарантування дотри-
мання прав і свобод громадян. Так само но-
таріальна діяльність, нотаріальні послуги є
важливою складовою механізму становлення
й розвитку соціальної, правової держави. Ак-
туальність аналізу професійної діяльності но-
таріуса зумовлена прагненням України з пер-
ших років незалежності рухатися шляхом по-
будови правової держави та створити якісно
нове суспільство, в якому мають бути пріо-
ритетними загальнолюдські цінності. Ключо-
вими етапами, які, безумовно, сприяли виз-
нанню України іншими державами світу, стали
прийняття Конституції України, вступ України
до Ради Європи, проведення адміністративної
реформи та підготовка до проведення ад-
міністративно-територіальної реформи. При
цьому держава та її інституції продовжують
наполегливо шукати шлях забезпечення не-
ухильного дотримання прав людини й верхо-
венства права.1

Сучасний етап проведення в Україні
правової реформи визначив необхідність
переосмислення ролі та місця нотаріату в
правовій системі України як ефективного
засобу досудового захисту прав людини та
місця в ній інституту приватної нотаріальної
діяльності, що ґрунтується на принципах
латинського (вільного) нотаріату. Профе-
сійна діяльність нотаріусів покликана ство-
рювати належні умови для ефективної реа-
лізації норм права фізичними та юридични-
ми особами, захисту їх законних інтересів
шляхом надання правочинам публічної до-
віри та посилення доказової сили докумен-
тів, запобігаючи суперечкам між сторонами
цивільних правовідносин, захищаючи пра-
ва осіб від можливих порушень у майбут-
ньому, забезпечуючи між ними стабільні й
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передбачувані відносини. Такий яскраво
виражений превентивний характер функці-
онування й розвитку нотаріату вказує на
особливо вагому роль процесів антиципації
як на індивідуальному рівні в структурі
професійної діяльності кожного окремого
нотаріуса, так і на соцієтальному, коли
йдеться про місію інституту нотаріату як
певної підсистеми в системі суспільства в
цілому. У контексті цього дослідження ми
розглядаємо антиципацію як здатність пе-
редбачати появу результатів дій до того, як
вони будуть реально здійснені або сприй-
няті (“випережальне відображення”), гото-
вність до наступних подій на підґрунті жит-
тєвого досвіду [2; 3; 7; 8]. При цьому ан-
тиципацію на сучасному етапі розвитку
психології слід розуміти як двоєдиний про-
цес випереджального відображення (про-
гнозування й упередження) і творення
майбутнього (проектування (цілепокладан-
ня й планування) та опредметнення). Тому
осягнення феномена функціонування й
розвитку професійної антиципації нотаріу-
сів доцільно розпочинати з аналізу його
передісторії виникнення, культурно-істо-
ричного становлення, відтак, переходити
до вивчення наявних форм проявів антици-
пування в сучасному інституті нотаріату та
нотаріальній діяльності в Україні [2].
Мета статті – дослідження особливос-

тей антиципаційної спроможності нотаріуса
як виду професіоналізації в контексті ста-
новлення правової держави.
Нотаріат, як і всі явища у світі, існує й роз-

вивається як система. Зі зростанням складнос-
ті соціальних систем зростає й обсяг задоку-
ментованої трансакції між членами суспільст-
ва, які ледь знають або зовсім не знають одне
одного, а також документів, що засвідчують
факти та обставини, істинність яких не можна
перевірити безпосередньо, як це було в суспі-
льствах невеликого масштабу. За таких умов
виникає потреба в особливих соціальних ін-
ституціях, які б надавали документам доказо-
вої сили та правочинності з метою упере-
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дження соціальних конфліктів, а отже, і вико-
нання місії превентивного правосуддя. Нотарі-
альна діяльність як суспільно значуща діяль-
ність поряд із багатьма іншими видами не мо-
же перебувати поза контролем з боку держа-
ви. Ці та інші аспекти викликають потребу за-
гального адміністрування нотаріальної діяль-
ності, що є особливим видом нотаріально-
адміністративних правовідносин у межах зага-
льного розуміння адміністративних відносин.
Вони охоплюють правові аспекти відно–

син у структурі нотаріату, державний вплив
на систему нотаріату, трансформацію сис-
теми нотаріату, адміністрування в системі
нотаріату, гармонізацію європейського та
національного законодавства у сфері нота-
ріальної діяльності.
Зважаючи на особливості професійної

діяльності нотаріуса в соціальному середо-
вищі, варто наголосити, що нотаріальне
опосередкування суспільних відносин має
вже третій порядок опосередкування в кон-
тексті становлення вищих психічних і соці-
альних функцій. При цьому сам інститут но-
таріату в соціальних відносинах має харак-
тер антиципаційного феномена − у сенсі
випереджального відображення та просто-
рово-часового упередження майбутнього в
прийнятті рішень, діях і настановах у кон-
тексті правового поля соціуму з метою про-
гнозування й упередження конфліктів і
юридичних колізій. За таких умов нотаріус
змушений навіть передбачати тенденції в
правотворчості, які можуть вплинути в
майбутньому на інтереси клієнта. Крім того,
антиципаційні функції нотаріату повинні
торкатися й творення майбутнього проек-
тування (цілепокладання й планування) та
опредметнення, створюючи тим самим сис-
тему стабільних соціальних відносин [2].
Високий рівень антиципаційної спромо-

жності у сфері своєї професійної діяльності
є одним із найважливіших складових про-
фесіоналізму будь-якого фахівця й нотаріу-
са зокрема [2–4]. І все ж серед великого
розмаїття професій є такі, де розвій анти-
ципаційних функцій особливо актуальний.
Саме тому аналіз професійної антиципації но-
таріуса доцільно розпочати з виокремлення
сутності такої діяльності, яку визначає право-
ва система сучасної України. Згідно із чинним
законодавством, сутність та функціональне
призначення нотаріальної діяльності полягає в
захисті прав і законних інтересів фізичних і
юридичних осіб шляхом фіксації й посвідчення
їх безспірності, надання суб’єктивним правам
публічної сили та офіційного визнання від іме-
ні держави. При цьому в контексті правової
системи держави нотаріат виконує місію пре-
вентивного правосуддя, яка полягає в здійс-
ненні діяльності, що створює основу для вирі-
шення питань без їх судового розгляду, тобто
шляхом оформлення правового документа від
імені держави, надаючи йому юридичної сили,
юридично рівнозначної судовому документу.
Нотаріальна діяльність сприяє захисту

прав громадян і юридичних осіб і на стадії
судового розгляду, коли звернення до пра-
восуддя уникнути не вдається. При цьому
дії нотаріуса спрямовані на сприяння пов-
ному та всебічному дослідженню обставин
справи, на оптимізацію процесу доказуван-

ня, полегшення й спрощення діяльності
правосуддя. Сприяючи справі розв’язання
правових конфліктів, нотаріуси, з одного
боку, забезпечують докази, необхідні в разі
виникнення справи в судах або адміністра-
тивних органах, а з іншого – створюють
передумови для видачі судом судового на-
казу та забезпечують формування несупе-
речливої й повної доказової бази для вирі-
шення справи (через офіційний характер
нотаріальних актів і участь у справі як сві-
дків і третіх осіб). Проте це зовсім не озна-
чає, що такі модуси часу, як минуле та те-
перішнє, не відіграють важливої ролі. За-
уважимо, що здатність особистості до про-
фесійної нотаріальної діяльності можна
аналізувати з різних поглядів, отримуючи
щоразу нову її структурну модель.
Варто виокремити три різновиди здатностей

у структурі загальної професійної здатності до
нотаріальної діяльності, які зорієнтовують на
роботу з кожним зі згаданих вище часових мо-
дусів: здатність до професійної ретроспекції,
професійної презенсоспекції та професійної ан-
тиципації. У такому форматі особливо продук-
тивним, на наш погляд, видається виокремлен-
ня структури нотаріальної діяльності крізь при-
зму поняття “нотаріальна дія”, оскільки для но-
таріальної практики вже давно виокремлюють
перелік типових нотаріальних дій.
Нотаріальна дія – це окрема дія нотаріу-

са або іншої повноважної особи, яку визна-
чають окремим змістом. Вона є складовою
вищого рівня, який описують поняттями но-
таріального провадження. Нотаріальне
провадження – це сукупність послідовно
вчинюваних нотаріусом дій, що мають юри-
дичне значення, з метою надання їм юри-
дичної вірогідності (достовірності). Третім
ієрархічним рівнем організації нотаріальної
діяльності є нотаріальний процес, який
структурують як сукупність вчинюваних
нотаріальних проваджень або нотаріальних
дій, якщо за однією заявою вчиняють одне
провадження, та нотаріальних правовідно-
син, які виникають під час його вчинення.
При цьому нотаріальне право окреслює коло
нотаріальних дій, серед яких виділяють чоти-
ри групи: засвідчення безспірного права; за-
свідчення істинності фактів; надання докуме-
нтам юридичної сили; засвідчення доказово-
сті правочину. Щодо конкретного переліку
нотаріальних дій, то він чітко окреслений у
Законі “Про нотаріат” [4], нормативних доку-
ментах Міністерства юстиції України.
За цього підходу варто наголосити на

такому вимірі антиципації нотаріальної дії,
як її планування, і виділити цільове та ан-
тицільове антиципування, а також прогно-
зування майбутньої ситуації, в якій запла-
нована нотаріальна дія буде розгортатися,
та можливих прямих, побічних і віддалених
наслідків [1]. Оперуючи поняттям “нота-
ріальна дія”, можна виокремити такі рівні
професійної антиципації нотаріуса:
– Субнотаріально дійовий рівень антиципа-
ції;

– рівень одиничних нотаріальних дій або
нотаріально дійовий рівень професійно-
го антиципування нотаріуса;
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– рівень нотаріальної діяльності як систе-
ми нотаріальних дій нотаріуса впродовж
його майбутньої професійної кар’єри;

– рівень життєдіяльності нотаріуса в ціло-
му з інтеграцією професійного шляху в
його життєвий шлях як особистості;

– рівень функціонування й розвитку нота-
ріату як складової правової системи та
соціального інституту суспільства.
Однак, беручи за основу виокремлення рі-

внів поняття “нотаріальна дія” та “нотаріальна
діяльність”, усталених у контексті нотаріаль-
ного права, слід їх співвідносити з поняттям
“дія” та “діяльність” у психології. Під дією, згі-
дно з теорією діяльності, розуміють відрізок
людської активності, підпорядкований одній і
тій самій свідомій меті, яка може або безпосе-
редньо вдовольняти певну потребу суб’єкта (і
тоді така дія набирає форми діяльності), або ж
бути проміжним етапом реалізації потреби.
Сама дія, у свою чергу, може бути складною в
тому сенсі, що вона включає в себе дії меншо-
го масштабу, мету яких підпорядковують меті
цієї дії, й елементарні дії, які вже в подальшо-
му не містять підпорядкованих дій як поведін-
кових одиниць, націлених на усвідомлену ме-
ту [5].
Вважаємо правомірним з позицій аналізу

професіоналізації діяльності нотаріусу по-
становку питання про розмежування понят-
тя “нотаріальна дія” й “дія нотаріуса”, на-
даючи останньому ширшого змісту, ніж
першому. Адже, говорячи про субнотаріа-
льно дійовий рівень професійної антиципа-
ції нотаріуса, ми будемо мати на увазі фун-
кціонування антиципації в структурі саме
нотаріальної дії, а не просто дії нотаріуса.
Професійні дії нотаріуса в структурі реалі-
зації нотаріальної дії можуть бути дуже різ-
номанітними й торкатися як перцептивної,
так і інтелектуальної активності, спрямова-
ної на вивчення, редагування або створення
документа, стосовно якого в подальшому
буде прийматися рішення щодо можливості
його нотаріального посвідчення, так і кому-
нікації з клієнтом та іншими особами, задія-
ними в контексті цієї нотаріальної дії. Дії но-
таріуса в контексті нотаріальної дії можуть
бути спрямовані на упорядкування свого
робочого місця, організацію робочого часу
тощо. У структурі кожної із зазначених дій
також функціонує антиципація, яка цілком
може бути предметом спеціального психоло-
гічного дослідження, наприклад, комуніка-
тивна, перцептивна та мисленнєва антици-
пація нотаріуса, які є субнотаріально дійо-
вими різновидами антиципування [4].
Нотаріально дійовий рівень професійної

антиципації торкається моделювання прямих
і побічних, близьких і віддалених наслідків
здійснення задуманої нотаріальної дії. Адже
від того, наскільки правильно будуть проду-
мані й відображені нотаріусом різноманітні
ситуації майбутніх життєвих подій, залежати-
ме наявність або відсутність проблем в учас-
ників угоди. Від того, наскільки нотаріус
професійно, ретельно, доброзичливо, ста-
ранно попрацює над створенням документа,
буде залежати розвиток подій.
Нотаріально-діяльнісний рівень професій-

ної антиципації нотаріуса спрямований на
професійну діяльність у цілому, вибір місця

розташування нотаріальної контори, встано-
влення стабільного кола клієнтів, на роботу
над своїм професійним іміджем серед грома-
дян і колег тощо. При цьому нотаріальну дія-
льність можна розглядати як особливу діяль-
ність у психологічному сенсі, якщо вона сама
по собі стає специфічною потребою для но-
таріуса, який сумлінно ставиться до роботи й
самореалізовується в ній. При з’ясуванні
складових удосконалення професійної нота-
ріальної діяльності як напряму вдосконален-
ня державного управління розвитком нотарі-
ату варто визначити такі напрями:

1) психологічні аспекти професійної діяль-
ності нотаріуса: встановлення та розвиток
психологічного контакту під час спілкування;
мислення, інтуїція та уява у процесі вирішення
завдань, що стоять перед нотаріусом; усна
мова, емоції та почуття у практиці нотаріуса;

2) деонтологічні та етичні основи нота-
ріальної практики: поняття професійної й
правової культури нотаріуса; поняття та
структурна характеристика моралі нотаріу-
са; моральні принципи та їх відображення в
нотаріальній практиці; етична культура но-
таріуса; професійна етика нотаріуса;

3) нотаріальний процес, його зміст і ста-
дії: джерела й принципи нотаріального про-
цесу; поняття та загальна характеристика
нотаріальної діяльності, її принципи й за-
вдання; професіоналізм і компетентність но-
таріуса при здійсненні нотаріальної діяльнос-
ті; незалежність нотаріальної діяльності;

4) нотаріальна діяльність і правова прак-
тика: процедури, умови, прийоми та засоби
здійснення нотаріальної діяльності, консульту-
вання з правових питань; інформованість но-
таріальної діяльності; координація та взаємо-
дія в ході здійснення нотаріальної діяльності;

5) забезпечення прав, свобод та інтересів
інших суб’єктів нотаріальної діяльності: права,
повноваження й обов’язки нотаріуса; нотаріа-
льна таємниця; обмеження щодо вчинення
нотаріальних дій; порядок оскарження нотарі-
альних дій або відмови в їх вчиненні; зупи-
нення й припинення нотаріальної діяльності;

6) відповідальність нотаріусів;
7) організаційно-правові аспекти нота-

ріальної діяльності: організація роботи но-
таріусів; реєстрація приватної нотаріальної
діяльності; правові засади організації робо-
чого місця нотаріуса; порядок заміщення
приватного нотаріуса; порядок страхування
цивільно-правової відповідальності приват-
ного нотаріуса [4].
Якщо ж професійна діяльність як така для

нотаріуса не є потребою, а слугує лише засо-
бом для задоволення інших потреб, то діяльні-
стю вона є лише в широкому розумінні. Про-
блему особистісного смислу своєї професійної
діяльності кожен нотаріус вирішує залежно від
того, як свій професійний шлях він вписує в
загальний контекст власного життєвого шляху
як суб’єкт життєтворчої активності. Зазначе-
ний рівень можна назвати життєтворчим рів-
нем професійної антиципації нотаріуса. При
цьому індивідуальна життєтворчість і профе-
сійна діяльність особистості тісно пов’язані з
суспільним контекстом, який є динамічним.
Більше того, антиципувати тенденції розвитку
суспільства, а особливо його правової систе-
ми, нотаріусу потрібно не лише у власних ін-
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тересах, але й виходячи з інтересів клієнтів,
прогнозуючи, які наслідки може мати цей
правочин на тлі змінених суспільних умов.
Отже, нотаріус має бути також і своєрідним
футурологом, який не тільки передбачає, але
й певною мірою бере участь у творенні май-
буття не лише для свого клієнта, але й для су-
спільства та держави [1].
Як бачимо, професійна антиципація як

складова процесу професійної діяльності но-
таріуса є досить складним і багатоаспектним
явищем, яке потребує поглибленого аналізу з
визначення глибинної природи цього фено-
мена. Нотаріат як правовий інститут розвину-
того суспільства опікується забезпеченням
захисту та охорони власності, прав і закон-
них інтересів фізичних і юридичних осіб,
сприяє зміцненню законності та правопоряд-
ку, запобіганню правопорушень, виступаючи
в правовій системі держави як орган безспір-
ної цивільної юрисдикції та превентивного
правосуддя, що має сприяти виконанню за-
вдань правосуддя, запобігаючи виникненню
судових спорів шляхом запобігання пору-
шенням цивільних прав і інтересів, забезпе-
чення їх належної реалізації. При цьому пре-
вентивна місія нотаріальної діяльності стає
ще більш затребуваною в умовах прискорен-
ня соціальних трансформацій суспільства, які
зумовлюють істотні зміни в суспільних відно-
синах, що документують, і правочинність та
доказовість яким надають нотаріуси. За таких
умов набуває значення й зростання превен-
тивності управління функціонуванням і роз-
витком нотаріату й з боку держави.
Висновки. Таким чином, професіоналіза-

цію діяльності нотаріуса визначають як ціліс-
ний безперервний процес становлення нота-
ріуса як професіонала й характеризують, на-
самперед, такими поняттями, як професійна
придатність і готовність до праці, що є голо-
вною умовою високої професійної здатності
до виконання обов’язків, досягнення високої
ефективності діяльності. В основу професіо-
налізації має бути покладено професійну ан-
тиципацію, що уможливлює становлення но-

таріуса як професіонала у сфері забезпечен-
ня прав громадян у системі правовідносин.
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Аршава И. А. Профессионализация деятельности нотариуса в Украине в контексте
становления правового государства
В статье проанализированы особенности профессионализации нотариальной деятельности

в контексте становления правового государства. Выделены основные структурные составляю-
щие профессиональной антиципационной способности нотариуса.
Ключевые слова: нотариальная деятельность, институт нотариата, антиципация, психо-

логическая структура деятельности.

Arshava І. Professionalization of Notary Activity in Ukraine in the Context of the
Establishment of the Rule of Law

The article analyzes the characteristics of professionalization in the notary's activities in the
context of the establishment of the rule of law. The role anticipation component in the structure of
the professional activities of a notary. Obtained professional anticipation flow levels in the notary's
activities in terms of “notarial act”. It relates the concept of “notarial act” and “ notarial activities”
with the concepts of “action” and “activity” adopted in psychology. The structure of the process of
improvement of notarial activities as a method of improving governance notary.
Рrofessionalization of the notary is defined as a single continuous process of becoming a notary as

a professional and is characterized primarily by concepts such as professional skills and willingness to
work, serves as the main condition of high professional ability to perform duties, achieving high
performance. At the heart of professionalization should be mandated professional anticipation,
enabling the formation of a notary as a professional in the field of civil rights in the legal system.

Key words: institute of notaries, notarial activity, anticipation, psychological structure of activity.
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СТИМУЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ:
ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено загальну правову природу податково-правового примусу. Визначено
зміст і розкрито особливості стимулюючої функції податково-правового примусу. Виявлено ос-
новні форми реалізації стимулюючої функції податково-правового примусу й наведено прикла-
ди їх закріплення в податковому законодавстві України.
Ключові слова: податково-правовий примус, стимулююча функція податково-правового

примусу, форми реалізації стимулюючої функції податково-правового примусу.

У сучасних умовах будь-яка державна
форма суспільства нерозривно пов’язана з
податковими відносинам. Останні, виника-
ючи з приводу сплати податків і зборів, є
надзвичайно важливими для суверенних
публічних територіальних об’єднань завдя-
ки своєму призначенню – формування ка-
налу податкових надходжень до їх центра-
лізованих грошових коштів. 1

Податкові відносини дають змогу акуму-
лювати кошти, без яких неможливе існу-
вання держави, фінансування її завдань і
функцій, вони забезпечують фінансові осно-
ви цілісності, збалансованості розвитку сус-
пільства [9, c. 95]. Одночасно особливість
податкових відносин виявляється в їх існу-
ванні виключно у формі правовідносин, які є
публічними, тобто такими, що пов’язані та
випливають із влади, забезпечені можливіс-
тю застосування державного примусу. Вони
є формою реалізації імперативної податково-
правової норми, їх реалізують за таким
принципом: команда (видана державою) і
виконання (яке здійснюють підлеглі суб’єкти
податкового права) [9, c. 93].
Показово, що до з’ясування поняття, зміс-

ту, ознак як державного примусу загалом, так
і галузевих й інституційних його форм вдава-
лися такі відомі науковці: С. С. Алексєєв,
Д. М. Бахрах, С. М. Братусь, В. В. Кириченко,
О. Ю. Кікін, Т. О. Коломоєць, М. П. Кучерявен–
ко, Т. О. Мацелик, Н. Ю. Пришва, Н. А. Сат–
тарова, В. В. Серьогіна, А. М. Тимченко та
ін. Однак, що стосується виокремлення
функцій державного примусу та ґрунтовного
аналізу їх різновидів, то такі дослідження в
податковому праві відсутні.
Мета статті – охарактеризувати стиму-

люючу функцію податково-правового приму-
су.
Принциповою ознакою правових норм

інституту податкового права є їх офіційне
встановлення державою та охорона їх дер-
жавним примусом [11, c. 58]. Авторитетний
український фахівець у галузі фінансового
права професор М. П. Кучерявенко підкрес-
лює, що обов’язковість податково-правових
норм передбачає два аспекти. З одного боку,
ідеться про здійснення безумовного імперати-
вного податкового обов’язку, якому держава
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надає першочергового значення та конститу-
ційно закріплює. З іншого – це можливість і
необхідність державного захисту податково-
правової норми, фактично обов’язковість за-
стосування державного примусу у випадку
протиправних діянь [9, c. 72].
При цьому варто мати на увазі, що за

цими особливостями податкових відносин і
ознаками податково-правових норм знахо-
дяться два визначальні чинники, що є ос-
новними рушійними силами й мотивами по-
ведінки владного та зобов’язаного суб’єктів
податкових правовідносин – їх інтереси.
Владному суб’єкту відповідає публічний ін-
терес, реалізовувати й охороняти який є
його і правом, і обов’язком, що виражають
у змісті податкової компетенції вповнова-
жених органів влади. Водночас зо-
бов’язаний суб’єкт привносить у податкові
відносини свій власний інтерес. Ці інтереси
є багато в чому протилежними один до од-
ного, адже публічний інтерес характеризує
мета своєчасного та повного отримання по-
даткових коштів від платників податків, а
останні, зобов’язані учасниками податкових
правовідносин, прагнуть до збереження
якомога більшої частини свого майна і, від-
повідно, до зменшення розміру податкових
коштів, сплачуваних за їх рахунок.
Ця спрямованість публічного та приват-

ного інтересів формує першопричину кон-
фліктності податкових відносин, що здатна
породжувати деліктність у поведінці плат-
ників податків і їх вихід за межі диспозиції
податково-правових норм навіть під загро-
зою виявлення цього контролюючими орга-
нами та застосування ними передбаченої
податково-правовими нормами санкції.
Французький учений П. М. Годме, дослі-
джуючи цю проблему, виявив особливу
групу причин, що спонукає платників пода-
тків до вибору подібної моделі їх поведінки,
зараховуючи до неї моральні, політичні,
економічні й технічні причини. Моральні
критерії виходять з розбіжності ідей і прин-
ципів усезагальності, рівності та їх законо-
давчого закріплення. Політичні передумови
ухилення зосереджені в нераціональному
механізмі регуляторної функції. Економічні
причини виявляють у порівнянні платником
наслідків сплати податку й застосування
санкції за його несплату. Технічні причини
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пов’язані з недосконалістю форм і методів
контролю [4, c. 399–406].
Для української системи оподаткування

значним є вплив усіх цих чинників у пове-
дінці платників податків і протистоянні пу-
блічного та приватного інтересів у сфері
податкових відносин. Так, моральні крите-
рії виражаються при порушенні або недо-
статній реалізації принципів податкового
законодавства, спрямованих на гаранту-
вання балансу публічних інтересів і закон-
них прав платників податків (це, передусім,
засади рівності, соціальної справедливості,
нейтральності оподаткування, рівномірності
та зручності сплати [13, ст. 4], які мають
забезпечувати співмірність поставленої ме-
ти у вигляді отримання податкових коштів
бюджетами й використовуваних для цього
податково-правових засобів). Політичні пе-
редумови головним чином пов’язані з нері-
вномірним розподілом податкового тягаря
серед платників податків (коли, наприклад,
малий і середній бізнес відчуває значно си-
льнішу питому вагу податкового наванта-
ження в загальному обсязі свого прибутку,
ніж це відбувається з великими платниками
податків) і високим ступенем загального
податкового тиску. Економічний чинник –
це просте порівняння платником податку
майнових наслідків обрання ним правомір-
ної моделі поведінки та виходу за межі
приписів податково-правових норм, у тому
числі з урахуванням потенційної корупцій-
ної складової в діяльності контролюючих
органів. Технічні чинники – це низька
якість використовуваної законодавчої тех-
ніки при податково-правовому регулюванні
та слабкий рівень правореалізації податко-
во-правових норм.
За цих обставин створюється висока за-

гроза виникнення й концентрації податко-
вих правопорушень з боку платників пода-
тків, тому обов’язком владного суб’єкта
стає захист публічного інтересу в оподат-
куванні, відновлення прав держави та те-
риторіальних громад на отримання подат-
кових коштів, забезпечення надходження
до бюджетів джерел фінансування їх за-
планованих видатків, що спрямовують на
реалізацію основних завдань держави та
місцевого самоврядування. Для цього від-
бувається використання заходів податково-
го примусу до платників податків, що скої-
ли правопорушення.
За своєю природою податково-правовий

примус є галузево-інституційним втіленням
загального державного примусу. Ю. П. Би-
тяк визначає державний примус як психо-
логічний або фізичний вплив державних
органів (посадових осіб) на певних осіб з
метою спонукати, примусити їх виконувати
правові норми [2, c. 163]. Важливо, що вже
в цьому визначенні ми бачимо прояв спо-
нукання або, інакше кажучи, стимулювання
як однієї із загальних функцій примусу.
При цьому поняття “стимулювання” похо-
дить від мовної одиниці “стимул” (лат.
stimulus) – причина, що спонукає до дії;
зацікавленість у здійсненні чого-небудь
[14, c. 638]. У свою чергу, категорію
“функція” розуміють як “призначення, ви-
ражене в дії”, “існування, мислиме нами в

дії” [16, c. 481], “основні напрями діяльнос-
ті” [6, c. 21, 89, 154].
Державному примусу властиві й усі якості

загальної родової категорії “примус”. Приро-
ду примусу детально вивчав ще в позамину-
лому столітті німецький правознавець Р. фон
Ієрінг, вказуючи, що примусом є здійснення
будь-якої мети за допомогою подолання во-
лі. При цьому він підкреслював, що подо-
лання чужої волі можливо в двох формах:
по-перше, механічним шляхом (фізичний
примус), коли опір чужої волі усувають за-
стосуванням домінуючої фізичної сили (про-
цес суто зовнішній); по-друге, за допомогою
психологічних засобів, за яких опір чужої
волі зламують у ній самій [7, c. 178]. У су-
часних умовах публічно-правовому, держа-
вному примусу здебільшого притаманна са-
ме друга форма. Особливо, якщо врахувати
продовження тези Р. фон Ієрінга: не лише
здійснення примусу, але і його загроза, що
містять норми права, впливає на поведінку
підвладних суб’єктів. Ось чому право обо-
в’язково містить елемент державного при-
мусу [7, c. 179].
Одночасно треба й враховувати, що

примус є не єдиним методом впливу дер-
жави на поведінку особи: іншим суттєвим ад-
міністративно-правовим методом є переконан-
ня. Як слушно зазначає російський фахівець у
сфері державного управління Л. Л. Попов, ке-
рівництво справами держави, реалізація ви-
конавчої влади, забезпечення дисципліни та
правопорядку здійснюють за допомогою акти-
вних засобів цілеспрямованого впливу на сві-
домість і поведінку людей. У сучасних умовах
такими засобами є два універсальних методи
державного управління – переконання та
примус [1].
Під час впливу на свідомість людей шля-

хом переконання в особистості створюють
внутрішні моральні стимули, потреба пра-
вомірної поведінки, примус змушує грома-
дянина змінити свою поведінку на бажану
для суспільства сторону, оскільки він
пов’язаний з обмеженням деяких прав та
інтересів осіб, які скоїли протиправні вчин-
ки, а також забезпечує запобігання право-
порушенням з боку інших громадян [1].
При цьому функція стимулювання присутня
в обох цих методах з тією лише відмінністю,
що вона виражена в різних пропорціях, ви-
являється в різному механізмі взаємодії з
особою та її застосування відбувається в
різних умовах і формах.
Стимулююча участь методу переконання

є більш помітною. Це випливає із самої
природи переконання – системи заходів
правового, а також довколоправового ха-
рактеру, які здійснюють державні та гро-
мадські органи, і що виявляється у викори-
станні виховних, роз’яснювальних і заохо-
чувальних методів, спрямованих на форму-
вання в громадян розуміння необхідності
чіткого виконання законів та інших право-
вих актів [2, c. 162]. Зміст методу переко-
нання дуже різноманітний. Його виражають
у виховній, організаторській і пропагандист-
ській роботі, в роз’ясненні рішень, прийнятих
органами державної влади, у широкій системі
заохочень [1]. Сфера застосування методу
переконання знаходить свій вияв від почат-
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кового виховання громадян у дусі поваги до
закону, формування в них стійкої звички до-
тримання припису правової норми, профілак-
тики й запобігання правопорушенням до
припинення протиправних діянь, перевихо-
вання правопорушників і чинення позитивно-
го соціально-реадаптаційного впливу на них
[12, c. 110]. Тим самим стимулювання в ме-
тоді переконання орієнтовано на безпосере-
днє спонукання до правомірної поведінки
особи через вибудову внутрішніх мотивів
для цього, координацію волі особи та при-
пису правової норми, коли особа відчуває
чітку потребу бути законослухняною та ба-
жає діяти правомірно. Одночасно й часовий
відрізок стимулюючого впливу в переко-
нанні більше зміщено до початку свідомого
обрання особою моделі своєї поведінки,
тобто він виявляється задовго до можливо-
го вчинення особою правопорушення.
Однак щодо окремих осіб переконання

не завжди є достатнім засобом впливу. То-
му держава, захищаючи права й свободу
громадян, інтереси суспільства, примушує
осіб, що не піддаються заходам переконан-
ня й громадського впливу, до дотримання
порядку, встановлює різні види відповіда-
льності за вчинення правопорушень. Пере-
конання за цих обставин припиняє бути
єдиним засобом впливу. Виникає об’єктив-
на необхідність застосування примусу.
Причому залежно від характеру суспільно
небезпечного діяння (події) та безпосеред-
нього об’єкта впливу державний примус
поділяють на фізичний і психічний (загро-
за, страх настання несприятливих наслід-
ків). Його мета – змусити конкретних су-
б’єктів права дотримуватися правових при-
писів або утриматися від тих чи інших дій.
Примус є методом, що формує стан підпо-
рядкованості суб’єктів і являє собою владне
веління або пряму дію. Досягнення бажано-
го результату при використанні методу
примусу здійснюють усупереч волі суб’єкта
– при його внутрішньому, а часом і зовніш-
ньому опорі [1].
Важливо, що для використання держав-

ного примусу необхідною умовою може бу-
ти не лише наявний факт протиправної по-
ведінки особи, а й потенційна можливість
такої поведінки, а також об’єктивні умови по-
треби захисту публічного інтересу, що в їх по-
ходженні безпосередньо не пов’язані з людсь-
кою поведінкою, у тому числі протиправною.
Це, наприклад, виявляється в умовах стихій-
ного лиха чи за інших особливих обставин,
коли повноваження владного суб’єкта, надані
йому для належного захисту публічного інте-
ресу, не можуть бути реалізовані інакше, ніж
через застосування примусу. Із цим погоджу-
ється й Л. Л. Попов, зазначаючи, що іноді
держава змушена вдаватися до застосування
примусових заходів і щодо осіб, невинних у
порушенні норм права, коли компетентні ор-
гани в передбачених законом випадках об-
межують їх права [1].
Так, зокрема, для податкових відносин

подібна ситуація може виникнути, коли
відбувається перевірка контролюючими ор-
гану діяльності та документації платника
податків, що був контрагентом, або інак-
шим чином, пов’язаним з особою, яка вчи-

нила порушення податкового законодавст-
ва або яку підозрюють у цьому. У цих умо-
вах жодних ознак протиправності в діях та-
кого контрагенту може й не існувати, але
для достовірного виявлення всіх обставин
справи й повноцінного захисту публічного
інтересу контролюючому органу (у тому чи-
слі, наприклад, при знищенні первинної
документації підозрюваною особою, що мо-
же свідчити про вчинення нею податкового
правопорушення або злочину) є необхід-
ним проведення перевірки контрагента.
Тож стимулювання методом примусу є

більш опосередкованим, похідним від інших
владних заходів зовнішнього впливу на
особу. Не випадково Д. М. Бахрах підкрес-
лює, що примус можна розуміти як запере-
чення волі підвладного й зовнішній вплив
на його поведінку, коли владний суб’єкт діє
на моральну, майнову, організаційну або
фізичну сферу підвладного, щоб перетво-
рити його волю та досягти підпорядкування
[3, с. 440]. Такі владні заходи впливу не
утворюють першоджерело власної волі осо-
би діяти відповідно до правових приписів,
не викликають внутрішнього бажання до
правомірної дії через усвідомлення первіс-
ної потреби в ній, але пригнічують первісну
волю особи, зламують її, змушуючи підко-
ритись припису правової норми. Тому сти-
мулювання в методі державного примусу
виникає ззовні – при спрямуванні заходів
владного впливу на волю особи, яка змушена
виконати правовий припис. Також і часову
складову стимулюючого впливу за методом
примусу характеризують певним запізненням
відносно виникнення та прояву первісної волі
особи: така воля вже не тільки може сфор-
муватися, але й почати реалізовуватися в
протиправну поведінку, перш ніж буде зупи-
нена під впливом державного примусу.
Фахівці податково-правовий примус розу-

міють як “особливий вид державно-пра-
вового примусу, який є встановленою нор-
мами податкового права системою заходів
впливу, що застосовують до зобов’язаних
суб’єктів податкових правовідносин, які по-
рушують податково-правові норми, з метою
забезпечення реалізації податкового обов’яз-
ку, надходження податків і зборів до держа-
ви та територіальних громад” [15, c. 5]. При
цьому, будучи одним із підвидів державного
примусу, податково-правовий примус набу-
ває всіх ознак останнього, а також доповню-
ється власними особливостями.
Саме тому з урахуванням розглянутих

особливостей державного примусу слід
вважати, що податково-правовий примус
застосовують не тільки до осіб, які пору-
шують податково-правові норми, а й у ви-
падках запобігання таким правопорушен-
ням і об’єктивним умовам потреби захисту
публічного інтересу, що напряму не
пов’язані з протиправною поведінкою осо-
би, яка зазнає примусу. У свою чергу, осо-
бливим рисами податково-правового при-
мусу, що дають змогу його виокремити як
вид державного примусу, є його мета – за-
хист публічного інтересу в оподаткуванні,
особлива сфера існування – податкові пра-
вовідносини, особливе коло суб’єктів – ко-
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нтролюючі органи як владний суб’єкт і пла-
тники податків як підвладні особи.
У свою чергу, беручи до уваги позначене

вище розуміння категорій “стимулювання”
та “функція”, можна надати й визначення
стимулюючої функції податково-правового
примусу. Нею є такий напрям впливу подат-
ково-правового примусу на поведінку зо-
бов’язаного суб’єкта податкових правовід-
носин, що шляхом застосування владним
суб’єктом податкових правовідносин спеці-
альних податково-правових заходів, вико-
ристовуваних із загальною метою захисту
публічного інтересу, спонукає його безумо-
вно й незважаючи на його внутрішню волю
підкоритись припису податково-правової
норми, вчинивши передбачені таким при-
писом дії чи, навпаки, відмовившись від
вчинення дій, що перешкоджають реаліза-
ції цього припису.
Конкретні форми реалізації стимулюючої

функції податково-правового примусу за-
лежать від способу захисту публічного ін-
тересу та використовуваних правових за-
ходів, за допомогою яких владний суб’єкт
чинить примусовий вплив на поведінку
платників податків. Слід вказати, що, про-
аналізувавши праці різних учених, які так
чи інакше розглядали питання або держав-
ного примусу в цілому, або його фінансово-
правового галузевого втілення, можна зро-
зуміти, що не всі вони одностайно визна-
чають видовий склад заходів примусу. Так,
М. П. Кучерявенко вказує, що примус у
сфері оподаткування здійснюють запобіж-
ними заходами, заходами припинення й
відновлювальними заходами [10, c. 550].
Ю. П. Битяк вважає, що заходи примусу роз-
поділяють на: а) заходи запобігання; б) за-
ходи припинення правопорушень; в) заходи
стягнення [2, c. 164]. А. М. Тимченко зазна-
чає, що податково-правовий примус як сис-
темне явище містить припиняючі, правовід-
новлювальні й каральні заходи [15, c. 3]. На
думку В. В. Кузовкова, заходи фінансово-
процесуального примусу можуть бути попе-
реджувальними, припиняючими, забезпечу-
вальними або відновлювальними [8]. У свою
чергу, на думку Л. Л. Попова, заходи при-
мусу можна поділити на: а) попереджува-
льні заходи; б) заходи припинення; в) за-
ходи відповідальності; г) заходи забезпе-
чення [1].
Втім, такі погляди не можна визнати ви-

значальними для з’ясування форм реаліза-
ції стимулюючої функції податково-
правового примусу, оскільки вказані праці
або не присвячувалися саме предмету нашо-
го дослідження, або в своїй концептуальній
основі не враховували можливість застосу-
вання податково-правового примусу й відпо-
відних примусових заходів навіть за відсут-
ності порушення суб’єктом, на який чинять
примус, приписів податково-правових норм.
З огляду на це є всі підстави вважати, що ви-
ди заходів податково-правового примусу по-
діляють на чотири групи: 1) запобіжні; 2)
припиняючі; 3) правовідновлювальні; 4) ка-
ральні (штрафні). Критерієм такого поділу є
цільова спрямованість правового захисту пу-
блічного інтересу в оподаткуванні. Таку ці-
льову спрямованість, у свою чергу, визна-

чають особливостями розвитку та втілення
тієї загрози публічному інтересу, що прямо
або опосередковано пов’язана з діями або
бездіяльністю зобов’язаного суб’єкта пода-
ткового правовідношення, на якого відбу-
вається чинення податково-правового при-
мусу.
Саме так логічно пов’язують між собою

різні стадії існування податкового правопо-
рушення або іншої загрози для публічного
інтересу в оподаткуванні (фактично, почи-
наючи від можливості й потім наміру скоїти
правопорушення, безпосереднього його
вчинення, ліквідації наслідків і покарання)
та виражені у податково-правовому примусі
способи протидії цим явищам. Цілком зако-
номірно, що в кожній із відповідних визна-
чених груп примусових заходів відбувається
реалізація тією чи іншою мірою (необхідною
для досягнення кінцевої мети – захисту пуб-
лічного інтересу) стимулюючої функції пода-
тково-правового примусу.
Наприклад, при проведенні запобіжного

заходу у вигляді податкової перевірки пла-
тника податку контролюючим органом від-
бувається стимулювання такого платника
до надання достовірних даних (щодо про-
ваджуваної ним діяльності, виконання ним
свого головного податкового обов’язку, ве-
дення обліку й складання звітності тощо), а
також існує спонукання до підкорення за-
конним вимогам службовим особам контро-
люючого органу та співпраці з останнім.
Подібне стимулювання стає можливим за-
вдяки нескладному порівнянню платником
податків негативних наслідків відсутності
його співпраці з контролюючим органом
(вони полягають у можливостях як продов-
ження перевірок, збільшення їх строків то-
що, так і переходу до інших примусових за-
ходів, що можуть навіть повністю зупинити
господарську діяльність такого платника) та
наслідків підкорення всім законним вимогам
контролюючого органу (дострокове завер-
шення перевірки й продовження нормальної
діяльності платника).
У свою чергу, серед інших примусових

заходів також помітний характерний прояв
стимулюючої функції податково-правового
примусу. Наприклад, при такому припиня-
ючому заході, як зупинення видаткових
операцій на рахунках платника податків,
що має податковий борг і перешкоджає ви-
конанню податковим керуючим його пов-
новажень [13, ст. 91], доволі чіткою є взає-
мозумовленість не лише протиправної пове-
дінки платника податку та застосованого до
нього припиняючого заходу податково-
правового примусу, але й самого заходу
примусу та спонукання, спрямованого на
такого платника податку-боржника, дотри-
муватись вимог податкового керуючого. Тим
самим, відбувається примусове стимулюван-
ня до припинення правопорушення, спону-
кання платника податку до відмови від по-
дальшого вчинення ним неправомірних дій.
За аналогічним механізмом відбувається

й реалізація стимулюючої функції податко-
во-правового примусу при задіянні уповно-
важеними державними органами до плат-
ника податків правовідновлювальних і ка-
ральних заходів податково-правової відпо-
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відальності. Так, уже в своїй основі право-
відновлювальні заходи спонукають до вчи-
нення активних дій, спрямованих на відно-
влення того стану, який мав настати, але
не настав [5, c. 22]. Наприклад, такий пра-
вовідновлюваний захід, як продаж майна
платника податку – боржника, що перебу-
ває у податковій заставі [13, ст. 95], голо-
вним чином спрямований (будучи не просто
заходом примусу, але й заходом правовіднов-
лення) на активне відновлення прав уповно-
важеної особи, а саме держави та територіа-
льних громад як власників податкових надхо-
джень, заполучити очікувані, але вчасно або у
повному обсязі не отримані податкові кошти
[15, c. 10]. Крім цього, продаж майна боржни-
ка одночасно є й прямим стимулом цього пла-
тника податку до подальшого належного ви-
конання ним свого головного податкового
обов’язку.
Певний вияв стимулюючої функції при-

сутній і ще в одному заході правовіднов-
лення – пені. Не випадково український за-
конодавець визначає, що нарахування пені
закінчують у день зарахування коштів на
відповідний рахунок органу, що здійснює
казначейське обслуговування бюджетних
коштів [13, ст. 129]. Саме завдяки цьому в
платника податку формується інтерес (уз-
годжений з публічним інтересом) якнай-
швидше виконати в повному обсязі свій го-
ловний податковий обов’язок, щоб потім не
бути змушеним сплачувати ще більший його
розмір. Нарешті, навіть при застосуванні до
зобов’язаного суб’єкта податкових право–
відносин заходу фінансової відповідальності,
яким є штраф, владний суб’єкт не лише на-
кладає покарання на такого суб’єкта, що
скоїв податкове правопорушення, й отримає
певне відшкодування шкідливих наслідків
останнього [10, c. 550], але й чинить на пла-
тника податку стійкий стимулюючий вплив
якомога скоріше повернутись до правомірної
поведінки та не припускати відхилень від
імперативних приписів податково-правової
норми в майбутньому.
Висновки. Таким чином, стимулююча

функція податково-правового примусу є од-
ним із його суттєво необхідних напрямів влад-
ного впливу на поведінку зобов’язаних
суб’єктів податкових правовідносин. Вона дає
змогу ефективно протидіяти механізмам вини-
кнення й поширення податкових правопору-
шень та інших загроз публічному інтересу в
оподаткуванні, а також сприяє повноцінному
виконанню правоохоронних податкових пов-
новажень контролюючими органами шляхом
координування зовнішнього вияву інтересу
зобов’язаних осіб із законними вимогами
службових осіб контролюючих органів.
При цьому формами реалізації стимулю-

ючої функції податково-правового примусу,
що доцільно поділяти за ознакою цільової
спрямованості правового захисту публічно-
го інтересу в оподаткуванні, є такі: 1) за-
побіжна (при проведенні податкових пере-
вірок платників податків); 2) припиняюча
(при застосуванні контролюючими органа-
ми або судом заходів припинення податко-
вого правопорушення); 3) правовідновлю-

вальна (при відновленні права уповнова-
женого суб’єкта на належне виконання
платниками податків свого податкового
обов’язку); 4) каральна (при накладанні на
зобов’язаних осіб штрафних санкцій).
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Гребенюк Н. В. Стимулирующая функция налогово-правового принуждения: поня-
тие и формы реализации
В статье исследована общая правовая природа налогово-правового принуждения. Определе-

но содержание и раскрыты особенности стимулирующей функции налогово-правового принуж-
дения. Выявлены основные формы реализации стимулирующей функции налогово-правового
принуждения и приведены примеры их закрепления в налоговом законодательстве Украины.
Ключевые слова: налогово-правовое принуждение, стимулирующая функция налогово-

правового принуждения, формы реализации стимулирующей функции налогово-правового
принуждения.

Hrebeniuk N. Stimulating Function of Tax Law Compulsion: Concepts and Forms of
Implementation

The article features analysis of general legal nature of tax law compulsion and its stimulating function.
The concept of tax law compulsion’s stimulating function is given and its features are marked. The author
determines that stimulating function of tax law compulsion represents such direction of its influence on
behavior of the obligated subject of tax law relations, which through the application of special tax law
compulsory measures by the ruling subject of tax law relations, used to protect and achieve the goals of
public interest in taxation, impels the obligated subject without any conditions and regardless of his
personal will to obey the prescription of tax law rule by either: 1) acting in accordance with such
prescription, or, conversely, 2) abandoning his actions that impede the implementation of tax law rule
prescription. Thus it proves that an application of stimulating function of tax law compulsion is pretty
much demanded direction of state influence on behavior of the obligated subject in tax law relations.

Much attention is paid to reveal the basic forms of implementation of stimulating function of tax
law compulsion. The author underlines that it is advisable to allocate such forms of implementation
on the basis of task orientation of legal protection of public interest in taxation. Subject to this
criterion the following forms of stimulating function of tax law compulsion are marked out:
1) preventive (used during tax inspections and mandatory audit of the taxpayer’s activity);
2) suppressive (used by the fiscal authorities or courts while forcing the taxpayer to stop violation
of tax law provisions); 3) restorative (used while applying the compulsory measures to recover the
right of authorized subject for proper performance by the taxpayers their duty to pay the amount
of tax that is due according to the tax law); 4) punitive (while imposing financial penalties on the
obliged persons of those responsible for breaching the tax law provisions).

Key words: tax law compulsion, stimulating function of tax law compulsion, forms of
implementation of stimulating function of tax law compulsion.
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старший юрисконсульт групи правового забезпечення та претензійної роботи, здобувач
Харківський національний університет внутрішніх справ Інституту кримінально-виконавчої служби

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ І УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

У статті подано характеристику принципів оцінювання ефективності діяльності органів і
установ виконання покарань, запропоновано класифікацію принципів оцінювання за видами
залежно від тих суспільних відносин, правовою основою діяльності яких вони є, а також нада-
но стислу характеристику кожного з принципів..1

Ключові слова: орган і установа виконання покарань, принцип, суб’єкт, оцінювання, ефе-
ктивність.
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Підвищення ефективності роботи будь-
якого органу державної влади завжди за-
лишається пріоритетним напрямом дослі-
джень як науковців, так і практиків. При
цьому одним з найдієвіших механізмів ви-
значення, а разом з тим – подальшого під-
вищення рівня роботи органів влади в дер-
жаві є оцінювання їх діяльності, досліджен-
ня деяких аспектів їх роботи, які тим чи ін-
шим чином впливають на їх результатив-
ність. Таке оцінювання має стосуватися не
лише певного органу, а й усього державно-
го управління, структурних підрозділів ор-
ганів, посадових і службових осіб, що в су-
купності надає можливість визначити рі-
вень роботи органів влади в державі зага-
лом.
Деяким проблемним питанням оціню-

вання та підвищення ефективності діяльно-
сті органів державного управління в Україні
присвячено праці багатьох відомих україн-
ських дослідників, серед яких варто зазна-
чити В. Б. Авер’янова, В. Б. Бакуменка,
В. Б. Дзюнзюка, А. О. Дєгтяря, Д. В. Ка-
рамишева, В. Ю. Керецмана, В .М. Кузьом-
ко, М. А. Латиніна, Н. М. Мельтюхову та ін.
Проте на сьогодні в умовах реформування
органів державної влади важливого зна-
чення набуває дослідження принципів оці-
нювання діяльності в органах і установах
виконання покарань, оскільки розгляд
будь-якого правового явища в суспільному
житті необхідно здійснювати відповідно до
тих правових засад, на яких вони ґрунту-
ються.
Мета статті – розглянути й класифіку-

вати принципи оцінювання ефективності
діяльності органів і установ виконання по-
карань за певними видами.
Переходячи до безпосереднього розгля-

ду теми нашого дослідження, зазначимо,
що принципи розглядають як фундамента-
льні ідеї та ідеали, що відображають досяг-
нення правової думки, практичного досві-
ду, об’єктивні закономірності розвитку сус-

пільства й становлять найважливішу части-
ну наукової та професійної правосвідомості
[4, с. 75]. У юридичній літературі досить
часто згадують про принципи, які характе-
ризують працівників органів і установ ви-
конання покарань, їх морально-етичні яко-
сті тощо. Це зумовлено тим, що специфіка
роботи органів і установ виконання пока-
рань полягає в безпосередньому контакті
та спілкуванні працівників цих органів з
людьми для виправлення й ресоціалізації
засуджених, запобігання вчиненню нових
кримінальних правопорушень як засудже-
ними, так і іншими особами. Таким чином,
оцінювання їх діяльності можна здійснюва-
ти також шляхом зіставлення моральних і
етичних якостей посадових осіб відповід-
них органів, визначення ставлення їх до
оточення, у тому числі до засуджених.
Оцінювання ефективності діяльності ор-

ганів і установ виконання покарань здійс-
нюють відповідні суб’єкти оцінювання. У
цьому аспекті варто зазначити, що враху-
вання під час оцінювання ефективності дія-
льності органів і установ виконання пока-
рань принципів діяльності саме суб’єктів
оцінювання є також важливим, адже остан-
ні наділені повноваженнями щодо визна-
чення відповідності чи не відповідності ро-
боти конкретного державного органу, про-
фесійних, моральних, психологічних та ін-
ших якостей працівників цих органів. З
огляду на це їх діяльність має бути прозо-
рою та відповідати передбаченим законом
правовим нормам, ґрунтуватися на відпові-
дних принципах. Так, наприклад, за таким
самим підходом В. М. Олуйко розглядає
принципи оцінювання через характеристи-
ку принципів оцінювання діяльності служ-
бовців і зазначає, що воно має бути:
об’єктивним, тобто незалежним від будь-
якої певної думки чи судження; надійним,
тобто відносно вільним від впливу ситуати-
вних чинників (настрою, погоди, колишніх
успіхів і невдач тощо); достовірним щодо
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діяльності, адже оцінюватися повинен реа-
льний рівень володіння навичками, те, на-
скільки успішно службовець справляється з
покладеними на нього обов’язками й пов-
новаженнями; з можливістю прогнозу, тоб-
то оцінювання повинне надавати дані про
те, до яких видів діяльності й на якому рів-
ні службовець здібний потенційно; компле-
ксною, тобто оцінюватись має не лише ко-
жен службовець і його відносини з колега-
ми, а також можливості організації в цілому
[2, с. 215]. Погоджуємося з тим, що оціню-
вання діяльності органів і установ виконан-
ня покарань ґрунтується на відповідних
критеріях. Проте оцінювання діяльності цих
органів має будуватися на принципах з
урахуванням відповідних напрямів роботи
цього органу чи його посадових осіб. Тому
пропонуємо принципи оцінювання діяльно-
сті органів і установ виконання покарань
розподілити на групи.
До першої групи варто віднести принци-

пи, що визначають загальні засади здійс-
нення самої діяльності органів і установ ви-
конання покарань і безпосереднього їх оці-
нювання. До цієї групи принципів включає-
мо загальні принципи права, на яких ґрун-
тується діяльність будь-якого органу дер-
жавної влади, в тому числі й тих суб’єктів,
які здійснюють оцінювання ефективності
діяльності органів і установ виконання по-
карань. Це є принцип законності та верхо-
венства права, публічності, самостійності,
прозорості, надійності, тобто ті принципи,
які мають бути обов’язково закладені в ос-
нову діяльності органу влади. Коротко роз-
глянемо кожний із них.
Принцип законності та верховенства

права чітко передбачено у ст. 8 Конституції
України [3], яка визначила, що Конституція
має вищу юридичну силу. Закони та інші
нормативно-правові акти приймають на ос-
нові Конституції України, і вони повинні
відповідати їй. Норми Конституції України є
нормами прямої дії. Таким чином, діяльність
усіх суб’єктів владних повноважень і взага-
лі сам процес оцінювання ефективності дія-
льності органів і установ виконання пока-
рань має ґрунтуватися виключно на кон-
ституційних засадах. Закони, підзаконні
нормативно-правові акти, накази та розпо-
рядження, що стосуються процесу здійс-
нення оцінювання діяльності органів і уста-
нов виконання покарань, не повинні супе-
речити Конституції України, а мають при-
йматися відповідно до її норм. У юридичній
літературі нині триває дискусія стосовно
тлумачення поняття “законність”. Так, одні
науковці визначають законність як неухи-
льне виконання законів і прийнятих відпо-
відно до них інших правових актів держав-
ними органами, їх посадовими особами,
громадянами, недержавними органами й
організаціями; комплексне політико-пра-
вове явище, яке характеризують неухиль-
ним дотриманням вимог чинного законо-
давства всіма суб’єктами права [6, с. 192].
Інші, як, наприклад, Г. О. Пономаренко,
дотримуються думки, що “законодавчого
визначення поняття законності, як і понят-
тя закону, немає” [5, с. 35]. На нашу дум-
ку, принцип законності в діяльності

суб’єктів оцінювання полягає в чіткому та
неухильному дотриманні встановленої за-
конодавством процедури оцінювання ефек-
тивності діяльності органів і установ вико-
нання покарань з використанням дозволе-
них засобів, методів у визначених формах,
які передбачені законодавством.
Принципи публічності, гласності та про-

зорості. Ці принципи є одними з ключових у
діяльності органів державної влади, оскіль-
ки їх робота має бути прозорою та відкри-
тою, її положення повинні висвітлюватися в
засобах масової інформації, звітах перед
громадськістю тощо. Реальне дотримання
принципу гласності та публічності в діяль-
ності органів державної влади є показни-
ком розвитку демократії та народовладдя,
відкритості влади до людей. За допомогою
цього принципу підвищують ефективність
їх діяльності, налагоджують взаємодію ор-
ганів влади як між собою, так і з іншими
суб’єктами та громадськістю. Зазвичай
принцип публічності ототожнюють із прин-
ципом гласності, відкритості. Погоджуємося
з таким твердженням, оскільки саме в пуб-
лічності та відкритості визначають доступ-
ність кожного члена суспільства до діяль-
ності органів влади, можливість їх впливу
на прийняття відповідних рішень, що сто-
суються громадського життя, тощо. Досить
вдало принцип публічності охарактеризу-
вали В. В. Гнилорибова та В. М. Тихонова,
які вважають, що гласність – необхідна
умова демократії, джерело інформації про
реальний стан справ, спосіб впливу на ор-
гани виконавчої влади з боку громадян
України. Цей принцип виявляється у формі
звіту органів виконавчої влади перед насе-
ленням, інформації в засобах масової інфо-
рмації [1, c. 187]. Таким чином, під час оці-
нювання діяльності органів і установ вико-
нання покарань варто звертати увагу на те,
що діяльність суб’єктів оцінювання має бути
відкритою як для самих осіб, які відбувають
покарання, так і для всієї громадськості,
особливо тієї, яка здійснює захист прав за-
суджених. Це, насамперед, пов’язано з
особливим статусом засуджених осіб, відсу-
тністю в них можливості в певних випадках
вплинути на результати роботи таких орга-
нів. Результати оцінювання діяльності ор-
ганів і установ виконання покарань мають
бути оприлюднені в засобах масової інфор-
мації, на сайтах, які висвітлюють діяльність
державних органів, у відповідних звітах
тощо. Конструктивним вважаємо підхід
С. Є. Федорова, який зазначає, що публіч-
ність не лише породжує наявність оприлю-
днення доступу, а й реалізовує пряме за-
безпечення державою такого доступу, вона
повинна бути основою взаємозв’язку гро-
мадського суспільства з державною владою
у сфері контрольних правовідносин [8,
с. 964–968].
Наступним принципом, який має бути

покладено в основу оцінювання діяльності
органів і установ виконання покарань, є
самостійність, який є продовженням кон-
ституційної норми про поділ державної вла-
ди в Україні на законодавчу, виконавчу й
судову. Так, відповідно до ст. 6 Конституції
України, органи законодавчої, виконавчої
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та судової влади здійснюють свої повнова-
ження у встановлених цією Конституцією
межах і відповідно до законів України. Дія-
льність органів влади ґрунтується на прин-
ципі самостійності, тобто на рівні закону їм
надано право на самостійне прийняття рі-
шення з того чи іншого питання. Суб’єкти
оцінювання повинні мати реальну здатність
для ухвалення власних рішень, формувати
та спрямовувати свої сили на досягнення
поставленої перед оцінюванням мети. Са-
мостійність суб’єктів оцінювання діяльності
органів і установ виконання покарань ви-
ражають у прийнятті відповідних рішень
без впливу деяких суб’єктивних і об’єк-
тивних чинників, відсутності втручання в
діяльність органів і установ виконання по-
карань.
Важливим є й принцип надійності, який

означає, що суб’єкти, які здійснюють оці-
нювання діяльності органів і установ вико-
нання покарань, мають у своїй роботі за-
стосовувати тільки ті засоби й методи, які є
перевіреними та найбільш ефективними
для виявлення проблемних аспектів діяль-
ності органів і установ виконання пока-
рань, їх посадових і службових осіб.
Наступною групою принципів оцінюван-

ня діяльності органів і установ виконання
покарань слід виокремити ті принципи, які
безпосередньо стосуються оцінювання дія-
льності, тобто це спеціальні принципи, які
мають бути покладені в основу оцінювання.
До таких принципів належать: принцип до-
стовірності та об’єктивності інформації;
принцип зрозумілості, конкретності; прин-
цип системності, науковості, послідовності,
періодичності, комплексності, результатив-
ності, дієвості тощо.
Принцип достовірності, по-перше, озна-

чає, що інформація, отримана в результаті
оцінювання діяльності органів і установ ви-
конання покарань, має ґрунтуватися на до-
стовірних фактах, правдивій інформації про
діяльність органу та його посадових осіб,
правильних статистичних даних, які стосу-
ються діяльності цих установ. По-друге, ре-
зультати оцінювання роботи мають бути та-
кож достовірними, тобто маємо на увазі
здійснення правильного аналізу отриманої
інформації та її використання.
Суттєвим є принцип зрозумілості, який, з

одного боку, полягає в тому, що оцінюван-
ня ефективності діяльності органів і уста-
нов виконання покарань має бути зрозумі-
лим не тільки для осіб, які його здійснюють,
а й для тих, стосовно кого його здійснюють.
Так, особам мають бути зрозумілими мето-
ди й засоби проведення оцінювання, під-
стави та мета його проведення тощо. З ін-
шого боку, зрозумілими та доступними ма-
ють бути й результати оцінювання, які за-
кріплюють у відповідних звітах, висновках
тощо. Важливим є принцип конкретності,
суть якого полягає в тому, що під час оці-
нювання має бути використаний конкрет-
ний план його проведення, дослідження
конкретних суспільних відносин чи конкре-
тних працівників органу виконання пока-
рань. Цей принцип означає, що оцінювання
має бути конкретним і точним.

Принцип системності означає, що оціню-
вання діяльності органів і установ виконан-
ня покарань має бути досліджене в цілісній
системі, взаємодії з іншими елементами та
структурами, діяльність яких тим чи іншим
чином впливає на роботу органів і установ
виконання покарань, роботу його персона-
лу. Системність також полягає в оцінюванні
діяльності органу як цілісної системи, в йо-
го взаємозв’язку з вищими органами влади
в ієрархічній структурі цього органу влади
тощо. Важливе значення відведено й прин-
ципу науковості, який означає, що під час
здійснення оцінювання діяльності органів і
установ виконання покарань повинні засто-
совуватися перевірені науковими дослі-
дженнями засоби та методи проведення
оцінювання з використанням знань діалек-
тики, елементів логіки, різних наукових те-
орій, підходів тощо. Принцип послідовності
означає, що оцінювання діяльності має
здійснюватися не хаотично, а послідовно
відповідно до окресленого плану діяльнос-
ті. Етапи проведення оцінювання залежать
від складності досліджуваних суспільних
відносин, їх завершують прийняттям відпо-
відного рішення.
Принцип періодичності полягає в тому,

що оцінювання діяльності органів і установ
виконання покарань має здійснюватися ре-
гулярно. Це мають бути встановлені як на
законодавчому, так і на локальному рівні
певні часові проміжки, зі спливом яких має
бути проведене чергове комплексне оціню-
вання діяльності органів і установ виконан-
ня покарань, усієї їх роботи. Наступним
принципом називаємо принцип комплекс-
ності, що спрямований на комплексне оці-
нювання діяльності органів і установ вико-
нання покарань, тобто на всебічне дослі-
дження всієї діяльності органів і установ
виконання покарань та їх посадових осіб.
Це стосується роботи з документацією, до-
слідження діяльності як органу в цілому,
так і окремого його структурного підрозді-
лу, певного працівника, дослідження оцін-
ки динаміки показників роботи органу чи
установи, дослідження стану умов триман-
ня засуджених в установах виконання по-
карань, матеріального, медичного та інших
видів забезпечення, дослідження соціаль-
них показників роботи (відносини між пер-
соналом установ і засудженими, відносини
між самими працівниками тощо). Таким чи-
ном, під час комплексного дослідження ор-
ганів і установ виконання покарань об’єкт
досліджують у повниму обсязі, в усіх аспе-
ктах і з урахуванням усіх складових.
До наступної групи принципів належать

ті, які характеризують посадових осіб
суб’єктів оцінювання та діяльність посадо-
вих осіб органів і установ виконання пока-
рань як спеціалістів у цій сфері діяльності
для оцінювання діяльності відповідних ор-
ганів. До цієї групи належать принцип про-
фесійності та компетентності, універсаль-
ності, співробітництво з іншими органами
влади.
Принцип професійності та компетентно-

сті полягає в тому, що посадові особи
суб’єктів оцінювання повинні мати достатні
знання, вміння та навички, відповідний рі-
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вень професійної освіти для виконання по-
кладених на них обов’язків. Характеризую-
чи цей принцип, Ю. Г. Татур дає таке ви-
значення компетентності: “компетентність
спеціаліста з вищою освітою – це виявлені
ним на практиці прагнення й здатності (го-
товність) реалізовувати свій потенціал
(знання, вміння, досвід, особистісні якості
тощо) для успішної творчої (продуктивної)
діяльності в професійній і соціальній сфері,
усвідомлюючи її соціальну значущість і осо-
бисту відповідальність за результати цієї
діяльності, необхідність її постійного вдос-
коналення” [7, с. 22]. Принцип співробіт-
ництва з іншими органами є також важли-
вим і суттєвим, оскільки робота з оціню-
вання діяльності може вимагати не лише
наявності відповідних даних про професій-
ну діяльність осіб, а в деяких випадках і
знань, які виходять за їх межі. Саме в таких
випадках постає потреба в залученні до
процесу оцінювання осіб, які володіють не-
обхідними знаннями для надання відповід-
ної допомоги в процесі оцінювання діяльно-
сті, наприклад, відносин між людьми (у на-
шому випадку – між персоналом установи
виконання покарання та засудженими),
оцінюванні роботи відповідних структур, які
діють у Державній кримінально-виконавчій
службі України (наприклад, оцінювання ді-
яльності психологічної служби, сфери осві-
ти, культури в установах виконання пока-
рань тощо).
Наступну групу становлять принципи,

які характеризують особисте ставлення
суб’єктів оцінювання до осіб, які є
об’єктами оцінювання. Тобто ці принципи
виражають суб’єктивне ставлення суб’єкта
оцінювання до працівників, які підлягають
оцінюванню. Виділяючи таку групу прин-
ципів у певну категорію, наголошуємо на
тому, що під час такого оцінювання не мо-
жна забувати, що, відповідно до Конститу-
ції України, всі люди є рівними між собою,
мають рівні права, а також те, що людина,
її права, честь і гідність визнають в Україні
найвищою соціальною цінністю. З огляду на
це під час здійснення діяльності щодо оці-
нювання ефективності роботи кожного пе-
вного працівника слід дотримуватися таких
принципів, як: гуманізм, рівність, справед-
ливість, повага до людини, її прав та гідно-
сті.
Висновки. Таким чином, оцінювання

ефективності діяльності органів і установ
виконання покарань ґрунтується на відпо-
відних принципах діяльності, перелік яких
є досить широким. Тому пропонуємо здійс-
нити класифікацію принципів оцінювання
ефективності діяльності органів і установ
виконання покарань за такими групами:

1) принципи, які визначають загальні
засади оцінювання діяльності органів і
установ виконання покарань;

2) принципи, які безпосередньо стосу-
ються оцінювання, тобто спеціальні прин-
ципи, які мають бути покладені в основу
оцінювання;

3) принципи, що характеризують осіб,
які здійснюють діяльність з оцінювання
ефективності діяльності органів і установ
виконання покарань як спеціалістів у цій
сфері;

4) принципи, які виражають суб’єктивне
ставлення суб’єкта оцінювання до особи
(персоналу), яка підлягає оцінюванню.
Під час подальшого дослідження про-

блематики оцінювання ефективності діяль-
ності органів і установ виконання покарань
плануємо проаналізувати сучасний стан
оцінювання ефективності діяльності органів
і установ виконання уповноваженими су-
б’єктами оцінювання, дослідити наукові
підходи до визначення мети оцінювання
ефективності діяльності органів і установ
виконання покарань, розглянути співвід-
ношення термінів “ефективність”, “резуль-
тативність”, “якість” і досягнення мети оці-
нювання, а також надати власне поняття
мети оцінювання ефективності діяльності
органів і установ виконання покарань.

Список використаної літератури
1. Гнилорибов В. В. Державне будівництво

і місцеве самоврядування в Україні :
[навч. посіб.] / В. В. Гнилорибов,
В. М. Тихонов. – Луганськ : Вид-во
НСНУ ім. В. Даля, 2004. – 376 с.

2. Державна кадрова політика: теоретико-
методологічне забезпечення : моногра-
фія / В. М. Олуйко, В. М. Рижих,
І. Г. Сурай та ін. ; за заг. ред. д-ра наук
держ. упр., проф. В. М. Олуйка. – Київ :
НАДУ, 2008. – 420 с.

3. Конституція України від 28.06.1996 р.
№ 254к/96-ВР // Відомості Верховної
Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.

4. Общая теория государства и права:
академический курс : в 3 т. / отв. ред.
М. Н. Марченко. – Москва : Зерцало-М,
2001. – Т. 2. – С. 518.

5. Пономаренко Г. О. Способи забезпе-
чення законності управління у сфері
внутрішньої безпеки держави /
Г. О. Пономаренко // Честь і закон. –
2007. – № 1. – С. 35–39.

6. Стеценко С. Г. Адміністративне право
України : навч. посіб. / С. Г. Стеценко.
– Київ : Атіка, 2008. – 624 с.

7. Татур Ю. Г. Компетентность в структуре
модели качества подготовки специали-
ста / Ю. Г. Татур // Высшее образова-
ние сегодня. – 2004. – № 3. – С. 20–26.

8. Федоров С. Є. Принцип гласності у
державному фінансовому контролі: ме-
жі трансформації / С. Є. Федоров // Фо-
рум права. – 2012. – № 4. – С. 963–
969. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: archive.nbuv.gov.ua/ejournals/
FP/2012-4/12fcekmt.pdf.

Стаття надійшла до редакції 28.05.2015.



2015 р., № 4 (21)

17

Круглова А. Е. Классификация принципов оценивания эффективности деятельнос-
ти органов и учереждений исполнения наказаний
В статье дана характеристика принципов оценивания эффективности деятельности органов

и учреждений исполнения наказаний, предложена классификация принципов оценивания на
виды в зависимости от тех общественных отношений, правовой основой деятельности которых
они являются, а также предоставлено краткую характеристику каждого из принципов.
Ключевые слова: орган и учреждение исполнения наказаний, принцип, субъект, оценка,

эффективность.

Kruglova A. Classification of Principles of Performance Measurent and Penal Institu-
tions

Topically of the article background is that improving the efficiency of the work of any public
authority is not an exception and State Criminal − Executive Service of Ukraine,  always  remains a
priority area for research as scientists and practitioners. One of the most effective mechanisms to
detine, and further improve the work  of the authorities in the state is the implementationnof their
evaluation study of some aspects of their work that in some way affect their performance. How-
ever, today, in conditions of reforming public authorities, important to the study of the principles of
assessment activities in the organs and penal institutions, as consideration of any legal phenomena
in public life should be implemented out according to the legal principles on which they are based .

It is noted that taking in to account in the effectiveness of efficiency of activity of penal institu-
tions of the penal principles of evaluation is also important, since the latter has the authority to
determine the compliance or non compliance of a particular government agency, professional,
moral, psychological and other qualifities of  employees of these bodies. Given this and their activi-
ties should be transparent and comply with statutory legal norms based on the relevant principles.

The article proposes to carry out the classification principles of assessment of etticiency of penal
institutions on certain of the groups. So, the first group should include the principles that deter-
mine the general principles for the implementation of the activity of the penal and direct assess-
ment. The next group of principles for assessing the activity and penal institutions should identify
those principles that directly relate to the evaluation activities that are special principles that
should be the basis for evaluation. To the next group of principles are those that characterize the
afficials of the subjects of evaluation officials and the actinties of and directors of the agencies and
penal institutions as specialists in this field to perform evaluation of the relevant authorities.

Key words: body and penal institutions, the principle, the subject, the assessment efficiency.
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СТИМУЛЮЮЧА ФУНКЦІЯ ЯК САМОСТІЙНИЙ НАПРЯМ
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВПЛИВУ ПОДАТКІВ

У статті наведено систему функцій податків і з’ясовано місце стимулюючої функції податків.
Досліджено правову природу й визначено зміст стимулюючої функції податків. Позначено ос-
новне призначення та виявлено роль стимулювання при справлянні податків.1

Ключові слова: податок, система функцій податку, стимулююча функція податку, само-
стійність стимулюючої функції податку, реалізація стимулюючої функції податку.
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У сучасних умовах суспільно-політич-
ного розвитку, фактичного становлення
постіндустріального, інформаційного сус-
пільства ХХІ ст. роль податкових відносин у
цілому й податкових систем і податків як
елементів їх складників стає все більш зна-
чною та вагомою. Податки, правові механі-
зми податків, у тому числі податкові став-
ки, податкові пільги, бюджетне відшкоду-
вання податку на додану вартість тощо по-
стають у центрі уваги окремих громадян як
платників податків – фізичних осіб, госпо-
дарюючих суб’єктів та інших юридичних
осіб, науковців, працівників органів і поса-
дових осіб виконавчої гілки влади, пред-
ставницьких органів влади, Голови держа-
ви як гаранта Конституції, Конституційного
Суду України як органу конституційного су-
дочинства, Європейського суду з прав лю-
дини та численних міжнародних установ,
фондів, міжурядових організацій, з якими
Україна так чи інакше контактує як повно-
правний учасник світового співтовариства.
Як підкреслює М. П. Кучерявенко, уявлен-
ня про обґрунтованість податків перебуває
на стику індивідуальних, групових, регіо-
нальних і державних інтересів [1, c. 143].
Причини цієї ролі податків у сучасному

суспільстві складні та різнопланові. Так, на
перший погляд, помічаємо потребу в пода-
тках у багатьох системах: не лише в суто
правовій, а й в економічній (яка як інстру-
мент становлення економічного базису сус-
пільства є первинною до правової), соціа-
льній, політичній тощо. При більш деталь-
ному розгляді цього питання стає зрозумі-
лим, що всі перелічені системи так чи інак-
ше зосереджують увагу на економічному
розвитку держави, коли економіка стає не
лише базисом суспільства, а й універсаль-
ним знаряддям управління як на держав-
ному, так і міждержавному рівнях, не помі-
чаючи при цьому ані державних кордонів,
ані типово суверенних сфер державної
влади.

При цьому саме податок стає одним із
найбільш важливих інструментів впливу на
економіку. Ще наприкінці першої чверті
ХХ ст. радянський науковець-економіст
А. А. Трівус вказував, що “податки можуть
слугувати знаряддям економічної політики
разом з іншими засобами – активною бан-
ківською діяльністю, митними зборами, ре-
гулюванням діяльності акціонерних компа-
ній, синдикатів, трестів. Податки прирів-
нюють до однієї з тих змістовних сил, які
визначають ту рівнодіючу, за якою відбува-
ється еволюція ринкової економіки” [9,
c. 49].
Мета статті – визначити вплив податку

на економіку, що набуває стимулюючого
характеру.
Окремий податок (а також їх сукупність

у вигляді податкової системи) або de facto
прискорює розвиток економіки, або галь-
мує. Більше того, в умовах першочергового
захисту основоположних прав людини на
життя, здоров’я, особисту недоторканість
тощо, які закріплені міжнародними конвен-
ціями й визнаються абсолютною більшістю
держав світу, економічна сфера стає одним
із провідних інструментів вирішення тих
глобальних конфліктів і суперечностей, які
соціальна, політична і правова системи не
здатні вирішити. Нещодавно, принаймні в
першій половині ХХ ст., таким інструментом
вважали війну, що призводила до загибелі
людей і численних руйнувань. Однак у
ХХІ ст. саме економічні засоби стають най-
застосованішими знаряддями протистояння
різних країн світу, політичних режимів та
ідеологій. Про це свідчать ті численні еко-
номічні санкції, ембарго, випадки блоку-
вання банківських рахунків тощо, які імп-
лементовані різними країнами світу до тих
держав, з якими існують напружені відно-
сини та невирішені соціальні, політичні й
інші суперечності. Отже, завдяки ролі еко-
номіки в сучасному світі податок як право-
вий інструмент чинення на неї стимулюю-
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чого впливу набуває фундаментального
значення.
Не менший внесок у збільшення ролі по-

датків чинить загальна тенденція до всесві-
тньої глобалізації, збільшення ролі транс-
національних корпорацій у економічних
механізмах розподілу та перерозподілу ва-
ртості. В цих умовах коригування податко-
вої ставки прибуткового податку юридич-
них осіб лише на кілька відсотків чи перед-
бачення податкових пільг здатне призвести
до руху й перерозподілу таких обсягів гро-
шових коштів, які можна зіставити з річни-
ми державними бюджетами окремих країн,
що розвиваються. У свою чергу, реалізація
основних завдань держави, зокрема під-
тримка обороноздатності, фінансування на-
укової діяльності, надання освіти, медичне
та соціальне забезпечення населення тощо,
стає залежним від стану національної еко-
номіки та обсягів податкових надходжень.
Окреслений вплив податків на станов-

лення й розвиток сучасного суспільства
конкретизують за своїми основними напря-
мами в такій категорії, як функції податків.
Вона підкреслює складний діалектичний
взаємозв’язок економічної, фінансової та
податкової політики держави, з одного бо-
ку, а податків як складової податкової сис-
теми та системи оподаткування в цілому – з
другого. Російський фахівець-фінансист
І. І. Кучеров зазначає, що сутність функції
як такої полягає у відображенні взаємодії
предметів і явищ, які перебувають у систе-
мному зв’язку. У цьому разі функція подат-
ку як правової категорії – це конкретна
роль, яку він виконує в межах правової си-
стеми й системи оподаткування зокрема.
При цьому в правовій системі податок як
складова системи оподаткування має реалі-
зовувати тією чи іншою мірою функції пра-
ва, що передбачає регуляторний вплив на
об’єктивну реальність, а точніше – на конк-
ретні суспільні відносини [2, c. 128–129].
М. П. Кучерявенко деталізує, що функції
податків визначають їх сутність і є похідни-
ми від функцій фінансів, виконуючи ті самі
завдання, але у вужчих межах [1, c. 143].
Тут доречно нагадати, що в стислому ви-
гляді фінанси (у контексті публічної фінан-
сової діяльності) розуміють як суспільні
відносини з формування, розподілу та ви-
трачання фондів грошових коштів [3, c. 6].
Як зазначає О. П. Орлюк, перелік функцій
публічних фінансів зводять до: розподіль-
чої й контролюючої (як основних), а також
стимулюючої (дестимулюючої), накопичу-
вальної, установчої та організаційної [4,
с. 19]. Для нас принциповим є те, що у фі-
нансів головною стає розподільча функція,
яку супроводжує стимулююча функція та її
антипод – дестимулююча. Головним про-
явом стимулюючої функції фінансів слід
вважати стимулювання розширеного від-
творення, що певною мірою стосується ко-
жної форми публічної фінансової діяльності
(оподаткування, бюджетне, валютне й кре-
дитне регулювання тощо).
Структура функцій податку в цілому є

схожою до функцій фінансів, маючи при
цьому видові особливості саме податкових
відносин. Так, М. П. Кучерявенко вказує,

що залежно від характеру й значення фун-
кції податків можна поділити на два блоки:
головні та додаткові. Група основних функ-
цій відображає сутність, найбільш важливе
призначення податку. Ця група складаєть-
ся з функції, що відповідає цьому призна-
ченню (фіскальної), а також з двох загаль-
нофінансових функцій (регулюючої та кон-
трольної). Саме на базі цих функцій буду-
ється податковий механізм, і, діючи спіль-
но, вони становлять єдиний комплекс. До-
даткові функції деталізують головні цілі, що
реалізують через підсистему головних фун-
кцій (розподільчу, стимулюючу, накопичу-
вальну). Причому якщо основні функції
обов’язкові для всіх податків, то додаткові
мають відтінок факультативності й не зав-
жди присутні в кожному податку [5,
c. 106]. Хоча з останнього приводу можна
зауважити, що як основні, так і додаткові
функції податків закладені в усі податкові
платежі без винятку, однак міра їх реаліза-
ції може бути різною, що залежить від осо-
бливостей співвідношення структури та змі-
сту елементів їх правових механізмів (ма-
ють на увазі, передусім, наявність податко-
вих пільг і відповідне коригування ними тієї
суми податку, що має перерахувати до бю-
джету платник податку).
Із позицій виокремлення стимулюючої

функції податку саме як додаткової, тобто
такої, що є лише підвидом основних напря-
мів впливу податку на суспільні відносини,
розглядає структуру податкових функцій
Р. О. Гаврилюк. Вчена зараховує до функ-
цій податку такі: 1) фіскальну (бюджетну);
2) розподільчу (соціальну); 3) регуляторну
(а) відтворювальну; б) стимулюючу; в) де-
стимулюючу); 4) контрольну; 5) заохо-
чувальну [6]. Однак у цьому разі супереч-
ливим є включення до переліку головних
функцій заохочувальної, тоді як віднесено
стимулюючу функцію до підфункції регуля-
торної. На нашу думку, заохочення є одним
із засобів, за допомогою якого може відбу-
ватись стимулювання платників до певної
діяльності, а тому саме стимулююча функ-
ція податку є головною. Як слушно підкре-
слює М. П. Кучерявенко, варто мати на
увазі, що заохочення тих або інших дій або
процесів, у кінцевому підсумку, і означає їх
стимулювання, динамічний розвиток [5,
с. 106].
Більшість науковців схиляються до по-

значення ролі стимулюючої функції саме як
однієї з головних функцій податку. Так,
К. С. Бельський виходить із позиції того,
що податки виконують фіскальну, розподі-
льчу, стимулюючу й політичну функції [7].
Ще більше функцій знаходить у податку
Г. В. Петрова: конституційну, фіскальну,
стимулюючу, контрольну, міжгалузеву, пра-
вову, зовнішньоекономічну тощо [8, с. 45–
46]. І хоча може виникати питання з приво-
ду того, в якій ролі вчена розглядає пода-
ток (як правову чи економічну категорію),
а також щодо виокремлення певних нети-
пових функцій (наприклад, міжгалузева),
характерно, що стимулююча функція за-
значена як рівноправна до інших головних
функцій податку.
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При цьому обґрунтування наявності в
податків серед їх найважливіших напрямів
впливу на суспільні відносини стимулюючої
функції не є чимось революційно новим у
науковому середовищі. Ще німецький уче-
ний кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.,
представник німецької історичної школи в
економічній теорії В. Зомбарт вказував на
необхідність і можливість використання
оподаткування за межами суто фіскальної
сфери, у тому числі з метою розвитку ви-
робничих сил суспільства, тобто фактично
для стимулювання та регулювання [10].
Однак, якщо спочатку стимулюючу функ-
цію податку помічали, головним чином,
вчені-економісти, то сьогодні її дедалі бі-
льше дослідників-правників знаходять і ви-
діляють серед найважливіших проявів сут-
ності податку. Як доречно зауважує І. І. Ку-
черов, спочатку фіскальна спрямованість
була типовою для багатьох податкових сис-
тем, проте із часом цивілізоване оподатку-
вання все частіше почали пов’язувати з
підходом, за яким до уваги беруть соціаль-
но-економічні наслідки встановлення пода-
тків [2, c. 143]. Інакше кажучи, у позначе-
ній тенденції є своя закономірність. Її ви-
ражають у тому, що податку як складовій
податкової системи та системи оподатку-
вання більшою мірою була притаманна фіс-
кальна функція саме на більш ранніх ета-
пах його становлення як правової категорії.
Лише згодом, при усвідомленні його значно
більшого потенціалу, ніж просте наповнен-
ня державної скарбниці, вчені в галузі фі-
нансового права зрозуміли необхідність ви-
окремлення стимулюючої функції податку
(як і регуляторної, розподільчої та інших
його функцій).
Зміст стимулюючої функції податків як

правової категорії доволі щільно пов’язаний
з їх регуляторною функцією. При цьому
підкреслимо, що регуляторна функція по-
датків багато в чому відображає природу
податку як правової категорії та його вико-
ристання як інструмента регуляторного
впливу права на суспільні відносини. У
свою чергу, стимулюючий вплив податку
розкривають на більш глибокому рівні, ко-
ли завдяки регулюванню суспільних відно-
син чинять стимулюючий вплив на економі-
ку та зосереджені довкола неї соціально-
економічні процеси, зокрема виробництво,
споживання, зайнятість населення, здійс-
нення платниками податків певної суспіль-
но корисної діяльності тощо. Інакше кажу-
чи, якщо умовно спростити цю схему реалі-
зації функцій податку, то його регуляторна
функція виражає регулювання правовим
механізмом податку суспільних відносин, а
стимулююча функція крізь призму правово-
го впливу уособлює стимулювання подат-
ком економіки й соціально-економічної

сфери держави або окремого регіону, на
території якого податок справляють.
Висновки. Отже, саме така кореляція

стимулюючої й регуляторної функцій і є, за
великим рахунком, тим аргументом, що ви-
користовують прибічники зарахування сти-
мулюючої функції податку не до головних,
а до додаткових функцій, виражених у ви-
гляді підфункцій. Проте такий підхід штуч-
но зменшує значення стимулюючої функції,
яке нами було окреслено на початку, та
обмежує розгляд сутнісно важливої сти-
мулюючої ролі податку при правовому ре-
гулюванні суспільних відносин. Спираю-
чись на ці підстави, ми переконані, що хоча
слід не забувати про взаємозв’язок регуля-
торної та стимулюючої функцій (а також
інших функцій, які існують у цілісній систе-
мі функціонального впливу податку), однак
при цьому не потрібно підпорядковувати
одну функцію іншій. Стимулююча функція є
цілком самостійною та самодостатньою функ-
цією податку.
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Лисняк В. И. Стимулирующая функция как самостоятельное направление предна-
значения и воздействия налогов
В статье приведена система функций налогов и выяснено место стимулирующей функции

налогов. Исследована правовая природа и определено содержание стимулирующей функции
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налогов. Обозначено основное назначение и выявлена роль стимулирования при взимании
налогов.
Ключевые слова: налог, система функций налога, стимулирующая функция налога, само-

стоятельность стимулирующей функции налога, реализация стимулирующей функции налога.

Lisnyak V. Stimulating Function As Independent Direction of Purpose and Impact of
Taxes

In the article extremely important role of taxes in modern society is observed. It is claimed that
the causes of this role of taxes in modern society are complex and diverse. At first approximation it
is noticed the need for taxes by multiple civilizational systems: not only purely legal, but also
economic, social, political and so on. After a more detailed recess in the issue it becomes clear that
all of these systems focus on economic development of nation, when the economy has been
regarded not only as the basis of society, but also as a versatile management tool for both:
national and international levels, hasn’t been touched neither by national borders nor by typical
areas of state sovereignty, including sovereignty in taxation.

It is emphasized that in these conditions taxes become one of the most important instruments
of influence on the economy. This effect is specified in the main directions of taxes’ purposes that
are their functions. According to this the system of tax functions is given and the place of
stimulating function of taxes is clarified. It is important that the impact of taxes on the economy
gets its cleasrly stimulating character or in other words is stimulating: a single  tax, as well as the
tax system, de facto accelerates or slows down an economic growth and development. Typically, in
the twenty-first century exactly the economic means have become the most common instruments
for opposition of one countries, as well as their political regimes and ideologies, to others.
Therefore, the role of tax stimulating function really hard to overestimate.

The legal nature and the content of stimulating function of taxes are determined. It is
determined that stimulating function of taxes is a particular reflection of stimulating function of
finance. In turn, the main expression of stimulating function of finance should be considered as
stimulation of expanded reproduction, which to some degree affects every form of public-sector
financing activity (taxation, budget regulation, currency regulation, credit regulation, etc.).

It is also determined that the stimulating function of taxes is one of their main functions, so it is
vastly unreasonable to reference it as support function of taxes, subordinated to the main
functions. Quite important that tax stimulating function predetermines the possibility of using
taxation beyond purely fiscal areas, including the ongoing development of the productive forces of
society. It is claimed that due to tax stimulating function the common civilizational value of
taxation is amplified. On this basis it is summarized that stimulating function is completely
independent and self-sufficient function of taxes.

Key words: tax, system of tax functions, stimulating function of tax, independence of stimu-
lating function of tax, realization of tax stimulating function.
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У статті визначено інститути фінансового права, на які впливає підписання Угоди про Асоці-
ацію України з ЄС. Проаналізовано часові орієнтири та зміст Директив ЄС, які має імплементу-
вати Україна. Розроблено рекомендації з розвитку таких інститутів фінансового права: бюдже-
тне право, податкове право, правове регулювання фінансового контролю, правові засади пуб-
лічних видатків і бюджетного фінансування.
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Зовнішня інтеграція України у світовий
економічний простір відіграє важливу роль
у розвитку нашої країни, саме тому Україна
підписала Угоду про Асоціацію з Європей-
ським Союзом, економічною частиною якої
передбачено імплементацію положень єв-
ропейського законодавства. При розробці
концепції та програми секторальних еконо-
мічних реформ необхідно враховувати ви-
моги базових Директив ЄС, гармонізація з
якими передбачена угодою [1]. Для імпле-
ментації європейського законодавства Украї-
ні необхідно провести низку реформ, серед
яких реформа державної служби; реформа
антикорупційного законодавства; дерегу-
ляційна реформа; бюджетно-податкова ре-
форма. У цьому контексті потребують уточ-
нення перспективи розвитку фінансового
права України, що відображені в працях
науковців. Вони обговорюють питання фі-
нансово-правового регулювання гармоніза-
ції прямих податків у державах Європейсь-
кого Союзу [2, c. 193], зростання ролі пре-
цедентного права Європейського суду з
прав людини як джерела фінансового пра-
ва України [3, c. 159], використання досві-
ду ЄС щодо державного фінансового конт-
ролю у сфері державних закупівель [4; 5].
Утім, бракує системного підходу до визна-
чення напрямів інтеграції фінансового права
України в правову систему ЄС.1

Метою статті є визначення перспектив
розвитку фінансового права України в умо-
вах інтеграції в ЄС. Відповідно до поставле-
ної мети необхідно вирішити такі завдання:
– визначити інститути фінансового права,
на які впливає підписання угоди про асо-
ціацію України з ЄС;

– проаналізувати часові терміни та зміст
Директив ЄС, які має імплементувати
Україна.
Угодою про Асоціацію між Україною та

Європейським Союзом передбачено, що
сторони обмінюються інформацією, досві-
дом, найкращою практикою та здійснюють
інші заходи, зокрема [6]:
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– у галузі бюджетної політики: розвиток
системи середньострокового бюджетно-
го прогнозування/планування; удоско-
налення програмно-цільових підходів у
бюджетному процесі й аналіз ефектив-
ності та результативності виконання бю-
джетних програм; покращення обміну
досвідом та інформацією з питань пла-
нування й виконання бюджету та стану
державного боргу;

– у галузі зовнішнього аудиту: імплемен-
тація стандартів і методик Міжнародної
організації вищих органів фінансового
контролю (INTOSAI), а також обміну
найкращими практиками ЄС у галузі зо-
внішнього контролю та аудиту держав-
них фінансів з особливим акцентом на
незалежності відповідних органів Сторін;

– у галузі державного внутрішнього фі-
нансового контролю: подальшого розви-
тку системи державного внутрішнього
фінансового контролю шляхом гармоні-
зації з міжнародно визнаними стандар-
тами (Інститут внутрішніх аудиторів
(IIA), Міжнародна федерація бухгалтерів
(IFAC), INTOSAI) та методологіями, а та-
кож найкращою практикою ЄС щодо
внутрішнього контролю та внутрішнього
аудиту в державних органах.
Україна спрямовує зусилля на загальну

реформу податкової системи та податкової
політики, у тому числі на реформування фі-
скальної системи відповідно до європейсь-
ких стандартів. Більшість положень зако-
нодавства України з питань оподаткування
адаптовані до законодавства ЄС, зокрема в
частині загальних питань спільної системи
податку на додану вартість, загального ре-
жиму акцизних зборів і оподаткування ак-
цизним податком. При підготовці Податко-
вого кодексу України в частині пільгового
оподаткування дотримані основні вимоги
ЄС і Світової організації торгівлі стосовно
недискримінаційного підходу під час вста-
новлення пільг при постачанні українських
товарів і ввезенні товарів іноземного виро-
бництва.
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Наразі національне податкове законо-
давство в цілому відповідає законодавству
ЄС, за винятком окремих норм, які посту-
пово будуть наближені до нього з огляду на
обмеження соціально-економічного харак-
теру та регіонального контексту. Згідно з
досягнутими Україною та ЄС домовленостя-
ми, Україна зобов’язана поступово набли-
зити своє податкове законодавство до
acquis ЄС, згідно з переліком, що містить
Додаток XXVIII до Угоди. Відповідно до
Глави 4 Розділу 5 Угоди про Асоціацію
(ст. 349–354), досягнута домовленість про
співпрацю між Україною та ЄС для покра-
щення належного управління у сфері опо-
даткування з метою подальшого покращен-
ня економічних відносин, торгівлі, інвести-
цій і добросовісної конкуренції. Україна зо-
бов’язана поступово наблизити своє зако-
нодавство до законодавства ЄС у встанов-
лені терміни шляхом імплементації таких
Директив:

1. Директива Ради ЄС № 2006/112/ЄС
від 28.11.2006 р. щодо спільної системи по-
датку на додану вартість [7] визначає плат-
ників податку, операції, що підлягають опо-
даткуванню, базу та ставки оподаткування.
Україна протягом п’яти років повинна впро-
вадити положення Директиви, за винятком
положень, що застосовують до держав-
членів ЄС і щодо спеціальних податкових
режимів. Прийняття загальних положень для
імплементації Директиви 2006/112/ЄС має
гарантувати, що застосування системи ПДВ
буде більшою мірою відповідати цілям вну-
трішнього ринку у випадках, коли виника-
ють відмінності в застосуванні, що є несумі-
сним з належним функціонуванням внутрі-
шнього ринку. Директива утворює спільну
систему ПДВ, яка передбачає застосування
до товарів і послуг загального податку на
споживання, точно пропорційного ціні то-
варів і послуг, незалежно від кількості опе-
рацій у межах процесу виробництва та збу-
ту до моменту нарахування податку.
Директивою визначено: платників пода-

тку; операції, що підлягають оподаткуван-
ню; базу та ставки оподаткування. Так, для
запобігання виникненню структурної неврі-
вноваженості у Співтоваристві та викрив-
ленню конкуренції у деяких видах діяльно-
сті внаслідок застосування державами-
членами ЄС різних стандартних ставок ПДВ
встановлюють мінімальну стандартну став-
ку в розмірі 15% з можливістю перегляду.
Водночас для деяких країн додатково регу-
люють ставки спеціального ПДВ для окре-
мих видів товарів/робіт/послуг. У частині
пільгового оподаткування необхідно впро-
вадити основні вимоги Ради ЄС і СОТ стосо-
вно недискримінаційного підходу під час
встановлення пільг при постачанні українсь-
ких товарів і ввезенні товарів іноземного ви-
робництва (розділ ІХ “Звільнення від оподат-
кування” Директиви 2006/112/ЄС).

2. Директива Ради № 2007/74/ЄС від
20.12.2007 р. про звільнення від податку
на додану вартість і мита на товари, що
ввозять особи, які подорожують з “третіх”
країн [8], має бути впроваджена протягом
трьох років з дати набрання чинності Угоди
про Асоціацію. Частиною 3 Директиви пе-

редбачено, що кількісні обмеження й гро-
шові пороги, яким підпорядковують виклю-
чення, повинні відповідати сучасним по-
требам держав-членів.

3. Директива Ради № 92/83/ЄЕС від
19.10.1992 р. щодо гармонізації структур
акцизних зборів на спирт і алкогольні напої
[9] та Директива Ради 92/84/ЄЕС про на-
ближення акцизних зборів на спирт і алко-
гольні напої [10]. У цих Директивах зазна-
чено, які саме продукти оподатковують та в
яких випадках можна застосовувати піль-
гову ставку. Загалом положення цієї Дирек-
тиви мають бути імплементовані протягом
п’яти років після набуття чинності Угоди
про Асоціацію.
Відповідно до Директиви, акцизний збір

визначають, виходячи з гектолітра готового
виробу стосовно пива та інших алкогольних
напоїв. Пільгові ставки можуть встановлю-
ватися для слабоалкогольних напоїв, а та-
кож у випадку, якщо виробники продукції –
невеликі пивоварні заводи. Підакцизною
вважають усю алкогольну продукцію, ви-
роблену в державах-членах, а також вве-
зену до ЄС з “третіх” країн. Алкоголь звіль-
няють від акцизного збору, якщо: він дена-
турований відповідно до вимог будь-якої
держави-члена; його використовують для
виготовлення продукції, яка не призначена
для споживання людиною; його використо-
вують для виробництва оцту, ліків або як
ароматизатор для продуктів харчування.
Держави – члени ЄС встановлюють став-

ки згідно з положеннями Директиви
92/84/ЄЕС. Такі ставки не можуть бути ни-
жчими за ставки, які встановлюють держа-
ви – члени ЄС на продукти, зазначені у п. 1
ст. 8 та п. 1 ст. 12 Директиви 92/83/ЄЕС.

4. Директива Ради № 2011/64/ЄС від
21.06.2011 р. про структуру та ставки ак-
цизного збору на тютюнові вироби [11].
Структура акцизного податку на тютюн уже
сьогодні майже повністю відповідає вимо-
гам цієї Директиви ЄС, але ставки цього
податку є меншими, ніж прийняті в ЄС. По-
ложення Директиви повинні бути імплемен-
товані протягом двох років після набуття
чинності Угоди про Асоціацію.
Директива встановлює основні принци-

пи для гармонізації структури та ставок ак-
цизних зборів щодо переробленого тютюну,
які застосовують держави – члени ЄС. Ма-
ють на увазі такі товари: сигарети; сигари
та сигарили; тютюн для паління; дрібно
рублений тютюн (для скручування сига-
рет), інший тютюн для паління. До сигарет
застосовують адвалорний акцизний збір
(податок), що розрахований на основі мак-
симальної роздрібної ціни, що включає ми-
тні податки, а також на основі спеціального
акцизного мита, яке вираховують на оди-
ницю продукту. Кожна держава – член ЄС
може застосовувати загальний акцизний
збір (податок) (специфічна складова плюс
адвалорна складова без урахування ПДВ),
розмір якого повинен у кінцевому резуль-
таті становити 60% від середньозваженої
роздрібної ціни сигарет, що відпускають
для споживання, і не повинен бути нижче
ніж 64 євро, а протягом 2014–2018 рр. во-
на повинна зрости до 90 євро. Від держав –
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членів ЄС, що встановили акцизний
збір/податок у розмірі як мінімум 101 євро
за 1000 сигарет від середньозваженої роз-
дрібної ціни, не вимагають дотримання мі-
німального 60-відсоткового рівня мита. Ва-
рто зазначити, що в країнах ЄС адвалорна
частина теж відіграє важливу роль і має те-
нденцію до спаду у зв’язку зі зростанням
специфічного компонента акцизу. Разом з
тим, найвищі адвалерні ставки в таких
країнах, як Естонія, Фінляндія, Бельгія,
Франція, Італія, а найменші – у Нідерлан-
дах, Швеції, Данії.
Положення Податкового кодексу України

в частині акцизного податку в цілому відпові-
дають Директиві Ради 92/79/ЄЕС від
19.10.1992 р. (щодо зближення податків на
сигарети) [12], Директиві Ради 92/80/ЄЕС,
Директиві Ради 92/84/ЄЕС від 19.10.1992 р.
щодо зближення ставок акцизних зборів на
спирт і алкогольні напої [13]. Найбільшим
викликом наближення українського зако-
нодавства до європейського в частині ак-
цизного оподаткування є гармонізація по-
даткових ставок і мінімального акцизного
зобов’язання.

5. Директива Ради № 2003/96/ЄС від
27.10.2003 р. про реструктуризацію систе-
ми Співтовариства щодо оподаткування
енергопродуктів і електроенергії [14]. По-
ложення цієї Директиви охоплюють не тіль-
ки нафтопродукти (як це було раніше), а й
природний газ, вугілля та електроенергію.
Директива встановлює мінімальні рівні опо-
даткування цих продуктів, а також перед-
бачає умови застосування пільгових ста-
вок. Для цієї Директиви не визначено чіт-
ких термінів імплементації, натомість за-
значено, що її положення мають бути впро-
ваджені поступово, виходячи з майбутніх
потреб України у сфері захисту навколиш-
нього середовища та енергоефективності.
Директива визначає загальні засади,

якими повинні керуватися держави – члени
ЄС при імплементації стандартів оподатку-
вання енергетичних продуктів. Положення
Директиви охоплюють нафтопродукти, при-
родний газ, вугілля та електроенергію. Ди-
рективою закріплено, що держави – члени
ЄС не можуть застосовувати до енергетич-
них продуктів та електроенергії ставки по-
датків менші, ніж ті, що закріплені Дирек-
тивою. Тобто встановлюють мінімальні рівні
оподаткування щодо різних видів пального,
вугілля, природного газу та електричної
енергії, а також передбачають умови засто-
сування пільгових ставок оподаткування
стосовно цих продуктів. Директива надає
більш сприятливий режим оподаткування
для підприємств, які використовують не-
шкідливі для навколишнього середовища
технології, а також компаній, залучених у
виробництві сонячної та вітрової енергії.
Наразі існують суттєві відмінності між по-
ложеннями Податкового кодексу України та
Директиви, такі як різне визначення об’єк-
тів оподаткування, різні режими оподатку-
вання для однакових енергетичних продук-
тів і, звісно, значно більш виражена еколо-
гічна спрямованість останньої.

6. Директива Ради № 2008/118/ЄС від
16.12.2008 р. стосовно загальних умов ак-

цизного збору, що відміняє Директиву
№ 92/12/ЄЕС [15], має бути впроваджена
протягом двох років з дати набрання Уго-
дою чинності.
Директива містить загальний механізм

встановлення акцизних зборів на товари та
послуги, можливість звільнення від акциз-
них зборів і компенсації акцизних зборів на
умовах, що визначають держави-члени.
Відповідно до ст. 1 Директиви, підакцизни-
ми є спирт і алкогольні напої, тютюнові ви-
роби та енергоносії. Разом з цим, держа-
ви – члени ЄС мають право накладати ак-
цизи також на інші товари, якщо це не су-
перечить податковому праву Співтоварист-
ва. Наведені механізми діють на території
Співтовариства в межах митних кордонів,
але держави – члени ЄС можуть направити
повідомлення (декларацію) про дію Дирек-
тиви й на свої заморські території.

7. Директива Ради ЄС № 86/560/ЄЕС від
17.11.1986 р. про гармонізацію законодав-
ства держав-членів про податки з обороту
[16] визначає заходи для відшкодування
податку на додану вартість суб’єктам опо-
даткування, які не засновані на території
Співтовариства. Графік імплементації окре-
мих її положень буде визначати Рада асоці-
ації після набуття чинності Угоди про Асоці-
ацію.
Для Директив, строк імплементації яких

встановлює Рада асоціації, максимально
можливий термін кінцевого впровадження
рівня акцизів на тютюнові вироби та рівня
зборів на спирт і алкогольні напої, згідно із
вимогами ЄС, може сягати 2027 р. Це ви-
пливає із п. 4 ст. 45 “Визначення” Угоди
про Асоціацію, згідно з яким перехідний
період означає 10-річний період, який по-
чинається з дати набрання чинності Угоди
про Асоціацію. Перехідний період може бу-
ти продовжено ще на три роки у разі, якщо
до закінчення 10-го року Україна предста-
вить на розгляд Комітету з питань торгівлі,
створеного відповідно до ст. 465 цієї Угоди,
обґрунтований запит, а Комітет з питань
торгівлі проведе його обговорення.
Висновки. В умовах асоціації України з

Європейським Союзом суттєвих трансфор-
мацій зазнають такі інститути фінансового
права:
– бюджетне право – розвиток системи се-
редньострокового бюджетного плануван-
ня, відмова від щорічного прийняття За-
конів України “Про Державний бюджет”;

– податкове право – спільна система ПДВ;
поступове наближення ставок акцизного
податку на тютюнові вироби до відпові-
дних ставок ЄС; приведення у відповід-
ність до вимог ЄС класифікації алкого-
льних напоїв і переліку підакцизних то-
варів через включення до переліку то-
варів електроенергії та природного газу,
вугілля та коксу (для опалення та виро-
бництва електроенергії);

– правове регулювання фінансового конт-
ролю – імплементація стандартів та ме-
тодик Міжнародної організації вищих ор-
ганів фінансового контролю INTOSAI,
гармонізація державного внутрішнього
контролю з міжнародними стандартами
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Інституту внутрішніх аудиторів, Міжна-
родної федерації бухгалтерів тощо;

– правові засади публічних видатків і бю-
джетного фінансування – поширення про-
грамно-цільових підходів у бюджетному
процесі й аналізу ефективності та резуль-
тативності виконання бюджетних програм.
Метою подальших досліджень є визначен-

ня перспектив еволюції правового статусу НБУ
в умовах імплементації законодавства ЄС.
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Покатаева О. В., Косова Э. В. Перспективы развития финансового права в услови-
ях Ассоциации Украины с Европейским Союзом
В статье определены институты финансового права, на которые влияет подписание Согла-

шения об Ассоциации Украины с ЕС. Проанализированы часовые ориетиры и содержание Ди-
ректив ЕС, которые должна имплементировать Украина. Разработаны рекомендации по разви-
тию таких институтов финансового права: бюджетное право, налоговое право, правовое регу-
лирование финансового контроля, правовые принципы публичных расходов и бюджетного
финансирования.
Ключевые слова: финансовое право, ассоциация, Украина, Европейский Союз, развитие.

Pokatayeva O., Коsova Е. Development Prospects of Financial Law in the Conditions of
Eu-Ukraine Association

The institutes of financial law, on which signing of agreement influences about the EU-Ukraine
Association, are detemined. Sentinel reference-points and maintenance of EU Directives, which
Ukraine must implement, are analysed. The recommendations are worked out from development of
such institutes of financial law: budgetary law, tax law, legal adjusting of financial control, legal
principles of public charges and budgetary financing.

In a budgetary law it is necessary to develop the system of the medium-term budgetary
planning, give up the annual acceptance of Laws of Ukraine “About the State budget”. Basic
directions of reformation of tax law are: general system VAT; the gradual approaching of rates of
excise tax is on tobacco wares to the corresponding rates of EU; bringing to conformity with the
requirements of EU of classification of swizzles to the bill of excisable goods through including to
the bill of goods of electric power and natural gas, coal and coke (for heating and production of
electric power). In the field of the legal adjusting of financial control it is necessary to implement
standards and methods of The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI),
harmonize state internal control with the international standards of Institute of internal public
accountants, International federation of accountants and others like that. The prospect of
development of legal principles of public charges and budgetary financing is distribution of
programmatic-having a special purpose approaches in a budgetary process and analysis of
efficiency and effectiveness of implementation of the budgetary programs.

Key words: financial law, association, Ukraine, European Union, development.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

У статті розкрито актуальні проблеми реалізації правових гарантій забезпечення прав і сво-
бод людини та громадянина на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
Ключові слова: правові гарантії, права й свободи, людина й громадянин, державний ор-

ган, громадська організація, захист, суспільні відносини.

В умовах розвитку України як демократич-
ної європейської країни ключове місце нале-
жить формуванню правової системи, в якій
одним із основних елементів є права людини з
позицій як внутрішньодержавного, так і зага-
льносвітового значення. У зв’язку з цим акту-
альною проблемою є вдосконалення законо-
давчої бази в напрямі розвитку тa становлен-
ня інституту захисту прав людини як одного з
основних пріоритетів правової держави. Якою
б нe була держава зa своєю природою, який
би режим не панував, права та свободи люди-
ни, її взаємодія з державою завжди мали прак-
тичне значення, оскільки бeз урахування
цієї взаємодії неможливо встановити в сус-
пільстві порядок, необхідний для панівної елі-
ти aбо для демократично обраних представ-
ників народу.1

Важливим засобом захисту прав і свобод
людини є гарантії. Вони є системою норм,
принципів і вимог, які забезпечують процес
дотримання прав і законних інтересів лю-
дини. Призначенням гарантій є забезпе-
чення найсприятливіших умов для реаліза-
ції конституційно закріпленого статусу лю-
дини. Таким чином, гарантії є засобом, що
забезпечує перехід від передбачених кон-
ституцією можливостей до реальної дійсно-
сті. Ефективність гарантій залежить від рів-
ня розвитку загальноправових принципів,
стану економіки, рівня розвитку демокра-
тичних інститутів, реальності політичної си-
стеми суспільства, наявності системи до-
сконалих законів у державі, ефективності
механізмів реалізації законоположень, сту-
пеня правової свідомості, правової культу-
ри населення, узгодженості інтересів насе-
лення тa суспільства в цілому й наявності
високоефективного органу конституційного
контролю. Гарантії є системою узгоджених
факторів, щo забезпечують фактичну реа-
лізацію тa всебічну охорону прав і свобод
людини.
Отже, дослідження актуальних проблем

реалізації правових гарантій для забезпе-
чення прав і свобод людини й громадянина
має велике теоретичне та практичне зна-
чення.
Науковою основою для проведення до-

слідження стали праці учених-правознав-
ців, які досліджували інститут правових га-
рантій, таких як Н. В. Вітрук [1], О. В. Зай-
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чук [8], А. Ю. Олійник [3], Н. М. Оніщенко
[4], П. М. Рабінович [5], О. Ф. Фрицький
[10], М. І. Ховранюк [5] та ін.
Слід зазначити, що більшість наукових

праць присвячено поняттю, класифікації,
значенню правових гарантій у системи за-
безпеченні прав і свобод людини й грома-
дянина, однак комплексного дослідження
щодо механізму їх реалізації та проблем, які
виникають на етапі такої реалізації в сучасно-
му українському суспільстві, не проводилося.
Метою статті є аналіз актуальних про-

блем реалізації правових гарантій для за-
безпечення прав і свобод людини й грома-
дянина.
Права та свободи людини й громадянина

відрізняються одне від одного. Права людини
випливають із природного права, а права
громадянина – з позитивного права. Ці дві
сторони не повинні протиставлятися одна од-
ній. Говорячи про головне завдання правового
регулювання прав і свобод людини та грома-
дянина, треба визнати ці права й надати з бо-
ку держави гарантії дотримання та забез-
печити захист. А. Ю. Олійник зазначає, що
розуміння захисту прав і свобод людини та
громадянина включає в себе категорії забез-
печення, гарантування та здійснення су-
б’єктивного права. На нашу думку, з нею не
можна не погодитись. Забезпечення прав і
свобод людини та громадянина в Україні – це
створення сприятливих умов для їх здійснен-
ня, охорона, захист суб’єктивних свобод від
правопорушення, відновлення порушеного
права компетентними державними органами
чи органами місцевого самоврядування, їх
посадовими або службовими особами та
об’єднаннями громадян, застосування мате-
ріальних чи процесуальних юридичних за-
собів [3, с. 153].
У суспільному житті реалізацію прав і

свобод забезпечують правові гарантії, що є
правовими засобами та способами, за до-
помогою яких реалізують, охороняють, за-
хищають права та свободи громадян, поно-
влюють їх порушені права. Дотримання
правових гарантій є однією з головних умов
забезпечення законності та правопорядку в
державі та в усіх сферах суспільного життя.
Гарантії становлять відповідну систему й ра-
зом, у сукупності, забезпечують систему прав
і свобод людини та громадянина.
Серед науковців і юристів-практиків іно-

ді існує дещо звужений підхід до розуміння
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та вирішення проблеми гарантій прав лю-
дини. Під такими гарантіями, як правило,
розуміють лише правові засоби їх охорони,
що надто звужує ці поняття, їх система
включає не тільки засоби, що спрямовані
на охорону прав людини, а й засоби, за
допомогою яких безпосередньо забезпечу-
ють їх реалізацію на основі закону.
О. Ф. Фрицький зазначає, що правові гара-
нтії – це надання державою формальної
(юридичної) загальнообов’язковості умо-
вам, необхідним для того, щоб кожна лю-
дина могла скористатися особистими пра-
вами й свободами [10, с. 177]. На нашу ду-
мку, поняття правових гарантій прав люди-
ни як система умов, засобів і способів за-
безпечення можливостей для реалізації цих
прав вживають зазвичай для визначення
гарантій у широкому розумінні цього термі-
на. Щодо правових гарантій, то потрібно
зауважити, що ці правові умови, засоби та
способи визначають процедуру реалізації
прав і свобод людини та громадянина у
спосіб і формі, що закріплені національним
законодавством держави й актами міжна-
родного права.
Роль і значення гарантій прав і свобод

особи визначають тим, що вони є важливи-
ми чинниками в економічній, політико-
правовій, культурній та інших сферах жит-
тя суспільства, які створюють умови для
реальної можливості здійснення прав і сво-
бод особи. Гарантії створюють необхідні
юридичні умови для перетворення закріп-
лених у законодавстві прав і свобод люди-
ни та громадянина з можливостей нa реа-
льність. Для того, щoб детальніше з’ясувати
призначення правових гарантій, потрібно
проаналізувати погляди вчених-юристів
щодо цього виду гарантій. Так, Н. В. Вітрук
поділяє правові гарантії на дві групи: 1) га-
рантії реалізації прав і свобод; 2) гарантії
охорони прав і свобод [1, с. 31]. С. Г. Сте-
ценко виділяє такі види правових гарантій:
а) стан законодавства, його стабільність і
відповідність розвитку відносин у су-
спільстві, рівень юридичної техніки; б) стан
діяльності з попередження й припинення
правопорушень. Конституція України ство-
рює широку юридичну основу для активі-
зації діяльності із забезпечення юридичних
гарантій прав людини та громадянина [7,
с. 173].
Усі можливі гарантії забезпечення реаліза-

ції прав і свобод людини та громадянина при-
йнято поділяти на загальносоціальні (загаль-
ні) та власне правові, юридичні (спеціаль-
ні). До загальносоціальних гарантій належать
такі: ідеологічні, політичні, економічні, власне
соціальні, організаційні. Ті чи інші загальні га-
рантії завжди є пріоритетними у сфері реалі-
зації відповідної групи прав людини й грома-
дянина. Правові (юридичні) гарантії реалізації
прав і свобод людини та громадянина, до яких
належить і юридична відповідальність, – це
встановлені державою з наданням їм форма-
льної (юридичної) обов’язковості принципи та
норми, що забезпечують здійснення зазначе-
них прав і свобод шляхом належної регламен-
тації порядку їх здійснення, а також їх охо-
рони та захисту. До юридичних гарантій
належать також юридичні обов’язки та

юридична відповідальність. Під юридичною
відповідальністю розуміють встановлений
законодавством і забезпечений державою
юридичний обов’язок правопорушника за-
знати (понести) позбавлення певних благ,
цінностей, які йому належать (позбавлення
волі або обмеження у правах, позбавлення
прав на майно шляхом його конфіскації,
стягнення штрафів тощо). Тобто це форма
впливу на порушників, реакція держави на
порушення правових норм, прав і свобод
людини.
Правові обмеження як елемент (наслі-

док) юридичної відповідальності можна
розглядати й як самостійний і ефективний
засіб правового забезпечення прав і свобод
людини та громадянина. Адже шляхом за-
стосування спеціальних нормативно-
правових обмежень створюють умови, які
спонукають конкретних осіб до неухильно-
го виконання конституційних обов’язків.
Крім того, виконання юридичних обов’язків
можуть забезпечувати шляхом заохочення,
матеріального стимулювання тощо.
Розвиток юридичних гарантій реалізації

прав людини та громадянина поєднують з
аналогічним процесом у галузі юридичних
гарантій охорони їх прав і свобод. Звідси
актуалізують проблему посилення зв’язків і
узгодженості різноманітних правових засо-
бів і вдосконалення всіх видів юридичних
гарантій охорони прав людини.
Державні органи, громадські організації,

посадові особи в межах, встановлених за-
коном, мають займатися виявленням фактів
порушень прав і свобод людини, вживати
заходів щодо захисту порушених прав і
свобод, усунення цих порушень, застосо-
вувати в межах своєї компетенції засоби
впливу до винних або притягати їх до від-
повідальності. Причому нині дуже актуаль-
ним є питання запобігання зловживанням
службовим становищем посадовими особа-
ми, обмеження свавілля чиновників. Існую-
чий порядок розгляду скарг на незаконні
дії посадових осіб не завжди забезпечує
об’єктивне вирішення звернень громадян.
Спеціального аналізу заслуговує питан-

ня організаційної діяльності державних ор-
ганів, громадських організацій у забезпе-
ченні, реалізації й охороні прав, свобод і
законних інтересів людини та громадянина.
В юридичній літературі його розглядають,
однак у цілому це питання досліджено не-
достатньо. Частково це пояснюють тим, що
правова система України перебуває в стані
глибокої кризи. Організаційна діяльність
компетентних державних органів і громад-
ських організацій щодо забезпечення реа-
лізації вимог правових норм входить до
складу юридичних гарантій прав і свобод
людини та громадянина; має спеціальну
організаційну діяльність державних органів
і громадських організацій, спрямовану на
максимально повне забезпечення та реалі-
зацію загальних і спеціальних гарантій
прав і свобод людини та громадянина. На-
віть за наявності прогресивної та добре на-
лагодженої правової системи, системи прав
і свобод людини реалізації їх може й не
відбутися, якщо державні органи, посадові
особи та громадські організації не здійсню-
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ватимуть спеціальної організаційної роботи
щодо забезпечення прав і свобод людини
та громадянина. Це загальна умова реаль-
ності цих прав, а також усієї системи їх га-
рантій.
Реалізація прав і свобод є неможливою

без їхньої охорони – немає такого права,
яке б її не потребувало. Гарантії охорони,
які є структурними елементами механізму
забезпечення прав і свобод, є водночас га-
рантіями їхнього здійснення, тобто не мо-
жуть існувати за межами реалізації прав і
свобод [9, с. 108]. У межах цієї позиції мо-
жна дійти висновку, що до порушення прав
особи діють засоби охорони, а вже після –
засоби захисту. Отже, гарантії відновлення
порушеного права можна тлумачити через
гарантії захисту в єдиному значенні.
Одним із різновидів правових гарантій

прав і свобод людини та громадянина є га-
рантія їхнього судового захисту. Особливе
місце в системі правових гарантій реалізації
цих прав є юридична відповідальність. Її спе-
цифіка полягає в тому, що захист і охорону
прав і свобод людини та громадянина юриди-
чна відповідальність забезпечує шляхом гара-
нтування виконання органами державної вла-
ди, місцевого самоврядування, їх посадовими
та службовими особами своїх обов’язків, що
кореспондують зазначеним правам та свобо-
дам. Тобто, перш за все, ідеться (і це є, на
наш погляд, головним фактором) про юриди-
чну відповідальність держави в особі органів
державної влади, а також посадових і слу-
жбових осіб.
Ефективність правових гарантій прав і

свобод людини залежить від Основного За-
кону держави та чинних нормативно-
правових актів, розвитку правових прин-
ципів, здійснення конституційного контро-
лю, а також від того, як виконують приписи
цих законів державні органи та громадські
організації, покликані створювати умови
для реалізації прав і виконання обов’язків
громадянами. Правові гарантії прав і сво-
бод особи, які формують у громадянському
суспільстві, залежать від інститутів демок-
ратії, економічного становища держави, рі-
вня правового виховання та культури на-
селення, ефективного функціонування та
взаємодії гілок державної влади.
У цілому система правових гарантій забез-

печує захист прав і свобод людини та грома-
дянина в Україні, але, як відзначають біль-
шість дослідників, відповідні норми права,
особливо галузевого, є дещо розрізненими,
часто неузгодженими з відповідними нормами
Конституції України [2] та іншими законами.
Частково це є проявом відсутності належних
політичних, економічних та інших загальних
гарантій їх здійснення, частково – відсутності
чітких концептуальних засад розвитку україн-
ського законодавства [5, с. 250].
Сучасний стан правового статусу люди-

ни в Україні в різних сферах соціального
життя свідчить про недосконалість і розба-
лансованість механізму забезпечення прав і
свобод особи. Проголошення особистих
прав і свобод людини та громадянина є ва-
жливою, але не єдиною ознакою правопо-
рядку в суспільстві. Необхідно також ство-
рити відповідні умови для реалізації прав і

свобод, що повинні забезпечуватися надій-
ною системою їхніх гарантій.
Для гарантування можливості користу-

ватися всіма правами та свободами людини
й громадянина держава повинна забезпе-
чити реалізацію конституційних прав і сво-
бод, створити відповідний механізм їх гара-
нтування [6, с. 3]. Основним елементом цієї
системи є гарантії, які є цілою низкою кон-
кретних засобів, завдяки яким стає реаль-
ним ефективне здійснення громадянами
своїх прав і свобод, їх охорона та захист від
правопорушення. Їх головне призначення
полягає в забезпеченні всіх і кожного рів-
ними правовими можливостями для набут-
тя, реалізації, охорони та захисту суб’єк–
тивних прав і свобод.
На нашу думку, механізм дії гарантій

прав людини потребує нагального вдоско-
налення. Також повинні активно діяти не
тільки правові гарантії захисту прав і сво-
бод людини та громадянина, які закріплені
нормами права, але й гарантії, які закріп-
лені соціальними нормами: моральними,
корпоративними, звичаєвими тощо. Правові
гарантії захисту не в змозі у відриві від ін-
ших соціальних норм створити достатньо
сприятливі умови для повного забезпечен-
ня прав і свобод людини. Потрібен певний
час для того, щоб суспільні відносини стали
моральними, відповідали вимогам етики й,
поряд з тим, вимогам закону. Має існувати
комплекс правових гарантій прав і свобод
громадян, тобто створення можливості, зa
якої стала б реальною реалізація кожною
людиною та громадянином своїх конститу-
ційних прав і обов’язків.
Отже, в Україні існує низка правових га-

рантій, які взаємодіють з іншими гарантіями
прав і свобод людини та громадянина. Але
насправді гарантування практичної реалі-
зації прав і свобод людини на теренах
України ще перебуває на досить низькому –
не лише правовому, але й загальнокульту-
рному, світоглядному – рівні.
Важливим напрямом розвитку та вдос-

коналення юридичних гарантій прав грома-
дянина є встановлення збалансованості
правових засобів у забезпеченні правомір-
ної реалізації прав і свобод, а також поси-
лення їх зв’язків із засобами охорони прав,
їх поступовий розвиток. Іншими словами,
закономірність посилення узгодженості та
врівноваженості розвитку юридичних гара-
нтій охоплює не тільки всю систему, але й
складові її підсистеми засобів реалізації та
охорони прав людини і громадянина.
Основними факторами підвищення діє-

вості роботи механізму соціально-пра-
вового захисту прав людини, як і інших за-
собів гарантування цих прав, є: створення
ефективних контрольних процедур понов-
лення порушених прав; вдосконалення
правової бази з регулювання та захисту
прав і свобод людини на національному та
міжнародному рівнях; вдосконалення ме-
ханізму реалізації конституційних прав і
свобод; поширення інформації про права та
свободи людини; надання допомоги профе-
сійними юристами, що розробляють про-
блеми прав людини, парламентарям і насе-
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ленню; підвищення рівня правової культури
та свідомості всіх суб’єктів права [8, с. 110].
Правові гарантії є специфічним право-

вим засобом забезпечення, реалізації, охо-
рони та захисту прав людини та громадя-
нина; першочергового значення вони на-
бувають при практичній реалізації су-
б’єктивних прав громадянина. Тобто право-
ві гарантії – це передбачені законом спеці-
альні (специфічні) засоби практичного за-
безпечення прав і свобод людини та грома-
дянина. Вони складаються з різноманітних
правових і організаційних механізмів (про-
цедур), завдяки яким забезпечують соціа-
льно-правову захищеність особи, права та
свободи людини та громадянина. За своєю
суттю гарантії – це умови, щo зобов’язана
створити держава для реалізації прав. За
змістом – це система заходів, яка спрямо-
вана на реалізацію прав (організація охо-
рони здоров’я, відпочинку, соціального за-
безпечення). За формою гарантії – це пе-
редбачені Конституцією та законами Ук-
раїни організаційні та правові форми реалі-
зації соціальних прав і свобод.
Ефективність гарантій залежить від рів-

ня розвитку загальноправових принципів,
стану економіки, рівня розвитку демокра-
тичних інститутів, наявності системи доско-
налих законів у державі, ефективності ме-
ханізмів реалізації законів, ступеня право-
вої свідомості та правової культури насе-
лення, узгодженості інтересів населення й
суспільства в цілому та наявності високо-
ефективного органу конституційного конт-
ролю. Багатоманітність факторів, які забез-
печують реальність прав і свобод, визначає
різноманітність їх гарантій.
Висновки. Реальний захист прав люди-

ни належить до найгостріших проблем
української дійсності. Останніми роками це
питання є предметом серйозного наукового
аналізу. Прагнення розвивати та зміцнюва-
ти демократичну державу неможливо реа-
лізувати без утвердження в суспільній сві-
домості та соціальній практиці невідчужу-
ваних прав і свобод людини, нормативного
закріплення їх гарантій. Держава зо-
бов’язана виявляти активність у забезпе-
ченні прав людини, у створенні матеріаль-
них, організаційних, соціальних, політич-
них та інших умов для найповнішого вико-
ристання людиною своїх прав і свобод.
У цілому система правових гарантій забез-

печує захист прав і свобод людини та грома-
дянина в Україні, але, як відзначає більшість
дослідників, відповідні норми права, особливо
галузевого, є дещо розрізненими, часто не-
узгодженими з відповідними нормами Консти-
туції України та іншими законами. Частково це
є проявом відсутності належних політичних,
економічних та інших загальних гарантій їх
здійснення, частково – відсутністю чітких

концептуальних засад розвитку вітчизняного
законодавства, отже, і механізм дії гарантій
прав людини потребує нагального вдоско-
налення. Одними з основних і першочерго-
вих кроків удосконалення повинні стати
збалансованість правових засобів у забез-
печенні правомірної реалізації прав і сво-
бод, вдосконалення правової бази з регу-
лювання та захисту прав і свобод на націо-
нальному та міжнародному рівнях, вдоско-
налення організаційної та контрольної дія-
льності компетентних державних органів і
громадських організацій із забезпечення
реалізації вимог правових норм, насамкі-
нець, правове виховання суспільства.
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Слабко С. Н. Актуальные проблемы реализации правовых гарантий обеспечения
прав и свобод человека и гражданина
В статье раскрыты актуальные проблемы реализации правовых гарантий обеспечения прав

и свобод человека и гражданина на современном этапе развития украинского общества.
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Slabko S. Actual Problems of Implementation of the Legal Guarantees for Insuring the
Rights and Freedoms of Human and Сivil

This article is devoted to actual problems of implementing legal guarantees of rights and
freedoms of man and citizen in the current development of Ukrainian society.

Legal guarantees are a specific legal tool, exercise, health and protection of human and civil
rights; they become of paramount importance in practical realization of subjective rights of
citizens. That is, the legal guarantees – a statutory special (specific) practical means of ensuring
the rights and freedoms of man and citizen. They consist of a variety of legal and institutional
mechanisms (procedures) which provided social and legal protection of individuals' rights and
freedoms of human and citizen. At its core guarantees are provided that the state is obliged to
create for the rights. In content – a system of measures aimed at the realization of rights (Health
Organization, recreation, social welfare). The shape guarantees – is provided by the Constitution
and laws of Ukraine organizational and legal forms of social rights and freedoms.

In general, a system of legal safeguards protects the rights and freedoms of man and citizen in
Ukraine, but, as noted by most researchers, the relevant law, especially the industry is somewhat
fragmented, often inconsistent with the relevant provisions of the Constitution and other laws of
Ukraine. This is partly a manifestation of the lack of appropriate political, economic and other
general guarantees of their implementation, in part – the lack of clear conceptual basis of national
legislation, and therefore the mechanism of action guarantees of human rights requires urgent
improvement. One of the major improvements and immediate steps should be balanced legal
means to ensure lawful exercise of rights and freedoms, improving the legal framework for the
regulation and protection of the rights and freedoms at the national and international levels, to
improve the organizational and control of the competent state bodies and public organizations to
ensure implementation requirements of the law, and finally, the legal education community.

Key words: legal guarantees, the rights and freedoms, human and civil, state organ, public
organization, protection, public relations.
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СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ

Стаття присвячена дослідженню сутності та визначенню особливостей договірного процесу.
Проаналізовано основні етапи договірного процесу, а саме: порядок укладання, набуття чин-
ності, виконання умов договору, розірвання, припинення та призупинення його дії, контроль
за законним і належним виконанням усіх етапів договірного процесу.
Ключові слова: правотворчість, правотворчий процес, законотворчий процес, нормотворчість,

правореалізаційний процес.

Актуальність теми зумовлена тим, що нор-
мативно-правовий договір установлює норми
права, тобто певні правила поведінки як для
сторін договору, так і для його користувачів, а
також встановлює, змінює та припиняє певний
вид правовідносин. Таким чином, нормативно-
правовий договір як цілісне правове явище
має значення для суспільства та держави в
цілому, забезпечує реалізацію публічного ін-
тересу в державі, а також відіграє в них суттє-
ву роль як джерело права. Розкриття такого
значення та ролі, а також змісту й сутності до-
говору відбувається за допомогою, окрім ви-
значення поняття, ознак і функцій норматив-
но-правового договору, з’ясування його істот-
них умов, а також порядку укладення, зміни,
розірвання та визначення відповідальності за
невиконання або неналежне виконання дого-
вірних зобов’язань, тобто так званого договір-
ного процесу.1

Окремого комплексного дослідження дого-
вірного процесу нормативно-правового дого-
вору немає, інколи згадували його у своїх
працях такі вчені, як: О. В. Зайчук, І. В. Лек-
сін, М. Є. Некрасова, Н. М. Оніщенко,
Н. М. Пархоменко, О. Ф. Скакун, О. В. Фатхут-
дінова, О. В. Ширабон та ін.
Мета статті – розкрити сутність і особ-

ливості договірного процесу, проаналізува-
ти основні етапи договірного процесу, а
саме: порядок укладання, набуття чиннос-
ті, виконання умов договору, розірвання,
припинення та призупинення його дії, кон-
троль за законним і належним виконанням
усіх етапів договірного процесу.
Договірний процес нормативно-правового

договору за сферою діяльності та видом суспі-
льно-правових відносин є різновидом юриди-
чного процесу, включає в себе правотворчий,
правореалізаційний і правоохоронний процеси
та деякою мірою є їх видами. Правотворчі,
правореалізаційні та правоохоронні процеси
як різновиди юридичного процесу здійснюють
за певними принципами – основними ідеями,
вихідними засадами його формування, розви-
тку й функціонування. Як зазначає О. В. Зай-
чук та Н. М. Оніщенко, принципи, властиві
юридичному процесу, можна поділити на: за-
гальноправові, що належать до юридичного
процесу як частини права; загальнопроцесуа-
льні, які властиві саме юридичному процесу в
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усіх його видах; видові, за якими здійснюють
окремі види юридичного процесу [1, с. 314].
Стосовно визначення поняття “правотвор-

чий процес”, то, як зауважує А. С. Піголкін,
правотворчість – це процес здійснення юриди-
чно значущих дій з підготовки, прийняття й
опублікування нормативних правових актів, які
процесуально оформлені, юридично опосеред-
ковані, мають офіційний характер [3, с. 85].
О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко вказують,

що правотворчий процес – встановлений пра-
вовими нормами порядок діяльності соціаль-
них суб’єктів з пізнання й оцінювання право-
вих потреб суспільства, формування та при-
йняття правових актів, їх оприлюднення й на-
брання ними юридичної сили [1, с. 313], ста-
діями якого є: а) дослідження, аналіз суспіль-
них явищ і процесів, виявлення об’єктивної
потреби в правовій регламентації; б) ви-
значення суб’єкта, вповноваженого прийняти
правове рішення, та виду правового акта;
в) прийняття рішення про підготовлення про-
екту правового акта; г) розроблення концеп-
ції, ідеї, аналізу майбутнього акта; д) підготов-
лення проекту правового акта; є) попередній
розгляд проекту акта; є) суспільне обго-
ворення проекту акта; ж) офіційний розгляд
проекту акта відповідним органом; з) прий-
няття правового акта, його оформлення, під-
писання, опублікування й набрання ним юри-
дичної сили [1, с. 316].
О. В. Фатхутдінова зазначає, що правотво-

рчий процес розподіляють за різновидом ак-
тів, що приймають, на законотворчий і нормо-
творчий процеси [5, с. 10]. На думку
О. В. Зайчука та Н. М. Оніщенко, залежно від
видів правотворчості можна виділити процес
народної правотворчості, законотворчий про-
цес, процеси підзаконної, місцевої, договірної
правотворчості [1, с. 313]. Розглянемо деякі з
зазначених видів правотворчого процесу. Так,
законотворчий процес – це сукупність дій, які
пов’язані з підготовкою й прийняттям законо-
давчих актів, тобто такий процес стосується та
характерний для законів. Процес підзаконної
правотворчості – це діяльність, пов’язана з
підготовкою та прийняттям підзаконних нор-
мативно-правових актів.
На думку О. Ф. Скакун, нормотворчість –

це офіційна діяльність уповноважених су-
б’єктів держави та громадянського суспіль-
ства зі встановлення, зміни, призупинення
й скасування правових норм, їх системати-
зації [4, с. 343]; нормотворчий процес – це
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спеціальна організаційно-юридична діяль-
ність уповноважених суб’єктів, яка стано-
вить систему регламентованих взаємозале-
жних процедур – самостійних, логічно за-
вершених стадій і організаційно-технічних
дій з ініціювання, підготовки, розроблення,
розгляду та прийняття (видання) нормативно-
правового акта (закону) [4, с. 350].
Головне призначення нормотворчості –

формулювання нових правових норм, які при-
таманні соціальним відносинам, тобто моде-
лювання суспільних відносин, які з позицій
держави або громадянського суспільства (на-
роду) є припустимими (бажаними) чи необхід-
ними (обов’язковими). Ознаками такої діяль-
ності, вважає О. Ф. Скакун, є таке: 1) її здійс-
нюють уповноважені суб’єкти: а) держава, її
органи (парламент, уряд, міністерства, місцеві
адміністрації тощо); б) громадянське суспільс-
тво (народ), його організації; 2) є формою
владної вольової діяльності уповноважених
суб’єктів, яка включає в себе вивчення, уза-
гальнення й систематизацію типових конкрет-
них правовідносин, що виникають у суспільст-
ві; є не диктатом волі уповноважених
суб’єктів, а процедурою формулювання норм,
що властиві соціальним відносинам, стали ти-
повими діями їх учасників; 3) його виражають
у санкціонуванні існуючих чи встановленні
нових, зміні чи призупиненні чинних і скасу-
ванні застарілих правових норм на підставах,
передбачених законом; 4) набуває завершен-
ня в письмовому акті-документі, що називають
нормативно-правовим актом (законом). Ре-
зультат нормотворчої діяльності може мати
інші юридичні (зовнішні) форми вираження –
нормативний договір, судовий прецедент,
правовий звичай; 5) його здійснюють (у знач-
ній мірі) відповідно до правового регламенту,
тобто з дотриманням процедури підготовки й
прийняття акта [4, с. 343–344].
О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко зазнача-

ють, що правореалізаційний (правозастосов-
ний) процес – встановлений правовими нор-
мами порядок діяльності соціальних суб’єктів з
використання, виконання, дотримання й за-
стосування норм права, спрямований на ви-
користання цими суб’єктами наданих їм прав,
виконання покладених на них обов’язків,
утримання від вчинення заборонених дій і по-
несенння відповідальності. Суб’єктами право-
реалізаційного процесу можуть бути будь-які
члени суспільства, у тому числі громадяни,
особи без громадянства, органи державної
влади, органи місцевого самоврядування,
громадські об’єднання, підприємства, устано-
ви, заклади, інші юридичні особи [1, с. 314].
На наш погляд, цей процес також стосується
нормативно-правового договору, а саме дій,
які виконують певні суб’єкти та учасники цьо-
го договору під час його виконання. Таким
чином, правореалізаційний процес щодо нор-
мативно-правового договору вважаємо так
званим договірним правореалізаційним проце-
сом, який є ще однією складовою договірного
процесу цього договору.
Процес укладання та виконання норматив-

но-правового договору має бути законним,
тобто здійснюватися в межах закону, не по-
рушувати його. Таку законність забезпечує
правоохоронний процес, який є, як зазначає
О. В. Кузьменко, специфічною діяльністю упо-

вноважених органів і суб’єктів, яка спрямова-
на на охорону та захист права від будь-якого
посягання, а також складається з правозабез-
печувальної, превентивної, каральної, конт-
рольної, наглядової, правопоновлювальної й
компенсаційної діяльності [2, с. 40]. На наш
погляд, щодо нормативно-правового договору
такий процес можна назвати договірним пра-
воохоронним процесом, тобто це: 1) діяльність
уповноважених суб’єктів, яка полягає у вчи-
ненні сукупності дій, що спрямовані на забез-
печення законного та належного укладання та
виконання нормативно-правового договору, а
також притягнення до відповідальності в разі
вчинення певними особами правопорушення
стосовно цього договору; 2) процес, який
включають у договірний процес нормативно-
правового договору; 3) процес, який є як са-
мостійним процесом, так і наскрізним, оскіль-
ки його здійснюють як у договірному право-
творчому процесі, так і в договірному право-
реалізаційному.
Таким чином, на підставі вищевикладеного

ми доходимо висновку, що договірний процес
нормативно-правового договору, будучи ви-
дом юридичного процесу, складається з дого-
вірного правотворчого процесу, договірного
правореалізаційного процесу та договірного
правоохоронного процесу, а також є проце-
сом, якому хоч і властиві окремі ознаки, які
характерні певним видам юридичного проце-
су, однак він має і свої характерні ознаки, які
властиві тільки йому, оскільки існує під час
діяльності щодо нормативно-правового договору.
Отже, договірний процес нормативно-

правового договору – це діяльність осіб, що
укладають договір і беруть участь у його реа-
лізації, щодо укладання та виконання догово-
ру, яка полягає:

1) у визначенні порядку підготовки, укла-
дання договору, внесення змін і доповнень до
нього. Порядок підготовки та укладання дого-
вору – юридичні процедури, що здійснюють
для розробки проекту договору, узгодження,
підписання, затвердження договору (ратифі-
кація, прийняття договору, приєднання до до-
говору тощо); у реалізації та здійсненні підго-
товки, укладання договору, внесення змін і
доповнень до нього. Процедуру укладання до-
говору загалом зводять до того, що, виходячи
зі своїх інтересів (мотивів, волевиявлень),
суб’єкти (сторони, учасники) висувають умови
– пропозиції щодо тих чи інших питань для
укладання договору. Суб’єкти договору під
час його укладання можуть виходити як з різ-
них інтересів (колективний договір), так і з
загальних (міжнародний договір), державних
тощо. Усі волевиявлення сторін договору уз-
годжують у межах договору, тобто сторони
про щось домовляються в процесі укладання
договору. Узгодження – це процес досягнення
згоди щодо договору шляхом обговорень, пе-
реговорів, надання пропозицій, зауважень,
консультацій. Договір оформлює досягнутий у
процесі узгодження результат – згода волеви-
явлень, що закріплюють у загальних договір-
них умовах, що становлять зміст договору;

2) у визначенні порядку набуття чинності
договором, терміну його дії, порядку виконан-
ня; у встановленні умов для набуття чинності
договором, його виконання та їх реалізації;
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3) у визначенні порядку розірвання дого-
вору, припинення та призупинення його дії; у
встановленні умов для розірвання договору,
припинення й призупинення його дії та їх реа-
лізації. Розірвання договору дає можливість,
по-перше, припинити його дію до отримання
очікуваного від нього результату; по-друге,
уникнути виконання договору у випадках, ко-
ли його реалізація не буде відповідати цілям,
про які домовилися сторони договору, укла-
даючи договір, у разі його належного вико-
нання. Формами розірвання договору є: укла-
дання нового договору між сторонами на ін-
ших умовах, ніж ті, які містить первинний до-
говір; домовленість сторін про припинення дії
договору; розірвання договору на вимогу од-
нієї зі сторін (при грубому порушенні догово-
ру однією зі сторін або істотній зміні обста-
вин, з яких сторони виходили при укладанні
договору); розірвання договору на підставах,
визначених у законодавстві. Розірвання до-
говору завжди призводить до припинення
зобов’язань, що виникли на його підставі.
Договір вважають розірваним чи припиненим
або дія його призупинена з моменту, визна-
ченого сторонами. Таке рішення набуває
чинності при досягненні сторонами згоди про
розірвання договору чи його припинення або
призупинення його дії, а якщо буде потреба
письмового оформлення зазначених дій – з
моменту надання домовленості про такі дії
щодо договору належної форми. Припинення
дії договору може бути в разі: закінчення
строку його дії, визначеного самим догово-
ром; укладання нового договору, яким пе-
редбачено припинення дії попереднього; де-
нонсації; анулювання договору;

4) у визначенні способів забезпечення ви-
конання договірних зобов’язань і встановленні
порядку реалізації таких способів. У договорі з
нормативним змістом в одних випадках відсу-
тня централізована примусова процедура,
здатна ззовні примушувати сторони договору
до дотримання створюваних ними норм (у
міжнародних договорах), в інших має місце
особлива юридична чинність договору (кон-
ституційний договір, адміністративний дого-
вір). Для нормативних договорів при безумов-
ній наявності державного примусу (хоча б у
формі санкціонування) існує необхідність ко-
лективних або індивідуальних зусиль самих
сторін щодо виконання договору як умови діє-
вості договірного регулювання. Головне фун-
кціональне призначення інституту забезпе-
чення виконання договірних зобов’язань – за-
хищати від можливих порушень договірну но-
рму, а також відновлювати норму порушену, у
деяких випадках і компенсувати заподіяну та-
ким порушенням шкоду.
Способами забезпечення виконання дого-

вірних зобов’язань можуть бути:
а) заходи заохочення, договірні заходи –

ті, які можуть передбачатися в самому догово-
рі, та заходи, які не є заходами примусу, сан-
кціями, що сприяють повному та своєчасному
виконанню договору: тлумачення; сторони
можуть укладати додаткові, що конкретизують
договір, договори чи приймати акти; консуль-
тації з приводу реалізації договорів; вироб-
лення взаємних рекомендацій; обмін інфор-
мацією; підтримка регулярних контактів між
сторонами договору; можливість внесення в

договір змін і доповнень за взаємною згодою;
діяльність посередників; контроль за вико-
нанням нормативного договору – перевірка
того, як виконують договірні зобов’язання, по-
стійне спостереження з метою перевірки або
нагляду за дотриманням умов договору та йо-
го реалізацією (відвідування контрольованих
об’єктів, суб’єктів, застосування штучних су-
путників спостереження тощо); звіт сторін –
надання інформації стороною договором про
виконання договору, доповідь про виконану
роботу за договором (наприклад, звіт про ви-
конання міжнародних договорів здійснюють у
формі доповідей держав-учасниць; звіт про
виконання колективного договору); фінансове
забезпечення договорів (наприклад, до колек-
тивного договору можуть включатися такі зо-
бов’язання, як виплата допомог і компенсацій,
оздоровлення та відпочинок працівників і
членів їхніх родин) тощо;
б) заходи впливу, правоохоронні заходи –

заходи впливу, які матимуть негативні наслід-
ки для порушника договору: державний при-
мус; заборона довільного однобічного припи-
нення та/або перегляду, зміни договору; при-
пинення, розірвання договору; виключення з
міжнародних організацій, припинення дипло-
матичних відносин; вимога здійснення додат-
кових дій; спонукання до виконання договору
з боку юрисдикційних органів (суду, Арбітра-
жного суду, Конституційного суду, особливих
міжнародних органів);

5) у визначенні умов і підстав притягнення
до відповідальності за невиконання або нена-
лежне виконання договірних зобов’язань; у
встановленні порядку притягнення до відпові-
дальності за невиконання або неналежне ви-
конання умов договору та притягнення до та-
кої відповідальності в разі існування підстав.
Невиконання договірних зобов’язань – це

відсутність здійснення будь-якої діяльності,
яка спрямована на виконання прийнятого за
договором обов’язку, стороною договору.
Неналежне виконання договору – діяльність,
яка хоча за всіма зовнішніми ознаками й
спрямована на виконання договірного зо-
бов’язання, але умови договору виконують
не в повному обсязі, тобто несвоєчасно, не-
професійно, необачно, іншими словами, не
так, як це передбачено договором, і не так,
як цього очікує його інша сторона. Невико-
нання та неналежне виконання зобов’язань
може виражатися як у дії, так і в бездіяльності.
Відповідальність за порушення договірних

зобов’язань нормативно-правового договору –
юридичний обов’язок сторін договору, який
виникає в результаті порушення ними його
договірних норм, який забезпечують держав-
ним примусом, що полягає в накладанні на
порушника негативних обмежень, що вира-
жаються в позбавленні його якихось прав або
покладанні на нього яких-небудь обов’язків.
Цю відповідальність характеризують такими
особливостями: а) вона виникає за порушен-
ня договірної (погодженої) норми; у процесі
реалізації такої відповідальності правопоруш-
ник відповідає не тільки перед державою, а й
перед іншою стороною договору; б) це спосіб
захисту не тільки державних чи публічних ін-
тересів, а й інтересів “сумлінних” сторін дого-
вору, договірного правопорядку в цілому;
в) реалізація заходів відповідальності не зві-
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льняє сторони від обов’язку виконання покла-
дених договором обов’язків; г) несприятливі
наслідки, яких зазнає порушник, можуть бути
передбачені не тільки нормативно-правовими
актами, а й умовами нормативного договору;
д) для неї характерне застосування до поруш-
ника як майнових, так і немайнових заходів
впливу (наприклад, за порушення й невико-
нання колективного договору особи, що пред-
ставляють роботодавця, піддають штрафу
та/або дисциплінарній відповідальності; за
порушення норм міжнародного договору мож-
ливий розрив дипломатичних відносин; еко-
номічна блокада, політичні санкції; ембарго
щодо держави-порушника; скорочення фінан-
сування суб’єкта-порушника тощо).
Висновки. Отже, враховуючи вищезазна-

чене, а також те, що нормативно-правовий
договір є одним із видів правових актів, вва-
жаємо, що: 1) процес щодо безпосереднього
укладання цього договору та створення ним
правових норм є правотворчим процесом, а са-
ме нормотворчим; 2) оскільки в результаті но-
рмотворчого процесу щодо нормативно-
правового договору укладають договір і ство-
рюють договірні норми права, то такий процес,
на наш погляд, можна назвати “договірна пра-
вотворчість”, тобто правотворчість, яка є діяль-
ністю відповідних суб’єктів щодо укладання,
підписання, набуття чинності нормативно-

правового договору; 3) договірній правотвор-
чості можуть бути характерні елементи як за-
конодавчої правотворчості, коли нормативно-
правовий договір має силу закону, так і підза-
конної – коли цей договір має силу підзаконно-
го нормативно-правового акту; 4) договірна
правотворчість є складовою договірного проце-
су нормативно-правового договору.
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Стрыбко Т. И. Сущность и особенности договорного процесса
Статья посвящена исследованию сущности и определению особенностей договорного процесса.

Проанализированы основные этапы договорного процесса, а именно: порядок заключения, вступ-
ление в силу, выполнение условий договора, расторжение, прекращение и приостановление его
действия, контроль за законным и надлежащим выполнением всех этапов договорного процесса.
Ключевые слова: правотворчество, правотворческий процесс, законотворческий процесс,

нормотворчество, правореализационный процесс.

Strubko T. Essence and Features of Contractual Process
The publication is devoted to research of essence and determination of features of contractual process.

The main stages of contractual process are analysed, namely: conclusion order, coming into effect,
implementation of terms of the contract, cancellation, termination and stay of its action, control of lawful
and appropriate performance of all stages of contractual process.

Contractual process of standard legal instrument on a field of activity and a type of public legal
relations is a kind of legal process, including law-making, pravorealizatsiyny and law-enforcement
processes and in a certain degree is their types. Law-making, pravorealizatsiyn and law-enforcement
processes as kinds of legal process it is carried out by certain principles – the main ideas, the initial
principles of its formation, development and functioning. Contractual process of standard legal instrument
and stages of such process, that is consecutive actions and stages, in a generalized view are: 1) a
preparatory stage – a stage at which occurs: introduction of the offer on the conclusion of standard legal
instrument; negotiations with the purpose to convince the party in need to conclude the agreement and to
find out existence of such need; development of the draft of the text of the contract; the consultations
sent for preliminary approval of the text; modification of the draft of the text; and so forth; 2) a stage of
the conclusion of the contract, including: development of the final text of the contract and its acceptance
by the parties; establishments of authenticity of the text; providing consent of the states to obligation of
the agreement of signing of the contract for it; other 3) stage of coming into effect of the contract: the
introduction of the contract in validity; registration of the contract; publication of the text; 4) a stage of
performance of the contract, that is that arrangement which arose between the parties of the contract as
a result of its conclusion: performances of the contract, entering of changes into it and so forth; 5) stage
of cancellation of the contract: cancellation of the contract, termination and stay of its action; 6) control
stage: control of lawful and appropriate performance of all stages of contractual process, conclusion and
performance of the contract; definition of ways of ensuring execution of contractual obligations;
accountability for non-execution or inadequate execution of terms of the contract.

Key words: law-making, law-making process, legislative process, rule-making, pravorealizatsiyny process.
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ
ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ: СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ

У статті розглянуто підходи щодо визначення умов (передумов) і підстави звільнення особи
від кримінальної відповідальності у зв’язку з її дійовим каяттям у сучасній доктрині криміналь-
ного права. Критично проаналізовано новели кримінального законодавста в частині визначен-
ня умов звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям, внесе-
ні до ст. 45 КК Законом України від 12.02.2015 р № 198-VIII.
Ключові слова: звільнення від кримінальної відповідальності, дійове каяття, умови, пере-

думови, підстави, корупційний злочин.

Передбачені в Кримінальному кодексі
можливості (дозволи) обмежити за наявно-
сті для того підстав і умов кримінальну від-
повідальність і навіть звільнити особу, яка
вчинила злочин, від кримінальної відпові-
дальності розцінюють як реалізацію в зако-
нотворчій діяльності принципу “обмеження
меж кримінальної відповідальності” [1,
с. 16]. Відтак, виважена та соціально й на-
уково обґрунтована позиція законодавця
щодо визначення відповідних підстав і умов
звільнення від кримінальної відповідально-
сті, чітке слідування законодавчим вимогам
з боку працівників правозастосовних орга-
нів є передумовами виконання цими інсти-
тутами поставлених перед ними завдань.1

Значний внесок у дослідження теорети-
чних і практичних питань звільнення особи
від кримінальної відповідальності загалом і
такого її різновиду, як звільнення від кри-
мінальної відповідальності у зв’язку з дійо-
вим каяттям, зробили такі українські авто-
ри, як: Ю. В. Баулін, М. Є. Григор’єва,
О. О. Житний, О. Ф. Ковітіді, О. С. Козак,
Ж. В. Мандриченко, О. В. Наден, Т. Б. Ніко-
лаєнко, Г. О. Усатий, П. В. Хряпінський та
ін. Незважаючи на перманентні наукові
розробки та значну кількість наукових
праць зазначених і багатьох інших авторів,
окремі аспекти застосування звільнення від
відбування покарання у зв’язку з дійовим
каяттям і надалі залишаються дискусійни-
ми. Зокрема, це стосується проблеми ви-
значення передумов (умов) і підстав засто-
сування норми про звільнення, передбаче-
ної ст. 45 КК України.
Метою статті є аналіз підходів вітчиз-

няних дослідників щодо визначення умов
(передумов) і підстав звільнення особи від
кримінальної відповідальності у зв’язку з її
дійовим каяттям та їх уточнення з ураху-
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ванням змін, внесених до ст. 45 КК Законом
України від 12.02.2015 р № 198-VIII.
Звільнення від кримінальної відповідаль-

ності у зв’язку з дійовим каяттям є
обов’язковим видом звільнення, оскільки та-
ке рішення суд приймає не на власний роз-
суд, а згідно з приписами ст. 45 КК за наяв-
ності для того підстав і належних умов. Цей
вид звільнення від кримінальної відповідаль-
ності характеризують притаманними тільки
йому передумовами та підставами, які засто-
совують самостійно. Вони не можуть заміняти
одна одну або сполучатися з іншими [2,
с. 202]. Відтак, чітке розуміння вказаних об-
ставин (чинників) і їх однозначне тлумачення
є запорукою правильного застосування кри-
мінального закону відповідно до тих завдань,
які стоять перед інститутом звільнення від
кримінальної відповідальності загалом. Так,
Ю. В. Баулін вважає логічним говорити саме
про передумови та підставу звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з ді-
йовим каяттям [3, с. 369; 2, с. 202].
Передумова – це:
1) попередня умова існування, виник-

нення, діяння тощо чого-небудь [4, с. 178];
2) щось, що передує явищу, яке розгля-

дають, без наявності чого воно не існува-
тиме [5, с. 771].
Умова – це:
1) необхідна обставина, яка робить мо-

жливим здійснення, створення, утворення
чого-небудь або сприяє чомусь;

2) обставини, особливості реальної дійс-
ності, за яких відбувається або здійснюєть-
ся що-небудь [6, с. 441].
Відтак, передумовами такого звільнення

вчений пропонує визнавати:
1) вчинення особою злочину невеликої

тяжкості;
2) вчинення особою злочину вперше.

Передумовою звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності є вчинення нею не
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тільки закінченого, а й незакінченого зло-
чину, а також вчинення такого злочину од-
ноособово чи у співучасті [2, с. 202]. Поді-
бну думку підтримують і інші науковці [7;
8; 9]. Підстава – це те головне, на чому
ґрунтується що-небудь, або те, чим пояс-
нюють, виправдовують вчинки, поведінка
кого-небудь [10, с. 1728]. Відповідно, під-
ставою звільнення особи від кримінальної
відповідальності є її дійове каяття, яке ха-
рактеризують трьома складовими елемен-
тами, а саме: 1) щирим каяттям у вчинено-
му злочині; 2) активним сприянням роз-
криттю злочину; 3) повним відшкодуванням
завданих збитків або усуненням заподіяної
шкоди [11, с. 130]. При цьому акцентують
увагу на тому, що відсутність хоча б однієї
з цих складових виключає підстави для зві-
льнення особи від кримінальної відповіда-
льності за ст. 45 КК.
У межах дисертаційної роботи “Звіль-

нення від кримінальної відповідальності у
зв’язку з дійовим каяттям” (2003 р.)
О. О. Житний розглянув питання розвитку
інституту звільнення від кримінальної від-
повідальності в українському законодавстві
й законодавстві зарубіжних країн, визначив
поняття та дав загальну характеристику
звільненню від кримінальної відповідально-
сті, показав соціально-правову зумовле-
ність встановлення звільнення від криміна-
льної відповідальності у зв’язку з дійовим
каяттям, охарактеризував підстави й умови
такого звільнення, об’єктивні та суб’єктивні
ознаки дійового каяття [12]. Питання про
підставу звільнення від кримінальної відпо-
відальності у зв’язку з дійовим каяттям ав-
тор вирішував з урахуванням його криміна-
льно-політичного й формально-правового
боку, або з погляду його форми й змісту. У
межах власного дослідження він обґрунту-
вав, що формальною (правовою) підставою
цього виду звільнення є кримінально-пра-
вова норма, вміщена у ст. 45 КК, а матеріа-
льною (фактичною) – недоцільність реалізації
кримінальної відповідальності особи, яка діє-
во розкаялася, у зв’язку з досягненням низки
соціально позитивних результатів: ліквідації
шкідливих наслідків злочину, відшкодування
або компенсації за їх заподіяння, збереження
матеріальних і організаційних ресурсів при
розкритті й розслідуванні цього злочину.
Під умовами звільнення від кримінальної

відповідальності О. О. Житний запропону-
вав розуміти описані в нормі про звільнен-
ня від кримінальної відповідальності обста-
вини, сукупність яких визначає необхід-
ність (або можливість) застосування вказа-
ного в цій нормі виду звільнення. Автором
була вироблена загальна класифікація
умов звільнення від кримінальної відпові-
дальності, згідно з якою умови звільнення
від кримінальної відповідальності у зв’язку
з дійовим каяттям розподілені таким чином:
а) умова про невелику тяжкість вчиненого
злочину є незаміщуваною, об’єктивною, по-
зитивною, попередньою, стосується вчине-
ного діяння; б) умова про вчинення злочи-
ну вперше є незаміщуваною, об’єктивною,
негативною, попередньою; в) умова про

щире каяття є незаміщуваною, суб’єктив-
ною, позитивною, попередньою, стосується
посткримінальної поведінки особи; г) умова
про активну допомогу в розкритті злочину є
незаміщуваною, суб’єктивною, позитивною,
яка стосується посткримінальної поведінки
особи; д) умови про повне відшкодування
збитків або усунення шкоди є заміщуваними,
суб’єктив–ними, позитивними, попередніми,
стосуються посткримінальної поведінки особи.
Пізніше у своїй дисертаційній роботі

“Звільнення особи від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з її дійовим каяттям”
М. Є. Григор’єва визначила юридичну при-
роду й поняття дійового каяття. Вона до-
слідила механізм кримінально-правового
регулювання відносин, які виникають при
звільненні особи від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з дійовим каяттям; ви-
значила передумови й підстави звільнення
від кримінальної відповідальності у зв’язку
з дійовим каяттям; розкрила кримінально-
правові наслідки такого звільнення; вивчи-
ла та узагальнила судову практику у спра-
вах про звільнення особи від кримінальної
відповідальності у зв’язку з її дійовим каят-
тям, обґрунтувала пропозиції щодо її вдос-
коналення та сформулювала рекомендації з
удосконалення КК України щодо звільнення
особи від кримінальної відповідальності у
зв’язку з її дійовим каяттям [5].
Аналізуючи передумови та підстави зві-

льнення особи від кримінальної відповіда-
льності у зв’язку з її дійовим каяттям, автор
дійшла висновку, що необхідно розмежову-
вати передумову звільнення від криміналь-
ної відповідальності, якою є вчинення зло-
чину невеликої тяжкості вперше, та підста-
ви звільнення, а саме: дійове каяття за на-
явності його трьох елементів: щирого каят-
тя, активного сприяння розкриттю злочину,
повного відшкодування завданих збитків
або усунення заподіяної шкоди. Таким чи-
ном, М. Є. Григор’єва фактично погоджу-
ється з позицією Ю. В. Бауліна та О. О. Ду-
дорова, характеризуючи звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку з
дійовим каяттям, говорить тільки про умови
такого звільнення, вказуючи на те, що згі-
дно зі ст. 45 КК звільнення від кримінальної
відповідальності у зв’язку з дійовим каят-
тям здійснюють, якщо: 1) особа вчинила
злочин уперше; 2) діяння належить до зло-
чинів невеликої тяжкості або необережних
злочинів середньої тяжкості; 3) встановлено
позитивну посткримінальну поведінку, яка ви-
являється в щирому каятті особи, активному
сприянні розкриттю злочину, повному відшко-
дуванні завданих збитків або усуненні заподі-
яної шкоди. Вона також наголошує на тому,
що, за загальним правилом, ст. 45 КК може
бути застосована за наявності всіх переліче-
них у ній обставин, які засвідчують дійове ка-
яття особи [13, с. 579]. Подібну позицію нау-
ковець розглядає і в іншій праці [14, с. 308].
В одному з останніх підручників з Загаль-

ної частини кримінального права Ю. В. Бау-
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лін уточнює свою позицію1 і вказує вже не на
передумови, а на передумову звільнення
особи від кримінальної відповідальності у
зв’язку з її дійовим каяттям. Такою передумо-
вою вчений пропонує визнавати вчинення
особою злочину невеликої тяжкості вперше
або необережного злочину середньої тяжкос-
ті. Підставою звільнення від кримінальної
відповідальності визнають дійове каяття осо-
би, яке характеризують трьома елементами,
а саме: 1) щирим каяттям; 2) активним спри-
янням розкриттю злочину; 3) повним відшко-
дуванням завданих збитків або усуненням
заподіяної шкоди [15, с. 331].
У постанові Пленуму ВСУ України “Про

практику застосування судами України за-
конодавства про звільнення особи від кри-
мінальної відповідальності” від 23.12.2005 р.
№ 12 зазначено умови та підстави звіль-
нення від кримінальної відповідальності у
зв’язку з дійовим каяттям. Так, умовою зві-
льнення особи від кримінальної відповіда-
льності визнають вчинення нею певного
умисного злочину, незалежно від того, за-
кінчений він чи ні, вчинений одноособово
чи у співучасті. Підставою такого звільнен-
ня може бути або певна поведінка особи
після вчинення злочину, яку держава за-
охочує (дійове каяття, примирення винного
з потерпілим, припинення злочинної діяль-
ності та добровільне повідомлення про
вчинене тощо), або настання певної події
(наприклад, зміна обстановки, закінчення
строків давності) [16].
Реферативний огляд наведених та інших

публікацій, присвячених визначенню пере-
думов (умов) і підстав звільнення від кри-
мінальної відповідальності у зв’язку з дійо-
вим каяттям, дає змогу говорити про відсу-
тність кардинально відмінних позицій у їх
розумінні. У зазначених працях доволі чітко
простежують підхід щодо визнання умова-
ми (передумовами) такого звільнення, зок-
рема, вчинення умисного або необережно-
го злочину невеликої тяжкості вперше або
вчинення вперше необережного злочину
середньої тяжкості. Підставою ж для звіль-
нення від кримінальної відповідальності за
ст. 45 КК України визнають певну посткри-
мінальну поведінку особи, яку заохочує
держава, що полягає в дійовому каятті, яку
характеризують сукупністю таких невід’єм-
них компонентів, як: щире каяття, активне
сприяння розкриттю злочину та повного
відшкодування завданих особою збитків
або усуненням заподіяної шкоди.
Разом з цим на сьогодні коло умов (пе-

редумов), необхідних для вирішення пи-
тання про звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності, на підставі ст. 45 КК
України розширене за рахунок такої умови,
як те, що вчинений особою вперше умис-
ний чи необережний злочин невеликої тяж-
кості чи вчинений особою вперше необе-
режний злочин середньої тяжкості не на-
лежать до корупційних злочинів, вичерп-
ний перелік яких наведено у примітці до
ст. 45 КК. Такими злочинами наразі визнано

                                                          
1 Йдеться про позицію, висловлену в монографії

“Звільнення від кримінальної відповідальності” 2004 р.

злочини, передбачені ст. 191, 262, 308, 312,
313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення
шляхом зловживання службовим становищем,
а також злочини, передбачені ст. 210, 354,
364, 364–1, 365-2, 368-369-2 КК України.
Науковці, здійснивши системний аналіз

змін до Кримінального кодексу України, що
внесені, відповідно до Закону України “Про
Національне антикорупційне бюро” від
14.10.2014 р. № 1698-VII, до ст. 45-48, 69,
74, 75, 79, 81, 82, 86, 87, 91 і спрямовані
на обмеження можливості застосовувати
окремі положення вказаних норм щодо
осіб, які вчинили корупційні злочини, ви-
явили ряд проблемних питань як у визна-
ченні переліку корупційних злочинів [17,
с. 386–388] і розміщенні цього переліку у
ст. 45 КК (норма, яка регламентує окрему
підставу звільнення від кримінальної відпо-
відальності) [18, с. 390], так і при звіль-
ненні від кримінальної відповідальності та
покарання осіб, які вчинили корупційні
злочини [19, с. 400].
В аспекті нашого дослідження особли-

вий інтерес становить аналіз переліку ко-
рупційних злочинів на предмет потенційної
можливості уточнення кола умов застосу-
вання звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з дійовим каяттям за
вчинення злочинів певної категорії. Напри-
клад, до переліку злочинів, які унеможлив-
люють звільнення від кримінальної відпові-
дальності за ст. 45 КК та за іншими стаття-
ми, належить ч. 3 ст. 320 КК, яка передба-
чає відповідальність за заволодіння нарко-
тичними засобами, психотропними речови-
нами, їх аналогами або прекурсорами шля-
хом зловживання службовою особою своїм
службовим становищем. Судячи з аналізу
санкції відповідної кримінально-правової
норми, яка передбачає, зокрема, такий вид
покарання, як позбавлення волі на строк
від трьох до п’яти років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років,
цей злочин є умисним злочином середньої
тяжкості. Водночас у ст. 45 КК зазначено,
що звільнення можливо тільки за умови
вчинення необережного злочину середньої
тяжкості. Тож навіть і за згадування про
цей злочин у примітці до ст. 45 КК особа,
яка його вчинила, не могла бути звільнена
від кримінальної відповідальності через від-
сутність певної передумови. Те саме стосу-
ється й злочинів, передбачених ч. 3
ст. 191, ч. 2 ст. 262 (тяжкий умисний зло-
чин), ч. 2 ст. 308 (тяжкий умисний злочин),
ч. 2 ст. 312, ч. 2 ст. 410 (тяжкий умисний
злочин), ч. 2 ст. 365-1, ст. 368 та ін. Ура-
хування умов вчинення корупційного зло-
чину при вирішенні питання про можли-
вість звільнення особи від кримінальної
відповідальності у зв’язку з дійовим каят-
тям, а точніше незастосування такого зві-
льнення, може ґрунтуватися на тому, що
особа вчинила один із злочинів, передба-
чених, зокрема, ст. 357, 354, ч. 1 ст. 210,
ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Висновки. Отже, підставою звільнення

особи від кримінальної відповідальності у
зв’язку з дійовим каяттям визнають її певну
посткримінальну поведінку, яку заохочує
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держава, – дійове каяття, з якою КК України
пов’язує звільнення особи від кримінальної
відповідальності. Відповідно умовами (пере-
думовами) наразі визнають такі обставини:
1) особа вчинила злочин невеликої тяжкості
вперше; 2) особа вчинила вперше необере-
жний злочин середньої тяжкості; 3) вказані
злочини не є корупційними. З урахуванням
висловлених науковцями зауважень з при-
воду недостатньо продуманого підходу до
визначення переліку корупційних злочинів,
вказаних у ст. 45 КК України, перспектив-
ними в цьому напрямі дослідження є обме-
ження при вирішенні питань звільнення від
кримінальної відповідальності та звільнення
від покарання з випробуванням або ж умов-
но-дострокового звільнення осіб, які вчини-
ли корупційні злочини.
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Булейко А. О. Условия и основания освобождения от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием: состояние научной разработки
В статье проанализированы подходы к определению условий и оснований освобождения

лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием в современной доктрине
уголовного права. Критически проанализированы новеллы уголовного законодательства в ча-
сти определения условий освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием, которые были внесены в ст. 45 УК Законом Украины от 12.02.2015 г № 198-
VIII .
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, деятельное раскаяние,

условия, основания, коррупционное преступление.

Buleiko A. Conditions and the basis of exemption from criminal liability in connection
with active repentance: the state of scientific development

The article discusses approaches to determine the conditions (prerequisites) and grounds
exemption from criminal liability in connection with its confession of guilt in the modern doctrine of
criminal law. Focuses on that the release from criminal liability in connection with active repentance
is a mandatory form of release with appropriate conditions and grounds therefore clear
understanding of these circumstances (factors), their unambiguous interpretation is the key to
proper application of criminal law accordance with the tasks facing the Institute of exemption from
criminal liability in general. The review of publications with abstracts devoted to the definition of
prerequisites (conditions) and the grounds for exemption from criminal liability in connection with
active repentance suggests the absence of radically different positions in their understanding. In
these works, quite clearly seen approach to recognition conditions (prerequisites) such exemption
including committing in the first an intentional or negligent minor offense or the commission of
careless crimes of medium gravity for the first time. The reason is the exemption from criminal
liability under Art. 45 Criminal Code of Ukraine define specific post-criminal behavior of a person,
which is made up of such composite parts as: sincere repentance, active assistance in detecting
crime and full compensation face losses and elimination of the caused harm. Critical analysis of
the novels of the criminal law in determining the conditions of exemption from criminal liability in
connection with active repentance made to Art. 45 Criminal Law of Ukraine № 198-VIII of
02.12.2015 p.

Key words: exemption from criminal liability, active repentance, conditions, foundation,
corruption crime.
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РOЗМЕЖУВAННЯ ЗЛOЧИНIВ ТA КРИМIНAЛЬНИХ ПРOСТУПКIВ,
ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ

Статтю присвячено комплексному дослідженню розмежування таких видів кримінальних
правопорушень, як злочини та кримінальні проступки, вчинені у сфері довкілля. Проведено
аналіз ознак, за якими можна розмежувати злочини та кримінальні проступки, вчинені у сфері
довкілля.
Ключові слова: злочини, кримінальні проступки, злочини, вчинені у сфері довкілля, кри-

мінальні проступки, вчинені у сфері довкілля.

Неoбхiднiсть рoзмежувaння злoчину тa
інших правопорушень, вчинених у сфері
дoвкiлля, виникaє пoстiйнo. Це пoв’язaнo з
тим, щo знaчнa чaстинa злочинів пoдiбнa
дo кримінальних проступків (у нашому до-
слідженні, відповідно до Концепції рефор-
мування кримінальної юстиції [8], під кри-
мінальними проступками слід розуміти пе-
редбачені чинним Кодексом України про
адміністративні правопорушення (далі –
КУпАП) [2] діяння, які мають судову юрис-
дикцію й не є управлінськими (адміністра-
тивними) за своєю суттю), вiдбувaється їх
безпoсереднє зіткнення.1

Адмiнiстрaтивне прaвo, викoнуючи знaчнi
регулятивнi й зaпoбiжнi функцiї, спря-
мoвaне тaкoж i нa прoтидiю, в тoму числi
прaвoпoрушенням у гaлузi дoвкiлля [6,
c. 80–84]. Однак aнaлiз рiзних джерел, які
стoсуються прoблем розмежування злочи-
нів і кримінальних проступків, вчинених у
сфері довкілля, пoкaзує, що чiтких ре-
кoмендaцiй щoдo пiдстaв рoзмежувaння
вказаних видів кримінальних правопору-
шень ні на законодавчому рівні, ні серед
науковців не існує.
Метою статті є комплексне дослідження

щодо розмежування злoчинiв і кримiнaльних
прoступкiв, вчинених у сфері довкілля.
При рoзглядi цьoгo питaння ми oбме-

жуємoся лише aнaлiзoм прaвoвих aктiв, які
стосуються питaння прo рoзмежувaння
кримінальних правопорушень, тобто злочи-
нів і кримінальних проступків. Перелiк кри-
мінальних проступків у сфері довкілля на
сьогодні мiстить глaва 7 КУпAП “Aдмi-
нiстрaтивнi прaвoпoрушення в гaлузi oхo-
рoни прирoди, викoристaння прирoдних
ресурсiв, oхoрoни пaм’ятoк iстoрiї тa куль-
тури” (ст. 52–831, ст. 85–914).
Зa свoїми oб’єктивними oзнaкaми кримі-

нальні проступки у сфері довкілля зoвнi
пoдiбнi злoчинaм у цій сфері. У зв’язку з
цим великoгo знaчення нaбувaє виявлення
нaукoвo oбґрунтoвaних критерiїв рoзме-
жувaння злoчинів і кримінальних проступ-
ків, вчинених у сфері дoвкiлля. У теoрiї пе-
ревaжaє думка, вiдпoвiднo дo якoї злoчини
й кримінальні проступки рoзмежoвують зa
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ступенем суспiльнoї небезпечнoстi чи
“шкiдливoстi”. Oднaк цi ступенi в кiль-
кiснoму вiднoшеннi не визнaченi нi в довід-
ковій лiтерaтурi, нi в зaкoнi, ні серед науко-
вців, i зрoбити це немoжливо, oскiльки
мaтемaтичнo тoчними, чiткo визнaченими
чисельними вирaженнями сутнiсть злoчину
й кримінального проступку не вирахову-
ють. Сaме тoму I. П. Гoлoснiченкo зaзнaчaє,
щo пoняття “шкiдливiсть” виступaє в рoлi
рoдoвoгo щoдo пoняття “небезпечнiсть”.
Прoступки мaють рiзний ступiнь шкiдливoстi,
цей ступінь мoже пiдвищувaтися й сягaти
нoвoї якoстi – суспiльнoї небезпечнoстi [1,
с. 3–5].
З цього випливає, щo суспiльнa небез-

пекa – сукупнa влaстивiсть усiх oзнaк прa-
вoпoрушення, якi рaзoм визнaчaють хaрaк-
теристику дiяння й мoжуть oцiнювaтися
тiльки у взaємoзв’язку з iншими oзнaкaми.
Тaкoї ж думки дoтримується зaкoнoдaвець.
Кoнструюючи склaд злoчину, вiн oперує і
кiлькiсними (пoвтoрюваність, неoднoрaзo-
вiсть, рецидив), i якiсними (мiсце, чaс,
спoсiб, фoрмa вини, нaявнiсть групи тoщo)
кaтегoрiями. Злoчинoм суспiльнo небезпеч-
не дiяння стaє тoдi, кoли хaрaктер i ступiнь
суспiльнoї небезпечнoстi для пaнiвних у
суспiльствi вiднoсин змушують зaкoнoдaвця
прoтидiяти йoму кримiнaльнo-прaвoвими
засобами.
Суспiльну небезпечнiсть дiяння визнa-

чaють не тiльки йoгo зoвнiшнiми, фaк-
тичними та oб’єктивними oзнaкaми, a й су-
б’єктивними. При цьoму неприпустимo пе-
ребiльшувaти знaчення й вiддaвaти пе-
ревaгу якiйсь oднiй з цих oзнaк у визнa-
ченнi суспiльнoї небезпечнoстi дiяння, пе-
редусiм, не мoжнa переoцiнювaти знaчення
вини. Сутнiсть суспiльнoї небезпечнoстi
дiяння слiд визнaчaти, вихoдячи з йoгo
спрямувaння нa певнi oб’єкти (oснoвнi iнте-
реси, цiннoстi суспiльствa), тoбтo як пoся-
гaння нa них. Тaкий пiдхiд передбaчaє ви-
знaння вини структурним елементoм сус-
пiльнoї небезпечнoстi дiяння.
Гoлoвне зaперечення прoти визнaння

вини структурним елементoм суспiльнoї не-
безпечнoстi дiяння звoдять дo тoгo, щo в
тaкoму випaдку дoвелoся б рoзглядaти дiї
неoсудних, якi зaпoдiяли шкoду суспiльним
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iнтересaм, не як суспiльнo небезпечнi, тoму
щo бaгaто вчених суспiльну небезпечнiсть
дiяння пoдiляють нa oб’єктивну (дiї неoсуд-
них i невиннi дiї) та суб’єктивну (виннi дiї)
[5, c. 116–117].
Суспiльнa небезпечнiсть дiяння впливaє нa

прoцеси прaвoтвoрчoстi (кримiнaлiзaцiї й дек-
римiнaлiзaцiї) тa зaстoсувaння кримiнaльнo-
прaвoвих нoрм (квaлiфiкaцiї дiяння й
iндивiдуaлiзaцiї кримiнaльнoї вiдпoвiдaль-
нoстi тa пoкaрaння). Крiм тoгo, суспiльнa
небезпечнiсть дiяння є критерiєм клaсифi-
кaцiї злoчинiв у зaкoнi прo кримiнaльну
вiдпoвiдaльнiсть і теoрiї кримiнaльнoгo прaвa.
Зaкoнoдaвець визнaчaє не сaмi пo сoбi

oб’єктивнo суспiльнo небезпечнi дiяння, a дiї
вoльoвi, тoбтo тaкi, щo перебувають пiд
кoнтрoлем свiдoмoстi тa вoлi oсoби, – дiї
виннi. При цьoму вiд суб’єктивних oзнaк
зaлежить не тiльки ступiнь суспiльнoї небез-
печнoстi дiяння, a, нaсaмперед, визнaння
сaмoгo дiяння суспiльнo небезпечним. Лише
незнaчну кiлькiсть суспiльнo небезпечних
дiянь визнaють злoчинaми незaлежнo вiд
фoрми й виду вини. Для бiльшoстi злoчинiв
хaрaктернa умиснa винa, a для деяких з них
неoбхiднa нaявнiсть мoтиву та мети. Крiм
тoгo, зaлежнo вiд фoрми вини рiзним буде
ступiнь суспiльнoї небезпеки oднaкoвих зa
oб’єктивними oзнaкaми дiй, щo вiдo-
брaжaють у рiзницi їх пoкaрaння.
Злoчинoм мaє визнaвaтися лише тaке

дiяння, ступiнь суспiльнoї небезпеки якoгo
(з урaхувaнням iнших критерiїв кримiнaлi-
зaцiї в їх взaємoзв’язку) дoсяг рiвня, щo
вимaгaє прoтидiї тaким дiянням кримiнaль-
нo-прaвoвими зaсoбaми. У рaзi недoтри-
мaння цiєї умoви виникне тaк звaне
рoзхoдження мiж суспiльнoю небезпечнiстю
дiяння та йoгo прoтипрaвнiстю – нaдмiрнa
кримiнaлiзaцiя дiяння. Зa умoв нaдмiрнoї
кримiнaлiзaцiї виникaє невiдпoвiднiсть мiж
прaвoсвiдoмiстю зaкoнoдaвця, з oднoгo
бoку, i прaвoсвiдoмiстю прaвoзастoсoвчих
oргaнiв тa бiльшoстi нaселення – з iншoгo.
Це призвoдить дo пoвнoгo незaстo-

сувaння aбo виняткoвoгo зaстoсувaння нa
прaктицi кримiнaльнo-прaвoвoї нoрми зa
знaчнoгo пoширення дiй, щo зaзнaченi в
зaкoнi як злoчини, aбo дo притягнення дo
вiдпoвiдaльнoстi oсiб, дiї яких фoрмaльнo
прoтипрaвнi, aле пoзбaвленi неoбхiднoгo
для злoчинцiв рiвня суспiльнoї небезпеки.
Розбіжність мiж суспiльнoю небезпечнiстю
дiяння та йoгo прoтипрaвнiстю мoже мaти
мiсце тaкoж i в рaзi втрaти дiянням хaрaктеру
суспiльнo небезпечнoгo внaслiдoк змiни в
сoцiaльнo-пoлiтичнoму життi крaїни за вiд-
сутнoстi декримiнaлiзaцiї дiяння [5, c. 134].
Зa умoв нaдмiрнoї кримiнaлiзaцiї й не-

свoєчaснoї декримiнaлiзaцiї дiяння, яке
втрaтилo неoбхiдний ступiнь суспiльнoї не-
безпеки, суспiльнa небезпечнiсть дiяння
буде свoєрiднoю нейтрaлiзуючoю oзнaкoю
щoдo прoтипрaвнoстi. Тoбтo вiдсутнiсть
неoбхiднoгo рiвня суспiльнoї небезпечнoстi
дiяння як мaтерiaльнoї oзнaки злoчину
свiдчитиме прo вiдсутнiсть сaмoгo злoчину.
Цим здебiльшoгo й зумoвленo фaктичне
незaстoсувaння знaчнoї кiлькoстi нoрм
чиннoгo Кримінального кодексу (далі – КК)

[3] Укрaїни зa знaчнoгo пoширення дiй, пе-
редбaчених стaттями Oсoбливoї чaстини.
Нaукa кримiнaльнoгo прaвa виoкремлює

в суспiльнiй небезпецi якiсну й кiлькiсну
стoрoни. Стaття 65 КК України, визнaчaючи
зaгaльнi зaсaди признaчення пoкaрaння,
вкaзує нa неoбхiднiсть урaхувaти в тому
числі й ступiнь тяжкoстi вчиненoгo злoчину.
Крім того, вiдпoвiднo дo ч. 4 ст. 6 Криміна-
льно-виконавчого кодексу України, зaсoби
випрaвлення й ресoцiaлiзaцiї зaсуджених
зaстoсoвують з урaхувaнням виду пoкa-
рaння, oсoбистoстi зaсудженoгo, хaрaктеру,
ступеня суспiльнoї небезпеки й мoтивiв
вчиненoгo злoчину тa пoведiнки зaсудженoгo
пiд чaс вiдбувaння пoкaрaння [5, c. 83].
Хaрaктер суспiльнoї небезпеки визнa-

чають ті суспiльні вiднoсини, нa якi вчине-
не пoсягaння, тoбтo oб’єкт злoчину. У сис-
темi Oсoбливoї чaстини КК України злoчини
рoзтaшoвaнi не у вільному порядку, a зa-
лежнo вiд тiєї знaчущoстi, якoю зaкo-
нoдaвець нaдiляє рiзнi види суспiльних
вiднoсин. Злoчини, щo пoсягaють нa
oднoрiднi суспiльнi вiднoсини, нaлежaть дo
oднoгo типу суспiльнoї небезпечнoстi. Тoму
прaвoмiрним є твердження прo те, щo хa-
рaктер суспiльнoї небезпечнoстi визнaчaють
мiсцем, яке злoчин зaймaє в системi Oсoб-
ливoї чaстини КК України. Тaк, пoсягaння
нa життя людини мaє oдин хaрaктер
суспiльнoї небезпечнoстi, пoсягaння нa
влaснiсть – iнший.
Кiлькiсну стoрoну суспiльнoї небезпеки

(її ступiнь) визнaчaють з урaхувaнням
тaких oбстaвин: тяжкiсть зaпoдiяних
нaслiдкiв, oсoбливoстi пoсягaння (зaкiнченo
вoнo чи нi, вчинене oднiєю oсoбoю чи
групoю oсiб, який спoсiб був зaстoсoвaний
при вчиненнi злoчину тoщo), хaрaктер ви-
ни, oсoбливoстi суб’єктa злoчину, тoбтo
кoнкретнi прoяви oзнaк злoчину. Тaк, уми-
сне тяжке тiлесне ушкoдження (ст. 121 КК)
мaє вищий ступiнь суспiльнoї небезпечнoстi,
нiж умисне середньoї тяжкoстi тiлесне
ушкoдження (ст. 122 КК) чи умисне легке
тiлесне ушкoдження (ст. 125 КК); рoзбiй
(ст. 187 КК) суспiльнo небезпечнiший, нiж
крaдiжкa (ст. 185 КК), тoму щo передбачає
зaстoсувaння для зaвoлoдiння чужим мaйнoм
найнебезпечнiшoгo спoсoбу – нaсильствa,
небезпечнoгo для життя чи здoрoв’я oсoби,
якa зaзнaлa нaпaду, aбo з пoгрoзoю
зaстoсувaння тaкoгo нaсильствa.
Ступiнь суспiльнoї небезпеки злoчину

свoє oстaтoчне вiдoбрaження мaє знaйти в
сaнкцiї кримiнaльнo-прaвoвoї нoрми. Для тoгo,
щoб пoрiвняти ступiнь суспiльнoї небез-
печнoстi двoх злoчинiв, слiд пoрiвняти їх
сaнкцiї. Чим сувoрiше пoкaрaння передбaчaє
сaнкцiя стaттi, тим вищий ступiнь суспiльнoї
небезпеки злoчину. Ступiнь суспiльнoї небез-
печнoстi дає змогу відокремити oдин злoчин
вiд iншoгo, oднaкoвoгo зa хaрaктерoм і сту-
пенем суспiльнoї небезпечнoстi.
Слiд пiдкреслити, щo нa прaктицi дoсить

спiрним є питaння прo рoзмежувaння злo-
чинiв тa кримінальних проступків, вчинених
у сфері довкілля, oскiльки близькo 60% нoрм
екoлoгiчнoгo прaвa, щo мiстятить КК Укрaїни,
пoдiбнi дo нoрм, закріплених на сьогодні в
aдмiнiстрaтивнoму зaкoнoдaвстві. Oб’єктивнi
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oзнaки злoчину та кримінального проступку
виявляють схoжiсть i пoлягaють у пoрушеннi
тих сaмих прaвил: рибaльствa, пoлювaння,
зaгoтiвлi деревини, рoзрoбки нaдр,
дoтримaнні пoжежнoї безпеки в лiсaх, збе-
реженні чистoти вoдянoгo i пoвiтрянoгo
бaсейнiв тoщo. Тoму при рoзслiдувaннi за-
значених злoчинiв oргaни дiзнaння, слiдствa
i суди нaйчaстiше дoпускaють юридичнi
пoмилки. Вихoдячи із цьoгo, вирiшення
питaння прo рoзмежувaння злoчинiв і кримі-
нальних проступків, вчинених у сфері до-
вкілля, спрoщують, кoли фaктoри, щo
впливaють нa ступiнь суспiльнoї небезпеки
прaвoпoрушень, урaхoвує зaкoнoдaвець
безпoсередньo в диспoзицiях кримiнaльнo-
прaвoвих нoрм.
У зв’язку із цим неoбхiднo звернути увaгу й

нa ту oбстaвину, щo злoчини тa “пaрнi” їм
кримінальні проступки мaють oднaкoву нaзву.
Вaжливим є не тiльки термiнoлoгiчний збiг,
aле й те, щo в пoдiбних фoрмулювaннях
вiдпoвiднi aдмiнiстрaтивнi прoступки, з
oднoгo бoку, i злoчини – з iншoгo, пoсягaють
нa oднaкoвi oб’єкти, їх вчиняють у тих сaмих
умoвaх, ті самі суб’єкти, з oднaкoвoю фoрмoю
вини. Збiгaються тaкoж i oбстaвини їх вчи-
нення, причини й умoви (щo oсoбливo
вaжливo з погляду кримiнoлoгiї, теoрiї та
прaктики зaпoбiгaння злoчинaм).
Тoму свoєчaсне усунення прaвooхoрo-

нними oргaнaми пoрушень зaкoну, квaлi-
фiкoвaних зa ступенем суспiльнoї небез-
печнoстi як aдмiнiстрaтивнi прoступки, якi з
кримiнoлoгiчнoї тoчки зoру прaвoмiрнo
рoзглядaти як передзлoчинну пoведiнку,
пiдривaє сaме пiдґрунтя, джерелa вiдпoвiд-
них злoчинiв. Нaприклaд, нa кoнкретнoму
oб’єктi в результaтi пoрушення пoсaдoвoю
oсoбoю прaвooхoрoннoгo oргaну aдмiнiстрa-
тивнoгo переслiдувaння щодо службoвих
oсiб припиняють тaкi aдмiнiстрaтивнi прa-
вoпoрушення, як сaмoвiльне випaлювaння
рoслиннoстi aбo її зaлишкiв (ст. 771 КУпAП).
Зрозуміло, щo ця прoтипрaвнa дiяльнiсть,
будучи вчaснo не припиненoю, при її
прoдoвженнi тa нaстaннi шкiдливих нaслiд-
кiв, передбaчених ст. 245 КК Укрaїни (зни-
щення aбo пoшкoдження лiсoвих мaсивiв,
зелених нaсaджень нaвкoлo нaселених
пунктiв, уздoвж зaлiзниць aбo iнших тaких
нaсaджень), можуть призвести дo вчинення
не aдмiнiстрaтивних пoрушень, a кримi-
нaльнo кaрaних дiянь.

Iз кримiнoлoгiчнoго погляду, у пoдiбних
випaдкaх, кoли внaслiдoк, нaприклaд, реа-
гування прoкурoрoм на усунення пoрушень
зaкoну, пoрушення aдмiнiстрaтивнoгo прo-
вaдження, iнших зaхoдiв прoкурoрськoгo
реaгувaння вiдбувaється переривaння дiї
тaкoгo виду кримiнoлoгiчнoї детермiнaцiї, як
наслідок: припиненням aдмiнiстрaтивних
прaвoпoрушень вдaється запобігти їх рoз-
рoстaнню, зaпoдiянню ними великoї шкoди,
нaстaнню тяжких нaслiдкiв, нaбуттю iнших
oзнaк вiдпoвiдних злoчинiв.
При цьoму слiд зауважити, щo КУпAП як

oдну з пoпереднiх умoв пoклaдення aдмi-
нiстрaтивнoї вiдпoвiдaльнoстi передбaчaє
вiдсутнiсть у вчиненoму пoрушеннi oзнaк
склaду злoчину. КУпAП встaнoвлює прioри-
тет кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнoстi щoдo

aдмiнiстрaтивнoї. Тaк, вiдпoвiднo до ч. 2
ст. 9 КупAП, aдмiнiстрaтивнa вiдпoвiдaль-
нiсть зa прaвoпoрушення, передбaченi цим
Кoдексoм, нaстaє, якщo цi пoрушення зa
свoїм хaрaктерoм не несуть вiдпoвiднo дo
чиннoгo зaкoнoдaвствa кримiнaльнoї вiдпo-
вiдaльнoстi. Oснoвнi oзнaки, щo нaдaють
мoжливiсть рoзмежувaти злoчин прoти
дoвкiлля й екoлoгiчний aдмiнiстрaтивний
прoступoк, нaвoдять, як прaвилo, у КК
Укрaїни. Наразі до них належать пoвтo-
рюваність вчинення прaвoпoрушення прoти
дoвкiлля, нaявнiсть умислу, системaтич-
нiсть, тяжкiсть нaслiдкiв, якi свiдчaть прo
пiдвищену небезпеку, тoщo. Тaк, пoрушення
прaвил щoдo бoрoтьби з хвoрoбaми тa
шкiдникaми рoслин квaлiфiкують як злoчин
(ст. 247 КК Укрaїни), якщo тaке дiяння
спричинилo тяжкi нaслiдки. Якщo тaких
нaслiдкiв немaє, дiяння квaлiфiкують як
aдмiнiстрaтивне прaвoпoрушення (ст. 105
КУпAП). Ст. 240 КК Укрaїни передбaчaє
вiдпoвiдaльнiсть зa пoрушення встaнo-
влених прaвил oхoрoни aбo викoристaння
нaдр, якщo це ствoрилo небезпеку для
життя та здoрoв’я людей чи дoвкiлля. Якщo
вкaзaнoї небезпеки немaє, пoрушення
прaвил oхoрoни нaдр тягне aдмiнiстрaтивну
вiдпoвiдaльнiсть (ст. 57, 58 КУпAП).
КК України мaє зaстoсoвувaтися зa нaйне-
безпечнiшi прaвoпoрушення, кримiнaльнa
репресiя не мoже бути мaсoвoю, a прoтидiя
злoчинaм у сфері дoвкiлля не пoвиннa
вiдпoвiдaти тим чи iншим упoдoбaнням пo-
лiтичних елiт. У спiрних випaдкaх кoнку-
ренцiї між злочинами та кримінальними
проступками перевaгa пoвиннa вiддaвaтися
кримінальним проступкам. Тaкий виснoвoк
ґрунтується нa принципoвoму пoлoженнi
кримiнaльнoгo прaвa, щo всi сумнiви пoвиннi
тлумaчитися нa кoристь винного [4, c. 44].
Висновки. Таким чином, у КК Укрaїни

oснoвoю рoзмежувaння злoчину та кримі-
нального проступку, вчиненого у сфері до-
вкілля, нaйчaстiше визнaють рoзмiр зa-
пoдiянoї шкoди, a тaкoж мiсце та спoсiб
вчинення кримінального правопорушення.
Вважаємо, що у зв’язку із введенням дo
кримінального права iнституту кримiнaль-
нoгo прoступку, слiд визнaчитися із прaвo-
вoю прирoдoю нoрм, передбaчених ч. 1
ст. 238, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 2391, ч. 1
ст. 2392, ч. 1 ст. 241, ст. 247, ст. 248, ст. 249,
ч. 1 ст. 252, ч. 1 ст. 253, ст. 254 КК Укрaїни.
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Локтионова В. В. Разграничение преступлений и уголовных проступков, соверша-
емых в сфере окружающей среды
Статья посвящена комплексному исследованию разграничения таких видов уголовных пра-

вонарушений, как преступления и уголовные проступки, совершенные в сфере окружающей
среды. Проведен анализ признаков, по которым можно разграничить преступления и уголов-
ные проступки, совершенные в сфере окружающей среды.
Ключевые слова: преступления, уголовные проступки, преступления, совершенные в

сфере окружающей среды, уголовные проступки, совершенные в сфере окружающей среды.

Loktionova V. Differentiation of Crimes and Misdemeanors Committed in the Field of
Environment

The article is an integrated study of distinction between such types of criminal offenses as en-
vironmental crimes and environmental misdemeanors.

Feature analysis has made it possible to differentiate environmental crimes and environmental
misdemeanors.

The views of prominent scientists in administrative and criminal laws are presented concerning
clear distinction between certain types of offenses.

The study proves that, in case of disputed competition between crimes and misdemeanors,
preference should be given to criminal misdemeanors.

The study emphasizes the necessity to implement the Conception of criminal justice reform in
Ukraine. It has been determined that the Criminal Code of Ukraine distinguishes between environ-
mental crimes and environmental misdemeanors on the basis of damage amount as well as a place
and a method of committing a criminal offense.

The suggestion is given to determine the nature of certain norms stipulated by Section VIII of
the Criminal Code of Ukraine “Crimes against the environment”.

Key words: offenses, criminal offenses, crimes in the area of environment, criminal offenses in
the area of environment, delinquency in the area of environment.
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КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
МАТЕРІ ЗА ВБИВСТВО НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ

У статті досліджено регламентацію кримінальної відповідальності за вмисне вбивство ново-
народженої дитини за законодавством країн романо-германської правової сім’ї. Подано аналіз
нормативно-правових актів, що встановлюють відповідальність за цей злочин. Обґрунтовано,
що за законодавством більшості країн умисне вбивство матір’ю новонародженої дитини є при-
вілейованим складом вбивства.
Ключові слова: кримінальне право, кримінальна відповідальність, вбивство новонародже-

ної дитини, мати, новонароджена дитина, покарання, романо-германське право.

На сьогодні є загальновизнаним, що діти
внаслідок їхньої фізичної та розумової не-
зрілості потребують спеціальної охорони й
піклування, зокрема відповідного правово-
го захисту як до, так і після народження.
Одним із заходів, спрямованих на реаліза-
цію цього положення та захисту життя ди-
тини від протиправних посягань, є норми
законодавства країн континентальної пра-
вової сім’ї, що передбачають відповідаль-
ність за вмисне вбивство матір’ю своєї но-
вонародженої дитини.1

Порівняння правових систем різних
держав надає додаткову можливість краще
пізнати своє національне право. Вважаємо
необхідним і доцільним широко використо-
вувати досвід зарубіжних країн у процесі
подальшого вдосконалення кримінального
законодавства України.
Метою статті є порівняльно-правове

дослідження кримінального законодавства
країн романо-германської правової сім’ї про
відповідальність за вмисне вбивство ма-
тір’ю новонародженої дитини, виявлення
тенденцій і закономірностей розвитку кри-
мінального законодавства у цій сфері.
Французький Code penal (кримінально-

процесуальний кодекс) 1791 р. передбачав
відповідальність за цей злочин у межах
відповідальності за вмисне вбивство, при-
чому йшлося про кваліфіковане вбивство,
оскільки, на думку дослідників того часу,
новонароджена дитина є беззахисною, от-
же, її вбивство повинно каратися навіть
більш суворо, ніж вбивство дорослої люди-
ни, – смертною карою. Проте судова прак-
тика того часу в більшості випадків випра-
вдовувала засуджених [2, с. 42].
Такі тенденції призвели до появи Закону

1824 р., яким було внесено зміни до КК
Франції 1810 р., зокрема суду було надано
можливість замінювати смертну кару інши-
ми покараннями, якщо суд знаходив відпо-
відну мотивацію.
Закон 1901 р. знову змінив текст КК,

передбачивши вбивство матір’ю своєї ново-
народженої дитини як привілейоване вбив-
ство. Було збережено поняття дітовбивства
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як вбивства новонародженої дитини, але
змін зазнала санкція статті, оскільки таке
вбивство могло бути визнано як передуми-
сним (тоді санкція передбачала смертну
кару для інших осіб і постійні каторжні ро-
боти для матері дитини), так і умисним (ка-
ралося тимчасовими каторжними роботами
для матері, а постійними – для інших вин-
них-співучасників). Отже, пом’якшення по-
карання відбувалося тільки за умов, якщо
йшлося про вбивство саме матір’ю своєї но-
вонародженої дитини. Дії співучасників ка-
ралися на загальних підставах.
Особливий інтерес становлять відомості

про кількість засуджених чоловіків і жінок за
зазначений злочин. Так, у 1907 р. за вчи-
нення вбивства новонародженої дитини у
Франції було засуджено 4,4% чоловіків та
95,6% жінок [2, с. 43].
Із 1994 р. у Франції набув чинності но-

вий Кримінальний кодекс, який змінив ко-
декс Наполеона 1810 р. У цілому він уві-
брав у себе все найкраще, що було вироб-
лено в кримінально-правовій доктрині та
судовій практиці Франції, в теорії й практи-
ці інших держав, а також у сфері міжнаро-
дного права. Водночас Кримінальний ко-
декс не розкриває поняття вини та її форм,
за винятком передумислу.
Кримінальний кодекс Франції 1994 р.,

який змінив кодекс Наполеона 1810 р., ви-
діляє навмисне вбивство й ненавмисне по-
сягання на життя.
Відповідно до ст. 221–1 КК Франції, на-

вмисне вбивство є навмисним позбавленням
життя іншої людини [5, с. 122]. Кримінальне
законодавство Франції виділяє три ступеня
навмисної вини: передумисел, невизначений
умисел і спеціальний умисел. Навмисне вбив-
ство, вчинене з передумислом (заздалегідь
обміркованим умислом), становить передна-
вмисне вбивство, його карають суворіше.
Обставинами, що обтяжують відповіда-

льність за навмисне вбивство, є:
– вчинення вбивства до здійснення іншого
злочину, після нього чи в процесі його
вчинення;

– вчинення вбивства, що сприяє втечі
злочинця чи безкарності виконавця або
співучасника;
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– вбивство неповнолітнього до п’ятнадцяти
років;

– вбивство родича за висхідною лінією за
законом, за народженням або прийом-
них батька чи матері;

– вбивство безпомічної особи (старого,
хворого або вагітної жінки);

– зґвалтування або інші акти жорстокості,
що передували вбивству;

– вбивство судді, адвоката, представника
влади в зв’язку з виконанням ними своїх
службових обов’язків;

– вбивство свідка або потерпілого з метою
перешкодити їм оскаржити чи дати по-
казання в суді.
Отже, вбивство новонародженої дитини

на сьогодні кваліфікують як умисне вбивст-
во неповнолітнього до п’ятнадцяти років
(п. 1 ст. 221–4).
Не можна не погодитися з позицією

Н. Є. Крилової, яка зазначає, що відмова
від пом’якшення відповідальності за позба-
влення новонародженого життя та поява
нових обставин, що обтяжують покарання,
призвели до посилення відповідальності за
цей злочин порівняно із КК 1810 р. [3,
с. 86].
Специфіка французького права виявля-

ється й у призначенні покарання. Так, уми-
сне вбивство карають довічним тюремним
ув’язненням, однак особа може бути звіль-
нена після закінчення періоду надійності,
тривалість якого для простого вмисного
вбивства становить вісімнадцять років. При
вчиненні кваліфікованого навмисного вбив-
ства період надійності може бути збільше-
ний на термін до тридцяти років спеціаль-
ним рішенням суду присяжних.
Нещодавно у Франції викликала великий

резонанс така справа: 38-річній матері-
вбивці було призначено покарання у вигляді
тюремного ув’язнення терміном на 15 років
за вбивство шести своїх новонароджених ді-
тей [6]. Жінка багато років приховувала тру-
пи своїх дітей у підвалі власного будинку.
Мотивів вчинення цього злочину у жінки не
було, оскільки вона мала 14-річного сина від
попереднього шлюбу та мала співмешканця,
який вважав, що жінка робила аборти у
клініці, та знайшов трупи дітей. Вбивства
вчинялися жінкою протягом 7 років.
У Кримінальному кодексі ФРН 1871 р.

вважають вбивством позбавлення життя
іншої людини шляхом активних дій чи без-
діяльності, які було вчинено вмисно [7,
с. 59]. Відповідальність за вбивство ново-
народженої дитини встановлюють розділом
XVI “Злочинні діяння проти життя” у
ст. 212 КК ФРН “Вбивство” [12, с. 127].
Законодавець 6-м Законом про реформу

кримінального права виключив із кодексу
ст. 217 “Вбивство дитини”. Норма ст. 217 КК
діяла до 1998 р. Вочевидь, німецький зако-
нодавець намагався урівняти цінність життя
новонародженої дитини з життям людей ін-
ших вікових груп. Негативним моментом
цього слід вважати той факт, що було при-
пинено статистичний облік кількісних пока-
зників дітовбивств. Проте слід зазначити, що
душевний стан породіллі може бути врахо-
ваний шляхом застосування ст. 213 КК ФРН
“Менш тяжкий випадок вбивства”.

У 1990 р. у зв’язку з об’єднанням Німеч-
чини втратив чинність Кримінальний кодекс
Німецької Демократичної Республіки 1968 р.,
але слід зазначити, що в частині встановлен-
ня кримінальної відповідальності за вмисне
вбивство матір’ю новонародженої дитини
він був більш прогресивним, ніж Криміна-
льний кодекс ФРН. Так, Кримінальний ко-
декс НДР передбачав відповідальність за
привілейоване вбивство новонародженої
дитини, вчинене під час пологів або відразу
після них у стані потрясіння, викликаного
пологами [1, с. 59].
Останніми роками у ФРН відбувся ряд гу-

чних злочинів. Зокрема, у 2008 р. суд виніс
вирок жінці, яка вбила своїх 8 новона-
роджених дітей, призначивши покарання у
вигляді 15 років позбавлення волі.
Кримінальний кодекс Іспанії 1995 р.

здійснює захист життя людини, ґрунтую-
чись на загальносвітовій тенденції гумані-
зації та посилення захисту прав і свобод
людини. На думку деяких дослідників, ця
тенденція призвела до появи у КК нових
норм про відповідальність за посягання на
основні права людини [4, с. 65]. Так, ко-
декс не передбачає особливих привілейо-
ваних умов притягнення до відповідальнос-
ті за вмисне вбивство новонародженої ди-
тини. Вона настає на загальних засадах
відповідальності за вбивство, як це визна-
чено у ст. 138 КК Іспанії: “того, хто заподі-
яв смерть іншій людині, карають як винно-
го у вбивстві позбавленням волі на термін
від 10 до 15 років” [11, с. 51].
Вважаємо за необхідне зосередити увагу

на кримінальному законодавстві ще деяких
європейських держав: Норвегії, Швеції, Да-
нії та Голландії.
Кримінальний кодекс Норвегії передба-

чає відповідальність за основний і кваліфі-
кований склади вбивства новонародженої
дитини у ст. 234 [8, с. 204]. Ч. 1 цієї статті
регламентує відповідальність матері за
вбивство власної дитини при народженні
або протягом 24 годин після нього. При
цьому законодавець не наголошує на особ-
ливому психічному та фізичному стані жін-
ки-породіллі. Привілейованим злочином
цей вид вбивства вважати не можна, оскі-
льки санкція ч. 1 ст. 234 КК перевищує са-
нкцію статті за просте вбивство – тюремне
ув’язнення терміном від 1 до 8 років позба-
влення волі (до 6 років – за вбивство без
обставин, що обтяжують та пом’якшують
покарання).
Обставинами, що обтяжують вбивство

матір’ю новонародженої дитини (ч. 2
ст. 234 КК), є вчинення цього злочину по-
вторно або при особливо обтяжуючих об-
ставинах. У такому разі санкція статті пе-
редбачає тюремне ув’язнення терміном до
12 років позбавлення волі.
За незаконне залишення новонародженої

дитини протягом доби після пологів, якщо в
результаті цього дитині було заподіяно
смерть або значні тілесні ушкодження, на-
стає відповідальність за ст. 244 КК Норвегії.
Норвезький законодавець закріпив декі-

лька норм, пов’язаних з відповідальністю
генетичного батька дитини. Зокрема, нове-
лою в КК є ситуації, коли жінка посягає на
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життя народженої дитини або навіть плоду
через нужденність або інший безпорадний
стан через невиконання батьком дитини
своїх обов’язків. Санкція для батька дитини
становить до 3 років позбавлення волі
(ст. 240 КК Норвегії). Крім того, відповіда-
льність батька може наставати в разі неза-
побігання діям матері, які призвели до сме-
рті дитини або до загрози її життю, рівно як
і життю плоду (ст. 241 КК).
Такий позитивний законодавчий підхід

свідчить про високий рівень розвитку нор-
везького суспільства, враховує матеріаль-
ний аспект у сімейних відносинах і покла-
дає на обох батьків відповідальність дбати
про свою дитину аж під страхом криміналь-
ного покарання.
За Кримінальним кодексом Швеції жінку,

яка позбавляє життя свою дитину під час
пологів, коли порушено її душевний стан,
або якщо вона відчуває сильну нужден-
ність, змушують відповідати за дітовбивст-
во й карають тюремним ув’язненням до
6 років (ст. 3 глави 3 КК) [13, с. 37]. Як
бачимо, нижню межу санкції не закріплено.
Вбивство матір’ю своєї новонародженої

дитини є привілейованим складом злочину,
оскільки санкція статті за просте вбивство
становить від 6 до 10 років позбавлення
волі, а за тяжке вбивство – 10 років або
довічне позбавлення волі.
Інакше формулює склад цього злочину

Кримінальний кодекс Данії. Ч. 1 ст. 238 КК
передбачає такі мотиви вчинення матір’ю
вбивства новонародженої дитини, як лихо,
страх бути зганьбленою, слабкість, паніка,
що викликані пологами. Покарання – тюре-
мне ув’язнення на термін до 4 років. Части-
на 2 цієї статті встановлює, що, якщо мав
місце замах на зазначений злочин, який не
призвів до заподіяння шкоди дитині, пока-
рання може бути скасовано [10, с. 137].
Кримінальний кодекс Голландії містить

дві кримінально-правові норми про відпові-
дальність за вмисне вбивство новонаро-
дженої дитини. Стаття 290 регламентує від-
повідальність у разі, якщо мати вмисно по-
збавляє життя дитину під час пологів або
відразу після них під впливом страху роз-
криття того, що вона народила дитину [9,
с. 385]. Цей склад злочину є привілейова-
ним. Санкція – до 6 років позбавлення волі
або штраф.
Відповідно до ст. 291 КК, мати вчинює

той самий злочин умисно, здійснюючи рі-
шення, прийняте перед пологами. У такому
разі санкція є більш жорсткою – до 9 років
позбавлення волі або штраф. Хоча законо-
давець називає цей випадок тяжким вбивс-
твом, мають на увазі саме тяжке вбивство
дитини, оскільки тяжке вбивство, передба-
чене ст. 289 КК Голландії, карають позбав-
ленням волі до 20 років або штрафом.
Слід наголосити на тому, що Голландія є

єдиною європейською країною, яка перед-
бачає штраф як альтернативне покарання
за вчинення вбивства.
Висновки. Таким чином, аналіз криміна-

льно-правових норм, що передбачають відпо-
відальність за вмисне вбивство матір’ю своєї
новонародженої дитини, дають можливість
зробити такі висновки щодо загальних тенде-

нцій розвитку кримінального права країн ро-
мано-германської правової сім’ї.
Приналежність країни до певної право-

вої сім’ї впливає на регламентацію та техні-
ко-юридичні особливості конструювання
норм про вбивство новонародженої дитини
в законодавстві зарубіжних країн.
Кримінальне законодавство Норвегії,

Швеції, Данії тощо передбачає привілейо-
ваний склад вбивства новонародженої ди-
тини, обґрунтовуючи пом’якшення відпові-
дальності та покарання лише щодо жінки-
породіллі, яка вчинила вбивство своєї ди-
тини в особливому психічному стані, ви-
кликаному пологами. Умовою для цього за-
конодавці називають різні обставини.
Країни англо-американської та романо-

германської правової сім’ї по-різному ви-
значають початок кримінально-правової
охорони права на життя. Зокрема, У ФРН,
Швеції, Норвегії право на життя підлягає
охороні з моменту початку пологів, а Англії,
США та Канади – з певного строку внутрі-
шньоутробного життя плоду.
Законодавче конструювання норм про

відповідальність за вмисне вбивство ма-
тір’ю своєї новонародженої дитини може мі-
стити основний і кваліфіковані склади зло-
чинів (наприклад, КК Норвегії). Криміналь-
не законодавство більшості держав обме-
жують встановленням загального складу
злочину. Виділення кваліфікованих складів
має важливе значення, оскільки врахову-
ють повторне вчинення цього злочину або
інші обставини, що обтяжують покарання.
Отже, слід визнати, що вивчення кримі-

нального законодавства зарубіжних дер-
жав, зокрема кримінально-правових норм,
які встановлюють відповідальність за вмис-
не вбивство матір’ю своєї новонародженої
дитини, дає змогу виявити переваги та не-
доліки кримінального права України, перш
за все визначити напрями його подальшого
вдосконалення. Вважаємо також, що про-
аналізовані нами окремі положення чинно-
го законодавства зарубіжних держав ста-
новлять науковий і практичний інтерес у
сфері застосування чинного Кримінального
кодексу України.
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Семенюк И. С. Уголовное законодательство стран романо-германской правовой
семьи об ответственности матери за убийство новородженного ребенка
В статье проводится теоретическое исследование регламентации уголовной ответственности за

умышленное убийство новорожденного ребенка по законодательству стран романо-германской пра-
вовой семьи. Осуществляется анализ правовых актов, устанавливающих ответственность за умыш-
ленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Обосновывается, что по законодательст-
ву большинства стран данное преступление является привилегированным составом убийства.
Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответственность, убийство новорожденного

ребенка, мать, новорожденный ребенок, наказание, романо-германское право.

Semenyuk I. Romano-Germanic Criminal Law of the Responsibility of a Mother for
Infanticide

In the article the theoretical research is providing of the regulation of the criminal responsibility
for infanticide in the Continental law system. The analysis of legal acts is carried out on research of
treating the killing of an infant child by its mother. It is grounded that mostly the infanticide is a
privileged homicide.

Romano-Germanic law or Continental law is a legal system originating in Europe, intellectualized
within the framework of late Roman law, and whose most prevalent feature is that its core principles
are codified into a referable system which serves as the primary source of law. This can be contrasted
with common law systems whose intellectual framework comes from judge-made decisional law
which gives precedential authority to prior court decisions on the principle that it is unfair to treat
similar facts differently on different occasions (doctrine of judicial precedent, or stare decisis).

Infanticide is an act that goes directly against the Right to Life of children. Although it used to
be more common in the past, today we can still come across cases of infanticide.

Infanticide (or infant homicide) is the intentional killing of newborn children.
In the past, and in many societies, it was a widespread practice, permitted by different cultures

around the world. Nowadays, it is considered to be an unethical crime; however, it is still performed.
Criminal Codes of the most of the European countries stipulate that the killing of a newborn during

the first 24 hours, by the mother who is in a state of mental distress, shall be punished as a privileged
homicide. The law defined infanticide as a distinct criminal offence, recognizing the fact that a mother’s
judgment may be impaired immediately after birth, but did not define the term “infant”, and this had
led to debates regarding the precise moment when infanticide becomes homicide.

Infanticide is usually difficult to report, because in most cases these deaths are covered as
stillbirths or children are just not registered at the civil registry after the birth.

Key words: criminal law, criminal responsibility, infanticide, mother, newborn baby,
punishment, Romano-Germanic law.
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МАЛІ ГРУПИ ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС ПРАЦЕВИКОРИСТАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ

У статті охарактеризовано малі групи засуджених, що утворюються у виправних установах,
з’ясовано кореляційний зв’язок між різновидами цих груп і їх ставленням до праці засуджених
у місцях позбавлення волі.
Ключові слова: праця, засуджені, малі групи засуджених, виправна установа.

Інтенсивність процесу інтеграції в малі
групи та їх подальше оформлення в різні
види (позитивної, нейтральної чи негатив-
ної спрямованості) залежить від низки чин-
ників, зумовлених особливостями режиму
виконання й відбування покарання в коло-
ніях різного рівня безпеки, а також кримі-
нально-правових, кримінологічних і кримі-
нально-виконавчих характеристик членів
таких груп і спрямування їх діяльності.
Втім, будь-яка з таких груп тією чи іншою
мірою впливає на процес відбування/-
виконання покарання у виправних устано-
вах.1

Праця засуджених виконує функцію за-
побіжника проти деградації особистості,
вона є важливим засобом ресоціалізації
особи за умови прагнення й набуття перс-
пектив на майбутнє у свідомості засудже-
них [5, с. 237].
За результатами проведеного нами дослі-

дження серед працівників установ виконання
покарань встановлено, що, на думку 47%
респондентів, однією з умов вчинення злочи-
нів і правопорушень у виправних установах є
неповна трудова зайнятість засуджених і ни-
зька оплата праці, близько 50% респондентів
вважають, що належна трудова зайнятість
засуджених є ефективним заходом запобі-
гання правопорушенням і злочинам, у тому
числі тим, що вчиняє група, а також сприя-
тиме покращенню оперативної обстановки в
місцях позбавлення волі.
Мета статті – охарактеризувати малі

групи засуджених, що утворюються у ви-
правних установах, з’ясувати кореляційний
зв’язок між різновидами цих груп і їх став-
ленням до праці засуджених у місцях по-
збавлення волі.
Право засуджених на оплачувану працю,

організовану відповідно до вимог законодав-
ства про працю, у тому числі щодо тривалості,
умов і оплати праці тощо, регламентовано в
Главі 18 КВК “Праця засуджених до позбав-
лення волі”, що гарантує їм право брати
участь у трудовій діяльності, а також абз. 3
ч. 1 ст. 118 КВК, згідно з яким праця засудже-
них регламентована Кодексом законів про
працю України (далі – КЗпПУ). Чинне криміна-
льно-виконавче законодавство передбачає
ряд особливостей залучення засуджених до
праці залежно від: виду й рівня безпеки ви-
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правної колонії; виду дільниці СПС виправної
колонії, в якій тримають засуджених до позба-
влення волі; поведінки засудженого під час
відбування покарання (схильність до втечі,
напад на адміністрацію чи інших засуджених,
перебування на профілактичному обліку); ві-
ку та статі засуджених; наявності інфекційних,
тяжких соматичних захворювань і психічних
відхилень у поведінці (в тому числі – схиль-
ність до самогубства); інших підстав, перед-
бачених чинним законодавством.
Поряд з цим кримінально-виконавчим за-

конодавством передбачені загальні умови
праці засуджених до позбавлення волі, які
здебільшого визначають обмеження щодо ви-
ду робіт і посад та не залежать від виду й рів-
ня безпеки (режиму) виправної колонії. Так,
п. 2 Розділу ХХІ Правил внутрішнього розпо-
рядку установ виконання покарань [6] забо-
роняє використовувати засуджених до позба-
влення волі на всіх роботах і посадах у тери-
торіальних органах управління ДПтС, адмініс-
тративних будівлях, у яких розміщують пер-
сонал з охорони установ виконання покарань;
у приміщеннях, де розміщені зброя, спецзасо-
би та службова документація; на роботах,
пов’язаних з устаткуванням для множення до-
кументів радіотелеграфною та телефонною
технікою (за винятком лінійних монтерів у
присутності представників адміністрації уста-
нов виконання покарань); на посадах про-
давців, бухгалтерів-операціоністів, касирів,
завідувачів продовольчих і речових складів,
комірників; на роботах, пов’язаних з обліком,
збиранням і видачею медикаментів, а також
вибухових і отруйних речовин; як фотографів,
зубопротезистів, водіїв легкових і оперативних
автомобілів і мотоциклів; на посадах з підпо-
рядкуванням їм вільнонайманих працівників;
на роботах, що пов’язані з обслуговуванням і
ремонтом технічних засобів охорони й нагля-
ду; на роботах, що пов’язані з наданням ме-
дичної допомоги.
Розглянемо питання впливу малих груп

засуджених на процес залучення засудже-
них до праці детальніше.
Під групами позитивної спрямованості

розуміють неформальні об’єднання засудже-
них, діяльність яких не суперечить порядку
та умовам відбування покарання, а також
може сприяти реалізації завдань, що стоять
перед УВП. До складу такої групи, як прави-
ло, входять засуджені, які належать до ак-
тивного типу засуджених (особи з вираже-
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ною позитивною спрямованістю, яких харак-
теризують активною участю в трудовому
процесі, ініціативним ставленням до навчан-
ня, ретельністю у виконанні доручень, пози-
тивним впливом на інших членів групи) та
резервного типу (засуджені, які беруть
участь у трудовому процесі, в навчанні, але
їх поведінку характеризують незначною іні-
ціативністю). Проте слід зазначити, що за
умови більш-менш стабільної діяльності та-
ких неформальних груп засуджених адмініс-
трація КВУ має докласти максимальних зу-
силь для набуття нею форми самодіяльної
організації засуджених (ради колективів ко-
лоній і відділень соціально-психологічної
служби тощо), діяльність яких регламенто-
вана ст. 127 КВК і які спрямовані на розви-
ток у засуджених корисної ініціативи, соціа-
льної активності, нормальних міжособистіс-
них відносин, участі у вирішенні питань ор-
ганізації праці, навчання, відпочинку, побу-
ту, впливу на виправлення засуджених,
розвитку суспільно корисних зв’язків.
На думку провідних фахівців у галузі

кримінально-виконавчого права, подібні са-
модіяльні організації створюють в УВП з ме-
тою підтримки та розвитку позитивної ініціа-
тиви в засуджених, оскільки саме вона є за-
порукою ефективності виховного процесу в
місцях позбавлення волі, й це підтверджує
багатовікова практика [5, c. 254]. За умови
ж напруженої обстановки у КВУ (відкрите
протистояння груп негативної спрямованості
з адміністрацією КВУ, агресивна поведінка
проти засуджених з боку членів таких груп,
загрози фізичної розправи щодо активу за-
суджених) група позитивної спрямованості
може діяти й без оформлення та набуття
статусу формальної самодіяльної організації
задля забезпечення дотримання прав засу-
джених і їх безпеки. Внаслідок особливостей
контингенту засуджених, а також специфіки
режиму відбування покарання кількість груп
позитивної спрямованості може різнитися
залежно від виду виправної колонії.
За результатами проведеного дослі-

дження встановлено, що найбільша кіль-
кість таких груп діє в колоніях мінімального
рівня безпеки з полегшеними умовами
утримання (відкритого типу) та в колоніях
мінімального рівня безпеки з загальними
умовами утримання. Крім того, в разі, якщо
співпраця з адміністрацією чітко визначена
нормативною базою, це не означає, що
участь у роботі самодіяльної організації є
дійсно власним бажанням засудженого.
Засуджених, які входять до складу групи

нейтральної спрямованості, характеризують
пасивним ставленням до застосовуваних
адміністрацією виправної колонії засобів ви-
правлення. Такі групи не вирізняються ви-
соким рівнем організації, а мета їх спільної
діяльності не суперечить вимогам режиму
відбування покарання. Основний мотив
об’єднання в групи для таких засуджених –
максимально пристосуватися до умов місць
позбавлення волі. До груп невизначеної
спрямованості можна віднести групи за інте-
ресами: віряни, земляки тощо. Переважно
такі групи об’єднують засуджених з неви-
значеною спрямованістю, які вагаються у
виборі стратегії своєї поведінки, і їх вчинки

великою мірою залежать від конкретної си-
туації. За даними проведеного нами дослі-
дження, саме групи нейтральної спрямова-
ності домінують у місцях позбавлення волі.
Групами негативної спрямованості є не-

формальні об’єднання декількох засудже-
них, для яких характерні порушення режи-
му, негативне ставлення до будь-яких форм
позитивного впливу, підвищена конфлікт-
ність тощо. Діяльність таких груп протилеж-
на діяльності адміністрації. Мотивом об’єд-
нання в такі групи є забезпечення кращих,
порівняно з іншими засудженими, умов від-
бування покарання їхніми членами шляхом
вчинення правопорушень. Розглянуті групи
відрізняються від інших неформальних
об’єднань засуджених вищим рівнем органі-
зації, згуртованості її членів, найбільшою ін-
тенсивністю неофіційних відносин, мають
зазвичай яскраво вираженого лідера.
Утворення та функціонування груп нега-

тивної спрямованості в місцях позбавлення
волі негативно позначається на процесі ви-
конання й відбування покарання в межах
виправної колонії. Характер цього впливу
визначають, насамперед, насадженням норм
кримінальної та тюремної субкультури як
серед членів подібних груп, так і серед ін-
ших засуджених. Раніше ми вже зазнача-
ли [4], що нормативна система мікросередо-
вища засуджених спрямована, з одного бо-
ку, на поділ засуджених залежно від різних
міжособистісних позицій, а з іншого – на
консолідацію засуджених як спільності при
системі відносин “засуджені – адміністрація”.
Цим і визначають спрямованість групових
норм на фіксацію й збереження певного ста-
тусу в співтоваристві, несхвалення виконан-
ня офіційних приписів (тобто вимог адмініс-
трації УВП) і заохочення взаємодопомоги за-
судженим, що потрапили у важкі умови.
Особливе місце серед цих норм посіда-

ють ті, які спрямовані на забезпечення при-
вілейованого становища “авторитетів”, і
норм, що складають через необхідність са-
мозбереження цієї категорії засуджених.
Так, зокрема, найпоширенішим правилом
кодексу їх поведінки, якого вони мають не-
ухильно дотримуватися, є заборона займа-
тися будь-яким видом непривілейованої
праці або робіт, пов’язаних з виконанням
вимог адміністрації. Хоча останнім часом по-
дібні вимоги дещо пом’якшилися (заборону
поширюють тільки на роботи з благоустрою
виправних колоній, ремонту загороджуваль-
них споруджень тощо), але й дотепер нерід-
кі випадки відмови від роботи через дотри-
мання кримінально-злодійських традицій і
звичаїв. При вивченні особових справ засу-
джених нам зустрічалися непоодинокі випа-
дки накладення стягнень за відмову від
праці (від 3–4 до 15–25 стягнень).
Як відомо, залучення засуджених до

праці має певну специфіку внаслідок особ-
ливостей режиму відбування покарання в
місцях позбавлення волі, особливо в коло-
ніях максимального рівня безпеки, через
вимогу роздільного залучення до праці не
тільки різних категорій засуджених, а й за-
суджених з різних камер чи локальних ді-
льниць. Адміністрація таких установ зму-
шена, виконуючи вимогу забезпечення
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працею засуджених, допускати до вико-
нання робіт засуджених з різних камер, що
зводить нанівець зусилля з забезпечення їх
жорсткої ізоляції. Відсутність можливості
залучення до праці всіх категорій засудже-
них створює неабиякі проблеми в роботі з
запобігання девіантній поведінці серед за-
суджених, розвінчання авторитету особли-
во небезпечних лідерів. З іншого боку, така
ситуація призводить до зменшення вагомо-
сті саме цього атрибуту підтримки іміджу та
авторитету членів групи негативної спря-
мованості та їх лідерів пропорційно наявній
можливості адміністрації виправної устано-
ви забезпечення засуджених працею.
Також ця проблема ускладнюється існу-

ючими в законодавстві суперечностями що-
до правової сутності праці засуджених з
огляду на визнання її примусовою, обов’яз-
ковою чи добровільною, адже розгляд праці
засуджених як обов’язку, на думку провід-
них фахівців, суперечить міжнародним ак-
там, а визнання її правом не узгоджується з
визнанням відмови від праці як порушення
вимог режиму [1]. Також непоодинокими є
згадування про певного роду зловживання з
боку адміністрації КВУ щодо прав засудже-
них на працю та на гідний рівень її оплати,
випадки незаконного маніпулювання з пра-
цею засуджених (документальне оформлен-
ня праці засуджених не відповідає реальним
обставинам) тощо. Ці недоліки використовує
актив групи негативної спрямованості для
роздмухування конфронтації між засудже-
ними та адміністрацією.
Висновки. На підставі проведеного до-

слідження ми дійшли висновку, що харак-
теристика офіційних і неофіційних малих
груп засуджених як позитивних, нейтраль-
них і негативних безпосереднім чином ви-
значають й через ставлення засуджених –
членів тієї чи іншої групи до праці під час
відбування покарання.
Члени груп позитивної спрямованості –

особи з вираженою позитивною спрямова-
ністю, яких характеризують активною учас-
тю у трудовому процесі.
Засуджених, які входять до складу гру-

пи нейтральної спрямованості, характери-
зують пасивним ставленням до застосову-
ваних адміністрацією виправної колонії за-
собів виправлення, у тому числі в питанні
праці. Здебільшого такі особи працюють і
залучаються адміністрацією виправної ко-

лонії на роботи з благоустрою території та
господарські роботи.
Ставлення членів груп негативної спря-

мованості до праці під час відбування по-
карання є однозначним – найпоширенішим
правилом кодексу їх поведінки, якого вони
мають неухильно дотримуватися, є заборо-
на займатися будь-яким видом непривіле-
йованої праці або робіт, пов’язаних з вико-
нанням вимог адміністрації.
Вважаємо, що продумане реформування

організаційно-правових засад праці засу-
джених у місцях позбавлення волі може
сприяти покращенню ситуації в аспекті на-
лежної реалізації такого засобу виправлен-
ня та ресоціалізації, як праця засуджених.
Врахування адміністрацією виправної коло-
нії характеристики засуджених, у тому чис-
лі й з огляду на приналежність їх до різних
малих груп, може бути дуже корисним при
безпосередній організації працевикорис-
тання засуджених у виправних установах.
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Стоматов Э. Г. Малые группы осужденных в местах лишения свободы и их влия-
ние на процесс использования труда осужденных
В статье охарактеризованы малые группы осуждённых, создаваемые в исправительных ко-

лониях, и выяснена корреляционная связь между разными видами этих групп и отношение
членов таких групп к труду осужденных в местах лишения свободы.
Ключевые слова: труд, осужденные, малая группа осужденных, исправительная колония.

Stomatov E. Small Groups of Convicts in the Places of Imprisonment and Their
Influence on the Process of the Use of Labour of Convicts

In the article are described small groups of convicts, reated in penal colonies and are found out
correlation connection between the different types of the segroups and relation of members of such
groups to the labor of convicts in the place soft imprisonment.

On the basis of  the undertaken research we came to the conclusion, that character of official
and unofficial small groups of convicts as а positive, neutral and negative directly are determined
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and through attitude of convicts – members of that or other group toward the labour during
serving of punishment.

The members of groups a positive orientation – persons with a strong positive orientation that
characterized his active participation in the labour process.

The convicts included the group a neutral orientation, characterized by the passive attitude
adopted by the administration of the penal colony methods of correction, including in the question
of labour. Mostly such persons are working and areinvolved by the administration of the penal
colony to work from organization of public services and amenities of territory and farm works.

Attitude of members of groups a negative orientation toward labour during serving of
punishment is unambiguous – the most wide-spread  rule of the code of conduct should be adhere,
there is prohibition to engage in any type of unprivileged labour or works related to implementation
of requirements of administration.

Consider thatthoughtful reformation of organizational and legal bases of the labor of convicts in
places of  imprisonment may help to improve the situation in the aspect of the proper realization of
 this mean of correction and socialization as a labour of convicts.

And taking into account by the administration of penal colony characters of convicts,
including those which belong to the different small groups of convicts can be allow directly during
organization of the use of labour of convicts in the penal institutions.

Key words: labour, convicts, small group of convicts, penal colony.
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МЕТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

У статті досліджено проблему визначення мети кримінально-процесуального доказування.
Розглянуто вирішення цієї проблеми як у історичному аспекті в українській кримінально-
процесуальній науці, так і на сучасному етапі в низці європейських країн. Проаналізовано від-
мову українського законодавства від використання поняття істини. Досліджено поняття істини
та розглянуто її види.
Ключові слова: доказування, мета доказування, істина.

Кримінально-процесуальне доказування
є одним із видів діяльності, яке здійснює
людина, та має таку властивість, як ціле-
спрямованість, тобто спрямованість на до-
сягнення певної мети, результату. У науці
кримінального процесу питанню встанов-
лення мети доказування приділено багато
уваги. До нього зверталися, зокрема, такі
вчені, як: С. А. Альперт, М. І. Бажанов,
Р. С. Бєлкін, А. Р. Бєлкін, Т. В. Варфо-
ломєєва, А. Я. Вишинський, В. Г. Гонча-
ренко, Ю. М. Грошевий, А. Я. Дубинський,
В. С. Зеленецький, Є. Г. Коваленко, В. Т. Ма-
ляренко, О. Р. Михайленко, М. М. Ми-
хеєнко, В. Т. Нор, Ю. К. Орлов, Г. М. Рєзнік,
Н. В. Сибільова, С. В. Слинько, С. М. Ста-
хівський, М. С. Строгович, В. М. Тертишник,
С. А. Шейфер, М. Є. Шумило та ін. Прий-
няття нового Кримінального процесуально-
го кодексу України в 2012 р. стало новою від-
правною точкою в наукових дискусіях щодо
визначення мети доказування. Але, незважа-
ючи на наявність у новому КПК України пев-
ного нормативного матеріалу щодо мети дока-
зування, вважати це питання в українському
кримінальному процесі вирішеним повною мі-
рою зарано, тому теоретичні дослідження цьо-
го питання залишаються актуальними.1

Метою статті є дослідження історії ви-
рішення питання мети доказування в Украї-
ні та розгляд зарубіжного досвіду врегулю-
вання цієї проблеми.
Проблема здійснення кримінально-про-

цесуального доказування взаємозумовлена
й взаємопов’язана з проблемою визначення
його мети, оскільки процес доказування не
можна розглядати ізольовано від питання
про його спрямованість, мету. Як зазнача-
ють дослідники, раніше в теорії доказуван-
ня панувала думка про те, що кінцевою ме-
тою доказування в кожній кримінальній
справі є встановлення істини [4, с. 38]. Але
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напередодні прийняття нового КПК України
дискусії з цього питання у процесуальній
літературі розгорнулися з новою силою.
Можливо, певний вплив тут мав зарубіжний
кримінальний процес, зокрема російський
[1, с. 23–24]. Так, наприклад, М. М. Бобров
зазначав у дискусії, яка тривала до прий-
няття 22.11.2001 р. нового Кримінально-
процесуального кодексу Російської Феде-
рації, який набрав чинності з 01.06.2002 р.,
що “в процесі судового розслідування не
істину встановлюють. Це блеф” [14, с. 48].
Як наслідок сприйняття подібної позиції
чинний КПК Росії взагалі не містить терміна
“істина”. У цьому ж контексті А. Ф. Лубін за-
значає, що “теоретичні й практичні уявлен-
ня про мету кримінально-процесуального
доказування повинні дрейфувати від абсо-
лютної й об’єктивної істини до істини відно-
сної та суб’єктивної, далі – взагалі до праг-
матичного умовчання про мету доказуван-
ня” [8, с. 28]. Проте думка про необхідність
відмовитися від істини як мети криміналь-
но-процесуального доказування на сього-
дні так і не стала в Росії загальновизнаною.
Так, В. Балакшин, зокрема, зазначає, що
законодавець виявив поспіх, відмовившись
від принципу, який визначав метою дока-
зування в кримінальному процесі об’єк-
тивну істину [3, с. 43]. Проведені незадов-
го до прийняття нового КПК України дослі-
дження з цього питання [13] також вказують
на користь існування категорії істини в кри-
мінальному процесі. Ми не погоджуємося з
тезою про те, що саме використання в кримі-
нальному процесі терміна “істина” є неслуш-
ним, некоректним і неприпустимим. Текст
нового КПК України, прийнятого Верховною
Радою України 13.04.2012 р., не містить нор-
ми, яка б визначала істину як мету доказу-
вання. Проте цей термін в українському кри-
мінальному процесі використано в попере-
дньому КПК України від 1960 р. у ч. 6 ст. 48,
ч. 4 ст. 61, п. 4 ч. 1 ст. 142, ч. 1, 2 ст. 148,
ч. 1 ст. 177, п. 4 ч. 3 ст. 184. На визначен-
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ня істини в кримінальному процесі як його
мети вказує також ст. 31 Конституції Украї-
ни, де, зокрема, йдеться про те, що винят-
ки з принципу таємниці листування, теле-
фонних розмов, телеграфної та іншої коре-
спонденції можливі з метою з’ясувати істи-
ну під час розслідування кримінальної
справи. У положеннях авторитетних міжна-
родно-правових актів також згадують вста-
новлення істини. Так, зокрема, друге ре-
чення абз. 3 ст. 69 Римського Статуту Між-
народного кримінального суду, який набув
чинності 01.07.2002 р., містить такі слова:
“Суд правомочний вимагати надання всіх
доказів, які він вважає необхідними для
встановлення істини” [15].
Прикладом надання істині та її встанов-

ленню в кожному кримінальному прова-
дженні центрального місця у кримінальному
процесі є, зокрема, німецький криміналь-
ний процес. Так, абз. 2 § 244 КПК ФРН
встановлює, що прокурор повинен з метою
встановлення істини зі службового обо-
в’язку дослідити всі факти та докази, що
мають значення для рішення суду [23,
с. 75]. Так, У. Айзенберг на початку своєї
фундаментальної праці “Доказове право
КПК. Спеціальний коментар” називає вста-
новлення істинних обставин справи цен-
тральною вимогою та панівним принципом
німецького кримінального процесу [18,
с. 65]. Проте зауважимо, що подібний під-
хід не домінує в теорії німецького доказово-
го права, на що звертають увагу автори
“Гейдельберзького коментарю до Криміна-
льно-процесуального кодексу”, які, зокре-
ма, говорять про невизначене майбутнє
цього принципу та змагання двох протилеж-
них тенденції (традиційної та “кооператив–
ної” або “консенсуальної”), віддаючи все ж
таки перевагу традиційній [19, с. 851–852].
В австрійському кримінально-проце-

суальному законі також згадують про вста-
новлення істини. Зокрема, абз. 2 § 232
КПК Австрії зобов’язує головуючого в судо-
вому засіданні спрямовувати провадження
до встановлення істини [22]. Абз. 3 § 34
КПК Австрії встановлює, що прокурор слід-
кує за тим, щоб були використані всі нале-
жні засоби для встановлення істини [21].
У ст. 2 § 2 КПК Польщі, прийнятого

06.06.1997 р., зазначено, що підставу для
прийняття будь-яких рішень повинні стано-
вити істинно встановлені фактичні обстави-
ни [20].
Повертаючись до українського законо-

давства, необхідно сказати, що нині чинний
КПК України в ч. 2 ст. 91 визнає метою до-
казування встановлення обставин, які ма-
ють значення для кримінального прова-
дження. Що ж означає “встановити обста-
вини, які мають значення для кримінально-
го провадження”? Під обставинами, які ма-
ють значення для кримінального прова-
дження, законодавець має на увазі, насам-
перед, передбачені ч. 1 ст. 91 КПК України
обставини, що підлягають доказуванню в
кримінальному провадженні. Проте сюди ж
можемо віднести й так звані доказові (про-
міжні), а також допоміжні факти. Вважаємо,
що окреслені обставини можна вважати
встановленими тоді, коли знання суб’єкта

пізнання про ці обставини будуть відпові-
дати дійсності, реальності. Відповідно до
найпоширенішої в теорії доказування дум-
ки, встановити істину означає встановити
обставини, що повністю відповідають дійс-
ності. За такого підходу можна констатува-
ти тотожність двох понять: “встановити об-
ставини, що мають значення для криміна-
льного провадження” та “встановити істи-
ну”. Законодавець оперує, по суті, одним і
тим самим поняттям, не використовуючи
термін “істина”.
Тож ні українське законодавство, ні між-

народний досвід не дають, на нашу думку,
підстав для повної відмови від використан-
ня в кримінально-процесуальному понятій-
ному апараті денотату “істина”, а також для
відмови від ролі істини як мети криміналь-
но-процесуального доказування.
До цього часу в процесуальній літературі

між процесуалістами тривають дискусії з ба-
гатьох питань, які стосуються терміна істи-
ни, її змісту, характеру, можливості її вста-
новлення в ході здійснення доказування.
Оскільки зміст істини не залежить від

волі та бажання суб’єкта, який здійснює пі-
знання, він є об’єктивним, а тому й саму іс-
тину в кримінально-процесуальній науці
найчастіше називають об’єктивною істи-
ною. Як синоніми об’єктивної істини визна-
чають істину фактичну, матеріальну, зміс-
товну [10, с. 9]. Фактичною можна вважати
істину, яка відповідає фактам, фактичним
обставинам справи. Поняття матеріальної іс-
тини з’явилося в період заміни інквізиційного
процесу, якому була властива теорія форма-
льних доказів, процесом змагальним. Матеріа-
льну істину розуміли як вимогу правильного,
справедливого вирішення кримінальної спра-
ви, прийняття судом рішення, яке б відповіда-
ло дійсним фактам [4, с. 43]. М. С. Строгович
зазначав, що об’єктивну істину ми називаємо
матеріальною, щоб підкреслити її специфічні
риси в кримінальному процесі, тобто таку, яка
є істиною факту та встановлюється тільки за
допомогою зазначених у процесуальному за-
коні засобів, у певному юридичному, процесу-
альному порядку [16, с. 310]. Але, як слушно
наголошував М. М. Михеєнко, термін “мате-
ріальна істина” не допомагає розкрити спе-
цифічні риси істини, яку встановлюють у кри-
мінальній справі, крім того, вживання цього
терміна викликає необхідність пояснювати, що
під ним розуміють істину об’єктивну. Крім то-
го, доводиться пояснювати історію й причини
виникнення цього терміна, оскільки незнання
цих питань призводить до того, що
“матеріальною істиною” вважають відповід-
ність висновків органів розслідування, проку-
ратури й суду матеріалам кримінальної спра-
ви, хоча ці матеріали можуть і не відображати
дійсності [9, с. 31–32]. Змістовна істина також
є протилежністю вже згаданої формальної іс-
тини інквізиційного процесу.
Отже, істина, яка має встановлюватися в

кримінальному процесі, – істина
об’єктивна. Існують пропозиції використо-
вувати при розгляді деяких аспектів теорії
доказування й інші трактування істини, на-
приклад, теорію формальної істини (вона ж
логічна або семантична) та конвенційну
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концепцію істини [10, с. 8–9; 7, с. 420–
421; 11, с. 126].
Конвенційною вважають істину, яку ви-

знають такою за конвенцією, угодою. Су-
дження є істинним не тому, що відповідає
дійсності, а тому, що люди домовилися
вважати його істиною. Конвенційною істи-
ною є багато постулатів у різних наукових
системах. Вони можуть збігатися з
об’єктивною істиною чи не збігатися. Тому
в інших системах знань чи в інший період
часу можуть бути інші постулати. Типовим
прикладом конвенційної істини в криміна-
льному процесі є визнання особи невинува-
тою за недоведеності її вини, її виправдову-
ють не тому, що встановлена її невинуватість.
Об’єктивна істина залишилася невстановле-
ною й цілком можливо, що злочин вчинила
саме ця особа, проте її виправдовують тому,
що так велить постулат – презумпція невину-
ватості та правило, яке випливає з неї, що
недоведену винуватість прирівнюють до до-
веденої невинуватості [10, с. 8–9].
Основні дискусії з питання про зміст

об’єктивної істини в кримінальному прова-
дженні точаться навколо того, чи входить
до нього лише встановлення фактів і обста-
вин вчиненого злочину, чи також і їхня юри-
дична (правова) та суспільно-політична оцін-
ка, зокрема кваліфікація злочину, а також
висновок суду про вид і міру покарання.
Не викликає заперечень серед процесу-

алістів теза про те, що до змісту істини, яку
встановлюють у кримінальному проваджен-
ні, входять фактичні обставини справи.
Стосовно того, чи входить до змісту істини
оцінка злочину, думки вчених різняться:
одні автори вважають, що вона до змісту
істини не входить [16, с. 324], інші дотри-
муються протилежної думки й включають
до змісту істини як фактичні обставини, так
і їхню правильну суспільно-політичну та
правову оцінку [17, с. 119–120; 12, с. 45],
деякі взагалі вважають, що до змісту істи-
ни, крім названих елементів, входить і пра-
вильне визначення міри покарання при ви-
знанні підсудного винним [17, с. 134–137;
6, с. 25]. Тут цікавою є пропозиція викори-
стати для вирішення цієї проблеми категорії
формальної істини. У формальній (семанти-
чній) логіці істиною вважають відповідність
одного висловлювання (поняття) не об’єк-
тивній дійсності, а іншому висловлюванню
(поняттю), істинність якого постулюють, а
якщо й перевіряють, то в межах іншої сис-
теми (метасистеми). Із цих позицій істин-
ним буде судження, яке відповідає іншому
судженню, незалежно від того, як останнє
співвідносять з об’єктивною реальністю.
Неважко помітити, що саме таку картину ми
бачимо при правовій оцінці встановленої
події. Вона співвідносить діяння не з об’єктив-
ною дійсністю, а лише з нормою права. Вста-
новлення відповідності чи невідповідності
останньої реальним суспільним відносинам не
є завданням доказування. Кримінальний за-
кон, доки він не скасований, у процесі дока-
зування є постулатом, тобто його істинність
презюмують. Кваліфікація буде правильною
незалежно від того, чи відповідає норма права
об’єктивній дійсності. Таким чином, істина,
якої досягають при правовій кваліфікації діян-

ня, має чітко виражений формальний хара-
ктер і є різновидом формальної істини. Са-
ме за умови такого застереження кваліфі-
кацію злочину можна включати до змісту
істини у кримінальній справі [10, с. 11].
На наш погляд, до змісту істини в кримі-

нальному провадженні входять як факти та
обставини вчиненого злочину, так і право-
ва (юридична) оцінка (кваліфікація) злочи-
ну. Стосовно ж суспільно-політичної оцінки
злочину, то її в кримінальному судочинстві
виражають саме в правовій оцінці. Коли
йдеться про встановлення та дослідження
обставин вчиненого злочину, слід говорити
про їхнє об’єктивне існування в реальності,
про те, що вони матеріалізовані, а їхня на-
явність і становить істину у справі, яка
знайде відображення в судовому вироку.
Оцінка суспільно-політичної небезпечності
вчиненого злочину є категорією оціночною,
логічною, розумовою. Вона не зумовлена й
не вимагає дослідження яких-небудь фак-
тичних обставин. Певною мірою ця оцінка
має суб’єктивний характер. Крім того, кри-
мінальний закон не тільки дає поняття тяж-
кого злочину, але й наводить перелік зло-
чинів навмисного характеру, які становлять
підвищену суспільну небезпеку. Оскільки
ступінь небезпечності вчиненого злочину
заздалегідь визначений законодавцем, ні в
прокурора, ні в суду немає необхідності са-
мим визначати його. До того ж від суддів не
вимагають, щоб вони у своїх вироках дава-
ли оцінку ступеня суспільної небезпечності
вчиненого злочину. У переліку питань, які
вирішує суд при оголошенні вироку, такого
положення немає [4, с. 42].
Нарешті, до змісту істини в криміналь-

ному судочинстві не входять вид і міра по-
карання. Рішення суду про призначення тієї
чи іншої міри покарання є вольовим актом,
наказом, а не актом пізнання. Тому можна
говорити про ефективність або неефектив-
ність обраної міри покарання, її справедли-
вість або несправедливість тощо, але тільки
не про істинність цього акту. Відповідати чи
не відповідати об’єктивній дійсності можуть
тільки наші знання про неї. А будь-яке рі-
шення про проведення певних практичних
дій є діяльністю практичною, а не пізнава-
льною [10, с. 11].
Дискусійним у юридичній літературі є

також питання про характер істини, яку
встановлюють у кримінальному проваджен-
ні – абсолютна вона чи відносна, чи одно-
часно і абсолютна, і відносна. Деякі автори
вважають, що філософські поняття абсолю-
тної й відносної істини взагалі не можна ви-
користовувати в кримінальному судочинст-
ві. Істину в кримінальному судочинстві мо-
жна вважати абсолютною, якщо виходити з
завдань доказування, коли вимагають
встановити не нескінченну різноманітність
сторін, властивостей, ознак і тому подібних
фактів, явищ, а лише те, що диктує закон,
коли пізнання цих фактів і явищ обмежують
лише тим, чого й як вимагає предмет дока-
зування [5, с. 7]. Але, на нашу думку, слу-
шно зазначає М. М. Михеєнко, що абсолют-
на істина, встановлена в кримінальній
справі, є одночасно й відносною, але для
інших галузей людського пізнання, напри-
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клад, для соціологічного, кримінологічного,
психологічного або психіатричного дослі-
дження, під час яких з’ясовують нові сто-
рони, якості, властивості фактичних обста-
вин, що досліджувалися й були встановлені
у сфері кримінального процесу [9, с. 39].
Дискусійним у юридичній літературі є

також питання про принципову можливість
досягнення істини в кожному кримінально-
му провадженні. Теорія доказування при
вирішенні питання про можливість досяг-
нення істини в кримінальному судочинстві
виходить з теорії пізнання діалектичного
матеріалізму, який визнає здатність людини
як у науковій, так і в практичній діяльності
пізнавати явища реальної дійсності [17,
с. 35]. Виходячи з базисних положень гно-
сеології про пізнаваність світу та його зако-
номірностей, стверджують, що немає такого
злочину, який неможливо розкрити. Висно-
вок про можливість розкриття будь-якого
злочину є правильним стосовно поняття
злочину як виду або типу, але він іноді є
неслушним щодо конкретного кримінально-
го провадження. На ситуативності всього
процесу розкриття злочину та досягненні іс-
тини у справі наголошує В. Д. Арсеньєв.
Ідеться про негативні фактори не тільки
суб’єктивного характеру (упущення в діяль-
ності оперативних і слідчих працівників, по-
милки суддів), а й про фактори об’єктивні. Ці
об’єктивні фактори пов’язані зі зникненням
тих явищ, які могли б, але не були викорис-
тані як докази злочину в результаті певних
стихійних подій або навмисних дій зацікавле-
них осіб, унаслідок чого й виникають ситуа-
ції, за яких навіть своєчасне вжиття всіх не-
обхідних оперативно-розшукових заходів і
проведення необхідних слідчих дій не забез-
печує розкриття злочину, повного, всебічно-
го та об’єктивного встановлення його обста-
вин [2, с. 8].
Усю складність визначення характеру іс-

тини в кримінальному процесі ілюструє, на
нашу думку, позиція В. І. Баскова, який на
початку своєї статті, присвяченої істині в
кримінальному судочинстві, зазначає, що
питання про найменування істини не абст-
рактне, воно має не тільки важливе теоре-
тичне, а й велике практичне значення. Від
найменування істини (абсолютна, відносна,
об’єктивна, формальна) залежить ступінь її
пізнання [4, с. 43]. Проте в кінці своєї пра-
ці він доходить протилежного висновку: іс-
тина не потребує будь-яких благозвучних
епітетів типу абсолютної, відносної, матері-
альної тощо. Істина, немов правда. Правда
не може бути напівправдою, правдою від-
носною мірою, правдою об’єктивною чи
су'б’єктивною. Так і істина – вона одна, у неї
немає щаблів і ступенів. Присвоєння поняттю
“істина” будь-яких “звань” тільки ускладнює
процес дослідження та оцінки доказів у судо-
вому розгляді кримінальних справ [4, с. 46].
Висновки. Підбиваючи підсумки, можна

констатувати, що намагання відмовитися
від використання в кримінальному процесі
терміна “істина” можна вважати контрпро-
дуктивними, оскільки такий підхід не від-
повідає міжнародному досвіду, а також не-
гативно позначається на стані теоретичного
забезпечення розвитку кримінального про-

цесу. Як бачимо, визначити характер істи-
ни в кримінальному процесі на сучасному
етапі дослідження цієї проблеми важко, але
навряд чи це є достатньою підставою для
штучного збіднення категорійно-понятій-
ного апарату українського кримінального
процесу як у теоретичному, так і законода-
вчому аспектах.
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Деев М. В. Цель уголовно-процессуального доказывания
В статье исследуется проблема определения цели уголовно-процессуального доказывания.

Рассматривается решение названой проблемы как в историческом аспекте в отечественной уго-
ловно-процессуальной науке, так и на современном этапе в ряде европейских стран. Анализи-
руется отказ украинского законодателя от использования понятия истины. Исследуется понятие
истины и рассматриваются её виды: объективная, фактическая, материальная, содержательная,
формальная, логическая, семантическая, конвенциональная, абсолютная, относительная.
Ключевые слова: доказывание, цель доказывания, истина.

Dyeyev M. The Goal of Criminal Procedural Proof
This article focuses on the issue related to establishing of goal of criminal procedural proof. The

above issue is discussed both in historical context, namely in criminal procedural science based on
analysis of 1960 Code of Criminal Procedure, and its current resolution in a number of European
counties, such as Russian Federation, Germany, Austria, Poland as well as on the international
level (Rome Statute of International Criminal Court).

The article considers failure of Ukrainian legislator to include notion of truth into the new 2012 Code
of Criminal Procedure of Ukraine. Definition of goal of proof contained in the above Code, i.e. “to
establish circumstances material for the criminal proceedings” is also analyzed. Additionally, article
focuses on notion of truth and considers its types: objective, actual, real, essential, formal, logical,
semantic, conventional, absolute, relative; and analyzes its essence, in particular whether such essence
includes law (legal) evaluation (qualification) of the action, type and measure of penalty.

The article also considers possibility in principle to establish the truth in each criminal proceedings
and concludes that it is possible to solve any crime in relation to its notion as type or kind.
Nevertheless, in some instances, proving in particular criminal proceeding could not lead to establishing
of the truth due to negative factors of both subjective (omissions in work of investigators, mistakes of
judges) and objective nature related to disappearance of facts (developments) that could have been
used as evidences of crime, but vanished due to act of God or actions on purpose of the interested
parties. Consequently, in some instances, even timely performance of all necessary intelligence
activities and carrying out of all required investigative actions does not secure detection of crimes, full,
thorough and objective establishing of its circumstances.

Key words: proof, goal of proof, truth.
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РОЛЬ ПІДГОТОВКИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ
В РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Статтю присвячено визначенню та науковому обґрунтуванню ролі підготовки кадрового ре-
зерву в реалізації кадрової політики в секторі безпеки України. Розглянуто дефініцію держав-
ної кадрової політики в секторі безпеки та визначено стратегічні напрями кадрової політики
сектору безпеки України. Систематизовано та проаналізовано теоретичний зміст поняття
“кадровий резерв”, на основі чого запропоновано власне трактування дефініції “кадровий ре-
зерв сектору безпеки”.
Наведено нормативно-правову базу, на основі якої здійснюють регулювання процесу фор-

мування кадрового резерву, та розглянуто основні проблемні питання, що стосуються законо-
давчого вирішення проблематики формування кадрового резерву в секторі безпеки.
У дослідженні виокремлено три категорії формування кадрового резерву в державному

управлінні й секторі безпеки, до яких належать внутрішній, зовнішній і кадровий резерв перс-
пективного розвитку. Наведено функції, які виконує кадровий резерв, та етапи, принципи,
фактори й критерії, які визначають процес формування кадрового резерву у сфері державної
служби сектору безпеки.
Ключові слова: кадровий резерв, кадрова політика, сектор безпеки.

Трансформація суспільства вимагає до-
корінних змін у політичній і соціально-
економічній сферах. Ці зміни, насамперед,
повинні відбутися в державному управлінні
та вплинути на ефективність діяльності всіх
рівнів органів державної влади, а в секторі
безпеки безпосередньо мають позначитися
на результативності роботи ланки стратегі-
чного управління й виконавчої ланки. Од-
ним з ключових чинників перетворень, що
має значний вплив на діяльність органів
влади в секторі безпеки, є створення ефек-
тивної системи кадрової політики, яка має
бути побудована на гнучкій, прозорій і де-
мократичній базі кадрового резерву.1

Формування ефективної бази кадрового
резерву на сьогодні є одним із пріоритет-
них напрямів кадрової політики в секторі
безпеки держави, оскільки від кваліфікова-
ного та грамотного підбору кадрів залежить
рівень професіоналізації всього інституту
державної влади.
Питання ролі кадрового резерву дослі-

джувало багато українських і зарубіжних
учених. Серед українських науковців, які
розглядали різні аспекти формування й роз-
витку механізму формування кадрового ре-
зерву, варто відзначити таких, як: В. Авер’я-
нов, О. Акімов, Л. Балабанова, Н. Гончарук,
Ю. Ковбасюк, Ю. Одєгов, О. Пархоменко-
Куцевіл, Т. Пахомова, О. Руденко, О. Сардак,
А. Сіцінський, С. Серьогін, В. Сороко,
І. Сурай, В. Толкованов, В. Черепанов та
ін. Проблематиці цього питання присвячено
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також і праці зарубіжних учених: І. Балан-
тайн, Д. Коул, С. Холіфорд. Однак, попри
численність наукових розробок, питання
ефективного формування кадрового резер-
ву в секторі безпеки залишається недослі-
дженим, що вимагає подальшої розробки
теоретичних аспектів цієї актуальної науко-
вої проблеми у сфері державного управлін-
ня.
Мета статті полягає у виявленні ролі

підготовки кадрового резерву та його зна-
чення при реалізації кадрової політики в
секторі безпеки України.
У теорії державного управління існують

різні погляди на роль, завдання та складові
кадрової політики, які спрямовано на ефек-
тивний підбір персоналу для забезпечення
сектору безпеки кваліфікованими кадрами.
Державна кадрова політика сектору безпе-
ки й оборони – це сукупність принципів і
способів дій державних органів управління
сектора безпеки й оборони з організації
трудових ресурсів на основі формування,
підтримки та розвитку безпекового сектору
держави, що полягає у створенні політико-
правових, організаційно-управлінських, ідей-
но-виховних механізмів, які спрямовані на
відбір, підготовку, перепідготовку, підви-
щення кваліфікації, розстановку та розви-
ток кадрів, а також навчання, виховання,
формування кадрового резерву, зокрема
Президентського, з метою ефективного ви-
конання ними службових обов’язків щодо
забезпечення обороноздатності держави,
захисту її суверенітету, територіальної цілі-
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сності, недоторканності кордонів, протидії
внутрішнім і зовнішнім загрозам.
Під час неоголошеної війни, яка триває

на сході України, та окупації АР Крим вико-
нання сучасної кадрової політики у сфері
безпеки полягає у створенні ефективної
державної кадрової системи, яка базувати-
меться на організаційних структурах, існу-
ючих кадрових інститутах і резерві керів-
них кадрів, що дасть змогу проводити єди-
не управління й керівництво кадровими
процесами та сприятиме набору кваліфіко-
ваного вищого командного складу, що
вплине на успішність реалізації кадрової
політики в секторі безпеки держави.
Стратегічними напрямами державної ка-

дрової політики сектору безпеки України є:
1. Підготовка кваліфікованих кадрів для

всіх структур, які входять за своїми функці-
ями та завданнями до сектору безпеки.

2. Перепідготовка кадрів і підвищення
їхньої кваліфікації.

3. Забезпечення ефективного державно-
го контролю й регулювання діяльності кад-
рів, які здійснюють професійну діяльність у
секторі безпеки.

4. Створення та підтримування належ-
них умов соціального захисту працівників.

5. Проведення ефективної модернізації
та реорганізації існуючих кадрових служб,
які належать до ланок сектора безпеки.
На сьогодні ключовим завданням кадро-

вої політики держави в секторі безпеки має
стати пошук шляхів збереження та відтво-
рення, формування й результативного ви-
користання добре підготовлених управлін-
ських кадрів, які включатимуть до кадрово-
го резерву.
Поняття кадрового резерву має різні

тлумачення, тому для визначення ролі цьо-
го терміна в системі безпеки потрібно зро-
бити системний аналіз підходів до цієї де-
фініції.
Основні підходи до визначення терміна

“кадровий резерв” наведено в табл. 1.
Таблиця 1

Визначення терміна “кадровий резерв”
Джерело, автор Визначення

Енциклопедія дер-
жавного управління
[2]

Кадровий резерв – це потенційні працівники, які за умови виникнення вакансії
можуть стати постійними спеціалістами організації

О. О. Акімов [3] Кадровий резерв – механізм підвищення якості державного управління, підви-
щення професіоналізму службовців на підставі постійного розвитку їх особисті-
сно-ділових якостей, що дасть змогу реалізовувати завдання державного
управління

В. Черепанов [4] Кадровий резерв державної служби – спеціально сформована на підставі інди-
відуального відбору й комплексної оцінки група працівників, що пройшла спе-
ціальну підготовку, наділена необхідними професійними, діловими, особистіс-
ними та морально-етичними якостями для висування на вищі державні пости

Л. В. Балабанова [5] Кадровий резерв – це група керівників і спеціалістів, що мають здатність до
управлінської діяльності та відповідають вимогам, пропонованим посадою пев-
ного рангу, які пройшли процедуру добору й систематичну цільову кваліфіка-
ційну підготовку

Ю. Г. Одєгов [6,
с. 843]

Кадровий резерв – це потенційно активна й підготовлена частина персоналу
організації, здатна займати більш високі посади; спеціально сформована група
працівників, які за своїми якостями відповідають вимогам, що висувають до ке-
рівників певного рівня, які пройшли процедуру відбору, спеціальну управлінсь-
ку й професійну підготовку та здатні до керівної діяльності

Н. Гончарук [7,
с. 165]

Резерв керівних кадрів у сфері державної служби – це спеціально сформована
група працівників, здатна до керівної діяльності та обіймання більш високих
державних посад, яка відповідає певній керівній посаді й типу резерву, має для
висунення необхідні професійно-ділові, морально-етичні та особисті якості та
пройшла відбір і спеціальну управлінську підготовку

Виходячи з табл. 1, можна зробити ви-
сновок, що науковці розглядають кадровий
резерв у двох аспектах. Перший аспект –
це уособлення резерву в працівниках і
спеціалістах, які становлять людський по-
тенціал зі специфічними знаннями та про-
фесійними навичками. Другий аспект – це
сукупність різноманітних методів і механіз-
мів, які сприяють підвищенню якості дер-
жавного управління та забезпечують підго-
товку, перепідготовку та підвищення ква-
ліфікації спеціалістів. Однак при розгляді
цього поняття науковці розглядають кадро-
вий резерв узагальнено або як кадровий
резерв державної служби, що не висвітлює
повністю суті кадрового резерву сектору
безпеки, оскільки він має свої специфічні
характеристики.
Таким чином, розуміємо кадровий ре-

зерв сектору безпеки як потенційного
окремого працівника або групу працівни-
ків, які за допомогою комплексу заходів

щодо підвищення своїх професійних нави-
чок, моральних і фізичних якостей здатні
обіймати більш високі посади та претенду-
вати на призначення на керівні посади в
органах державної влади, які забезпечують
ефективну діяльність сектору безпеки
України.
Формування кадрового резерву в секторі

безпеки забезпечує чинне законодавство.
До законодавчих актів, які регулюють про-
цес формування кадрового резерву, нале-
жить Постанова Кабінету Міністрів України
“Положення про формування кадрового ре-
зерву для державної служби” від
28.02.2001 р. № 199 [10], однак це поло-
ження не повністю відображає потреби в
підвищенні стандартів до резерву керівних
кадрів-держслужбовців і не охоплює всіх
питань, які стосуються формування кадро-
вого резерву в секторі безпеки. Проведен-
ня кадрової політики в органах державної
влади, які входять до сектору безпеки згід-
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но з резолюцією ПАРЄ 1713, прийнятою у
2007 р., регулюють окремі нормативні до-
кументи, що ускладнює ефективність фор-
мування кадрового резерву, процедур і ме-
ханізмів його поетапного застосування та
знижує результативність проведення кад-
рової політики в секторі безпеки.
Окремої уваги заслуговують спроби

державних управлінців створити дієвий і
результативний механізм формування кад-
рового резерву, який має забезпечити під-
готовку кваліфікованих кадрів для галузей
державного управління. Він має полягати в
створенні Президентського кадрового резе-
рву “Нова еліта нації”, законодавче регла-
ментування якого планували здійснювати
на основі Указу колишнього Президента
України В. Ф. Януковича [10]. Основна ме-
та формування Президентського кадрового
резерву “Нова еліта нації” полягала в добо-
рі та підготовці кваліфікованих кадрів для
роботи у галузях державного управління.
Однак через низьку ефективність залу-

чення талановитих громадян для форму-
вання цього резерву та реорганізацію Пре-
зидентського апарату Президент України
П. О. Порошенко своїм указом наказав
припинити функціонування Президентсько-
го кадрового резерву “Нова еліта нації” [8].
Кадровий резерв у державному управ-

лінні й секторі безпеки можна поділити на
три категорії: внутрішній, зовнішній і кадровий
резерв перспективного розвитку.
Формування внутрішнього кадрового ре-

зерву відбувається за рахунок наявного
персоналу, установ і організацій сектору
безпеки, які мають професійні здібності та
запропоновані як кандидатури на підви-
щення посади в середині структури. Пере-
вагою внутрішнього резерву є те, що служ-
бовець, ознайомлений і адаптований до
особливостей діяльності установи, потребує
менше часу для вступу на нову посаду. Не-
доліками такого резерву є те, що в устано-
вах не проводять професійну підготовку
працівника структури на конкретну посаду,
а здійснюють несистематичну та поверхне-
ву орієнтацію щодо службових обов’язків
усіх потенційно вільних посад.
До зовнішнього кадрового резерву на-

лежать працівники комерційних і громадсь-
ких організацій, що дає змогу залучити фа-
хівців, які можуть використовувати в своїй
діяльності новітні методи й технології
управління. Прикладом такого залучення
фахівців протягом останнього часу є за-
прошення волонтерів на керівні посади в
Збройні Сили України, функціональні обо-
в’язки яких передбачають матеріальне за-
безпечення військових.
Кадровий резерв перспективного розви-

тку готують відповідно до угод про підгото-
вку молодих спеціалістів між установами й
організаціями та вищими навчальними за-
кладами. Це дає змогу поповнити базу кад-
рового резерву молодими фахівцями, однак
існують певні перешкоди при прийомі на
роботу, оскільки обов’язковою є вимога
щодо наявності стажу роботи для певних
видів посад у державній службі.
Кадровий резерв як один із інститутів

резерву при реалізації ефективної кадрової

політики в секторі безпеки держави вико-
нує чотири основні функції, які характери-
зують процес підбору кадрів, а саме: роз-
виток, регулювання, стабілізація та безпе-
ребійна діяльність апарату державної влади.
Основними етапами формування кадро-

вого резерву у сфері державної служби се-
ктору безпеки мають бути:

1) планування кадрового резерву на
найближчий час (до 1–3 років) і більш да-
леку перспективу (до 5 років);

2) визначення обов’язкових і бажаних
критеріїв до кандидатів, вивчення й добір
кандидатів до кадрового резерву;

3) формування, складання списку резе-
рву кадрів і узгодження його з вищестоя-
щим керівником;

4) визначення та застосування кадрових
технологій до фахівців, яких зарахували до
кадрового резерву (стажування, тимчасове
виконання обов’язків відсутнього працівни-
ка, залучення до проведення перевірок,
службових розслідувань, підвищення ква-
ліфікації, перенавчання, навчання тощо);

5) визначення готовності осіб, зарахо-
ваних до кадрового резерву, до призна-
чення на державні посади [4].
Як зазначає Н. Гончарук, робота з фор-

мування й підготовки кадрового резерву
повинна бути комплексною, об’єктивною,
колегіальною, проводитися в декілька ета-
пів і спиратися на певні принципи. Загаль-
ними принципами роботи з резервом керів-
них кадрів для висунення є: добір кандида-
тів до складу резерву керівних кадрів за їх
професійно-діловими, морально-етичними й
особистісними якостями, внутрішнім потен-
ціалом, віковим і освітнім цензом; оптимі-
зація структури й складу резерву з ураху-
ванням того, що для кожної керівної посади
необхідно мати дві–три кандидатури, ди-
ференціація резерву керівних кадрів зале-
жно від напрямів діяльності керівника; ре-
гулярний і систематичний пошук кандида-
тів з урахуванням приблизного відсотка ви-
буття окремих керівників, зміни структури
управління, потреби організації в кадрах
управління на перспективу, дотримання
гласності [6].
Ширший перелік принципів, на основі

яких мають формувати кадровий резерв у
секторі безпеки, надає А. Сіцінський:
– законності, демократичності, відкритості
й прозорості;

– поваги й дотримання прав і свобод лю-
дини та громадянина;

– позапартійності;
– розмежування сфер діяльності;
– поєднання єдиноначальності й колегіа-
льності;

– послідовності дій щодо запровадження
єдиної державної кадрової політики;

– ефективного управлінського кадрового
менеджменту;

– наукової та інноваційної складової фор-
мування інтелектуальної військової й
правоохоронної офіцерської еліти;

– постійного оновлення та підвищення
якісних характеристик керівного кадро-
вого складу сектору безпеки на конкур-
сній основі;
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– наявності в кандидатів необхідних мора-
льно-психологічних якостей і достатніх
управлінських, організаційних здібнос-
тей і досвіду;

– індивідуального підходу в кадровій роботі;
– дотримання соціальних та мотиваційних
гарантій;

– взаємодії з органами державної влади
України, об’єднаннями громадян.
Основою для формування кадрового ре-

зерву та визначення його ролі в кадровій
політиці сектору безпеки є фактори й кри-
терії такого формування та використання
механізмів, які забезпечують процес просу-
вання кандидатури по службі.
У світовій практиці виокремлюють осно-

вні чинники, які визначають процес форму-
вання кадрового резерву в секторі безпеки:
– гендерна рівність і добровільна участь
кандидатур, які беруть участь у конкурсі
на включення до бази кадрового резерву;

– проведення незалежного об’єктивного
оцінювання професійних навичок і ви-
значення особистих здібностей кандидата;

– планування темпів кар’єрного зростання
кандидата;

– використання засобів масової інформації
для опублікування відомостей про фор-
мування кадрового резерву та вакантні
посади в секторі безпеки.
Підготовка кадрового резерву при про-

веденні кадрової політики в секторі безпе-
ки повинна ґрунтуватися на переліку пев-
них критеріїв формування резерву праців-
ників і держслужбовців. Ці критерії мають
окреслювати певні вимоги до кандидатів,
яких планують включити до бази кадрового
резерву. Основними критеріями мають ста-
ти такі:
– присяга держслужбовця на вірність і
відданість Україні, патріотизм;

– належний освітньо-професійний рівень,
який буде відповідати займаній посаді;

– наявність професійного рівня, який
включатиме стаж роботи на управлінсь-
ких посадах і проходження незалежного
тестування для визначення рівня знань,
достатніх для призначення на керівні
посади;

– для кандидатів на керівні посади у ви-
конавчій ланці сектору безпеки Украї-
ни – обов’язкова базова вища офіцерсь-
ка підготовка;

– результати проходження тестування на
стресостійкість і здатність приймати аде-
кватні рішення в нестандартних ситуаціях;

– наявність морально-етичних цінностей;
– допустимий стан здоров’я та фізичної
підготовки;

– організаторські здібності.
Варто зауважити, що ефективність кад-

рового резерву в секторі безпеки виявля-
ють не тільки на стадії його формування, а
й у процесі використання сформованої бази
кандидатур, що здійснюють за рахунок їх-
нього професійного розвитку, що передбачає:
– створення комплексних програм, які
включають проведення тестування, тре-
нінгів, семінарів, “круглих столів”, що
забезпечить оновлення бази знань і на-
дання новітньої й актуальної інформації,
яка стосуватиметься безпосередніх слу-

жбових обов’язків осіб з кадрового ре-
зерву та обов’язків, які може включати
майбутня потенційна посада;

– внутрішнє та зовнішнє стажування, яке
проводитимуть в установах і організаці-
ях, які є суміжними за сферою діяльності
в Україні й за кордоном, що забезпечить
обмін досвідом і дасть змогу отримати
нові знання щодо функціонування й дія-
льності сектору безпеки;

– підвищення професійної кваліфікації в
спеціалізованих вищих навчальних за-
кладах України;

– заохочення та створення умов для про-
ведення самоосвіти працівниками, зара-
хованими до кадрового резерву.
Висновки. Отже, кадровий резерв у се-

кторі безпеки України дає можливість сфо-
рмувати базу потенційних претендентів на
вакантні посади. Результативне формуван-
ня кадрового резерву повинно комплексно
включати внутрішній, зовнішній резерв і
резерв перспективного розвитку, що на-
дасть можливість об’єктивно та з най-
меншими затратами часу й фінансових ре-
сурсів підготувати фахівця. Важливим ас-
пектом формування кадрового резерву є
нормативно-правове забезпечення цього
процесу, однак наразі в українському зако-
нодавстві не здійснено уніфікацію механіз-
му забезпечення реалізації цього процесу,
що знижує ефективність проведення кад-
рової політики в секторі безпеки.
Успішна підготовка кадрового резерву

має відбуватися за умови відповідності до
етапів, принципів, факторів, критеріїв фор-
мування, які враховують особливості та
специфіку діяльності організацій і установ,
що позитивно вплине на процес реалізації
та результативність кадрової політики в се-
кторі безпеки України.
Перспективою подальших досліджень

цієї проблеми є, на наш погляд, пошук на-
прямів удосконалення кадрової політики в
секторі безпеки України.
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Банчук-Петросова Е. В. Роль подготовки кадрового резерва в реализации кадро-
вой политики в секторе безопасности Украины
Статья посвящена определению и научному обоснованию роли подготовки кадрового резе-

рва в реализации кадровой политики в секторе безопасности Украины. Рассмотрена дефини-
ция государственной кадровой политики в секторе безопасности и определены стратегические
направления кадровой политики сектора безопасности Украины. Систематизировано и про-
анализировано теоретическое содержание понятия “кадровый резерв”, на основе чего пред-
ложена собственная трактовка дефиниции “кадровый резерв сектора безопасности”.
Приведена нормативно-правовая база, на основе которой осуществляется регулирование

процесса формирования кадрового резерва, и рассмотрены основные проблемные вопросы,
касающиеся законодательного решения проблематики формирования кадрового резерва в се-
кторе безопасности.
Ключевые слова: кадровый резерв, кадровая политика, сектор безопасности.

Banchuk-Petrosova E. Role of Personnel Training Provision in Implementation of
Personnel Policy of Ukraine’s Security Sector

The article is devoted to definition and scientific substantiation of training of personnel reserve
role in the implementation of personnel policy in Ukraine’s security sector. We consider the
definition of personnel policy in the security sector and defines strategic directions of personnel
policy of Ukraine’s security sector. Systematized and analyzed theoretical content of “talent pool”
based on it prompted own interpretation of the definition of “security sector personnel reserve”.

Showed regulatory framework based on which performed the regulation of the modeling of
personnel reserve, and reviewed the main main problems of concern regarding legal settlement of
the issue of personnel reserve modeling in the security sector.

Allocated three categories of personnel reserve formation in public administration and security
sector, which include domestic and foreign reserve talent pool and future talent pool. Showed the
functions of personnel reserve and stages, principles, factors and criteria of the formation process
of personnel reserve of the civil service security sector.

Key words: staff reserve, personnel policy, security sector.
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ЛЕГІТИМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ЛОБІЮВАННЯ
У ПРОВІДНИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ

У статті розглянуто досвід провідних демократичних країн (Великої Британії, Французької
Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща) з питання легітимації
інституту лобіювання та умов його запровадження в Україні. Досліджено управлінські та
політичні аспекти лобізму в країнах розвиненої демократії, особливу увагу приділено
функціонуванню лобі-груп, які регулюють діяльність груп інтересів у галузях митної, антимо-
нопольної та енергетичної політики.
Ключові слова: лобі-групи, демократична легітимність, інститут лобіювання, демократичні

країни.

За демократичними традиціями європей-
ської культури уряд і парламент зацікавле-
ні в існуванні груп інтересів і заохочують їх
представництво, що дає змогу урядовцям, з
одного боку, зекономити ресурси для зби-
рання інформації та проведення експерти-
зи, а з іншого – заручитися підтримкою
громадськості в процесі реалізації певних
засад державної політики.1

Феномен лобізму вивчали теоретики й
практики євролобіювання Дж. Баєрс,
Дж. Беркхоуд, П. Боуен, Е. Брошайд,
Дж. Грінвуд, Р. Ейзінг, Д. Ерншоу, К. Карр,
Б. Керреманс, Д. Коен, Б. Кохлер-Кох,
Д. Лоурі, К. Махоні, Дж. Річардсон та ін.
Вони зазначали, що лобізм полягає в за-
безпеченні моделі управління “демокра-
тичної легітимності”, яка уможливлює
участь груп тиску в законодавчому процесі
та регулюванні відносин у межах єдиного
європейського політичного й економічного
простору [1].
Розробці лобізму присвячено низку

праць українських науковців, серед яких
О. Автономов, Ч. Вайз, О. Гросфельд,
Ю. Зущик, П. Кислий, М. Лопата, О. Любі-
мов, Р. Мацкевич, В. Нестерович, А. Одін-
цова, В. Сумська, С. Телешун, Є. Тихомиро-
ва, П. Толстих, О. Шестакова та ін [1].
Наразі уряди країн Західної Європи про-

водять особливо активні консультації з гру-
пами інтересів щодо узгодження націона-
льних інтересів з реаліями інтеграційних
процесів. Наприклад, у Франції за ініціати-
вою міністерства в справах європейської
інтеграції було ініційовано створення наці-
ональної мережі груп організованих інтере-
сів для забезпечення обміну лобістською
інформацією з різних аспектів європейської
інтеграції між групами інтересів і законода-
вчими й виконавчими інституціями. Уряд
Великої Британії у 1993 р. видав постанову
щодо вдосконалення існуючої процедури
консультацій з групами інтересів. В Австрії
та Нідерландах запроваджено спеціальний
інститут (соціально-економічні ради), який
має визначений юридичний статус і вико-
нує роль своєрідного “лобістського парла-
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менту” – він може діяти як консультативний
орган з правом вирішального голосу під час
ухвалення законодавчих актів [1; 6; 8].
Усе це стимулювало появу значної кіль-

кості нових лобі-груп, які представляють
інтереси урядів країн – членів ЄС у регіо-
нальних інституціях. Згідно з опитуванням,
проведеним серед посадовців Європейської
комісії, більшість з них підтвердила необ-
хідність представництва національних інте-
ресів на рівні політичних інституцій ЄС че-
рез лобі-групи, які, на їх думку, є
“активними генераторами євроінтеграційної
політики”. Зазначимо, що для ефективного
функціонування департаментів ЄС типовим
є встановлення численних контактів різних
форм з групами інтересів.
Метою статті є узагальнення досвіду

провідних демократичних країн (Великої
Британії, Французької Республіки, Федера-
тивної Республіки Німеччина, Республіки
Польща) з питання легітимації інституту ло-
біювання та умов його запровадження в
Україні.
Національне представництво та вплив

на ухвалення рішень, як зазначають дослі-
дники євроінтеграційних процесів, зале-
жить від таких параметрів, як чисельність
населення країн – членів ЄС і розподіл їх
квот при голосуванні в Європейській раді
ЄС щодо остаточного ухвалення рішень
(табл. 1) [11]. Як показує аналіз, за нових
умов визначальним залишається вплив на
ухвалення рішень з боку розвинених країн
Європи, зокрема Німеччини, Франції, Вели-
кої Британії, а також Італії та Іспанії.
У цих державах легітимація лобізму іс-

нує у формі “м’якого” права (Франція, Ве-
лика Британія) чи законодавчої регламен-
тації на рівні обов’язкової реєстрації груп
тиску (Німеччина).
Другу групу становлять країни Північної

та Центрально-Східної Європи, зокрема Ні-
дерланди, Бельгія, Швеція, Фінляндія, Ір-
ландія, Австрія, Польща, Чехія, Угорщина,
національну практику лобі-діяльності в
яких здійснюють на основі законодавства
про реєстрацію груп тиску.



Право та державне управління

64

Таблиця 1
Чисельність населення країн – членів ЄС і розподіл їх квот при голосуванні

в Європейській раді ЄС

№ Країна Населення, тис. осіб
на 01.01.2008 р.

Кількість голосів
у Європейській раді згідно з
Декларацією Ніццького

договору
1 Німеччина 82 200,2 29
2 Франція (з урахуванням метрополій) 63 779,1 29
3 Велика Британія 61 270,3 29
4 Італія 59 578,4 29
5 Іспанія 45 257,7 27
6 Польща 37 996,2 27
7 Румунія 21 423,4 14
8 Нідерланди 16 402,0 13
9 Греція 11 216,7 12
10 Бельгія 10 660,8 12
11 Португалія 10 633,0 12
12 Чехія 10 345,9 12
13 Угорщина 10 046,3 12
14 Швеція   9 181,7 10
15 Австрія   8 327,2 10
16 Болгарія   7 605,1 10
17 Данія   5 479,7 10
18 Словаччина   5 398,8 10
19 Фінляндія   5 296,8 10
20 Ірландія   4 414,8 7
21 Литва   3 365,4 7
22 Латвія   2 269,1 4
23 Словенія   2 022,6 4
24 Естонія   1 338,6 4
25 Кіпр      796,3 4
26 Люксембург      482,2 4
27 Мальта      410,5 3
 ЄС             497 198,8 345

Джерело: [5].

Третя група – країни Балтії та Південно-
Східної Європи, зокрема Литва, Латвія, Ес-
тонія, Греція, Мальта, Кіпр, Болгарія і Ру-
мунія, легітимація лобістської діяльності
яких перебуває на стадії розгляду законо-
проектів про лобізм [4].
Проте, як свідчить практика ухвалення

рішень, позиція національних урядів може
відігравати вирішальну роль у затверджен-
ні того чи іншого законопроекту в межах
ЄС, незважаючи на статусне представлення
за вищезазначеною квотою. Наразі можна
стверджувати, що в країнах зрілої демокра-
тії та розвинутого громадянського суспільс-
тва саме традиції політичної культури зумо-
влюють застосування форм “м’якого” права
до регулювання лобістської діяльності.
У транзитивних країнах, для яких харак-

терне жорстке регулювання будь-яких ви-
дів діяльності у сфері прийняття керівних
рішень, впроваджують систему законодав-
чого регулювання лобістської діяльності й
тим самим легітимацію впливу груп тиску
на політичні інститути.
Більшість європейських країн на націо-

нальному рівні використовує так звану кон-
тинентальну модель, яка полягає в саморе-
гуляції лобістської діяльності через етичні
професійні кодекси (табл. 2) [10].
Таким чином, легітимація лобі-діяльності

в розвинених і транзитивних країнах свід-
чить про рівень політичної культури у вза-
ємодії національних політичних інститутів,
груп тиску та груп організованих інтересів.
Конституційно-правовою основою лобі-

ювання у Великій Британії є право грома-

дян на подання петицій до органів влади
щодо ухвалення політичних рішень, яке га-
рантує Білль про права від 1689 р. Законо-
давство Британії встановлює правила щодо
взаємодії парламентарів з лобі-групами, зо-
крема під час законотворчого процесу за-
бороняють контакти з групами тиску, хоча
етичні кодекси професійної діяльності
уможливлюють взаємодію парламентарів з
лобі-групами на умовах консалтингу.
Розвиток легітимації лобістської діяльності

знайшов втілення в ухваленому в 1975 р. Акті
про запровадження парламентського реєстру
фінансових інтересів депутатів, відповідно до
якого парламентарі зобов’язані декларувати
зв’язки з групами тиску, що можуть вплинути
на їх позицію під час законодавчої роботи. Та-
кож до системи регуляторних правил можна
зарахувати конституційно-правові традиції та
звичаєвості в галузі парламентської етики й
розвинуті форми саморегуляції, наприклад,
кодекси професійної етики Асоціації профе-
сійних політичних консультантів і Асоціації
консультантів у сфері зв’язків з громадськістю
тощо [3].
Сутнісними конституційно-правовими фор-

мами лобіювання у Великій Британії визнають:
1) направлення до парламенту приватних

законопроектів (Private Bills) у формі петицій;
2) участь лобістів і лобістських об’єд-

нань у обговоренні законопроектів за спе-
ціальною парламентською процедурою, ви-
дання “green paper” і “white paper”;

3) участь лобістів і лобістських об’єднань
у роботі спонсорських підрозділів при соціа-
льно-економічних урядових відомствах.
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Таблиця 2
Легітимація лобізму в країнах Європи: національна практика

(станом на 2010 р.)

Країни
Законодавча
практика

регулювання
Національна специфіка

Австрія Відсутня Використання групами організованих інтересів і профспілками лобі-
представництва на умовах “соціального партнерства” й консультування
під час законотворчого процесу

Данія Відсутня Саморегулювання на основі етичних професійних кодексів і
обов’язкової реєстрації в комітетах урядових інституцій

Франція Відсутня Пропозиції урядових структур і профспілок щодо законодавства про ло-
біювання й правила взаємодії між парламентарями та групами тиску
(2008 р.)

Німеччина Наявна Затвердження регуляторної політики щодо реєстрації лобі-груп усіх ти-
пів представницьких інтересів і здійснення лобістської діяльності

Греція Відсутня Правил щодо лобіювання в законодавстві не існує
Угорщина Наявна Ухвалено Закон про лобіювання, а також про обов’язкову реєстрацію

лобі-груп у структурах законодавчої й виконавчої влади (2006 р.)
Ірландія Відсутня Саморегулювання на основі професійного етичного кодексу
Італія Відсутня Проект закону про лобіювання не був підтриманий, запропоновано ре-

гуляторну політику щодо реєстрації лобі-груп
Литва Наявна Ухвалено закон про лобіювання та реєстрацію лобі-груп (2001 р.)
Люксембург Відсутня Взаємодія урядових структур, парламентських комітетів і окремих пар-

ламентарів з лобі-групами на умовах “соціального партнерства”
Нідерланди Відсутня Взаємодія Парламенту й лобі-груп на основі консультування шляхом до-

ступу до законотворчого процесу
Грузія Наявна Саморегулювання на основі реєстрації професійних лобі-груп (1998 р.)
Велика
Британія

Відсутня Розгляд законопроекту щодо прозорості лобіювання на рівні Парламенту
(2008 р.)

Польща Наявна Ухвалено Закон про лобіювання (2005 р.)
Джерело: [7].

Специфікою національної практики ло-
біювання у Великій Британії можна вважати
попереднє обговорення законопроектів
(так званих “green paper”) за участю лобі-
груп, оскільки за результатами обговорен-
ня видають “white paper”, що стає основою
майбутнього законопроекту. Після публіка-
ції “white paper” лобіювання зміни до зако-
нопроекту не допускають, оскільки саме
законотворча діяльність уряду та урядових
установ визнають кінцевим результатом
ухвалення законодавства.
Так, більшість законопроектів (близько

95% від усіх зареєстрованих у парламенті)
надходить саме від уряду та урядових
установ. Це зумовлено зростанням політич-
ної ваги уряду, що формує певна політична
партія Великої Британії, яка отримує біль-
шість місць у Палаті Громад; підтримкою
парламентською більшістю розроблених за-
конопроектів; компетенцією уряду, почи-
наючи з ХІХ ст., розробляти так звані
“фінансові біллі”.
Зазначимо, що, з огляду на динамічне

зростання участі лобі-груп в ухваленні за-
конопроектів, у січні 2009 р. спеціальний
комітет із питань державного управління
Палати Громад Парламенту Великої Брита-
нії опублікував звіт щодо функціонування
лобістської індустрії в країні, за результа-
тами дослідження якого запропоновано за-
провадження законодавчого регулювання
лобістської діяльності [5].
Національна законодавча практика Фран-

цузької Республіки щодо лобіювання на під-
ставі XI Розділу Конституції (1958 р.) пе-
редбачає функціонування Соціально-еко-
номічної ради, яка виконує роль своєрідно-
го “лобістського парламенту”. Основні фун-
кції цього консультативного органу поля-
гають у забезпеченні якісної та всебічної

участі бізнесу в розробці соціальної та еко-
номічної політики для узгодження корпора-
тивних інтересів. Крім того, у Франції по-
ширена традиція саморегулювання на ос-
нові кодексу професійної етики, який за-
кріплює корпоративні етичні норми лобіст-
ської діяльності. До норм “м’якого” права
також можна віднести положення Виборчо-
го кодексу, що встановлюють принцип по-
садової несумісності особи, яка має пред-
ставницький мандат [1].
До особливостей конституційно-правової

форми лобіювання Французької Республіки
належать:

1. Участь суб’єктів лобіювання в роботі
Соціально-економічної ради, яка, згідно з
Конституцією, консультує уряд щодо зако-
нопроектної діяльності у формі надання йо-
му висновків з усіх законопроектів соціаль-
но-економічного характеру.

2. Участь суб’єктів лобіювання в роботі
консультативно-дорадчих установ, створе-
них при урядових відомствах.

3. Участь суб’єктів лобіювання в роботі
позапарламентських організацій.
Зазначимо, що взаємодія лобі-груп з па-

рламентом, урядом і урядовими установами
Франції, а також вплив груп тиску на ухва-
лення керівних рішень регулюють демокра-
тичні традиції політичної системи, які зумо-
влюють перевагу урядових установ у зако-
нотворчому процесі, а отже, і значний
вплив на лобі-групи та органи виконавчої
влади. Зокрема, співвідношення прийнятих
законодавчих ініціатив між парламентом і
урядом становить один до десяти.
Німецький досвід законодавчої бази що-

до лобіювання не є типовим для країн єв-
ропейської демократії. Специфіка німецької
регуляторної політики полягає в легітимації
реєстру лобі-груп (за різними оцінками, їх
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кількість тільки в західних землях колива-
ється від 4 до 5 тис., а за даними німецько-
го журналу “Der Schpiegel”, на одного де-
путата парламенту припадає близько
20 лобістів), які представляють групи орга-
нізованих інтересів на рівні органів, коміте-
тів і комісій федеральних і земельних уря-
дів, оскільки лобіювання інтересів у зако-
нодавчих і виконавчих інституціях ФРН
здійснюють у вигляді консультацій. Така
практика, з одного боку, надає можливість
групам інтересів брати участь у державній
діяльності, а з іншого – забезпечує полі-
тичні інститути та урядові структури експе-
ртно-аналітичними, стратегічними й інфор-
маційними ресурсами [6].
Як зазначає один із дослідників феноме-

на лобізму на національному рівні Х. Лау-
фер, у Німеччині не існує ні федерального
закону про лобізм, ні спеціального інститу-
ту, що здійснює основні напрями лобістсь-
кої діяльності. Лобізм розглядають у кон-
тексті демократизації суспільства та тради-
цій політичної культури як широку мережу
союзів, груп і об’єднань, що сприяють роз-
витку соціальної відповідальності організа-
цій і громадянського суспільства. У Німеч-
чині, як стверджує Х. Лауфер, цивілізова-
ний лобізм поєднаний з політичним консал-
тингом, який є офіційним і законним, що
виключає застосування тіньової схеми лобі-
зму [9].
Конституційно-правовою основою лобі-

ювання у ФРН визнають ч. 1 ст. 9 Консти-
туції ФРН, яка гарантує існування основно-
го суб’єкта лобіювання – німецьких грома-
дян, наділених правом створювати об’єд-
нання та товариства; а також ст. 17 Кон-
ституції ФРН, яка визначає, що кожен має
право самостійно або в групі з іншими
письмово звертатися з проханнями та скар-
гами до органів державної влади й органів
місцевого самоврядування.
Діяльність лобі-груп також регламентує

низка нормативних актів, зокрема:
1. Федеральний закон “Про направлен-

ня петицій до Німецького Бундестагу”, в
якому закріплено порядок направлення пе-
тицій і участі заявників у процедурі розгля-
ду їх звернень органами влади.

2. Кодекс поведінки члена Бундестагу, за
яким депутати мають право займатися за ви-
нагороду проблемами, що виносять на обго-
ворення комітетів парламенту за умов обо-
в’язкового й своєчасного декларування в спе-
ціальних документах даних про своє попере-
днє співробітництво з лобі-групами, а також
чинні укладені з ними угоди та контракти.

3. Федеральний Закон про реєстрацію
союзів і їх представників при Бундестагу,
яким встановлюють перелік різних спілок і
їх персональних представників, що мають
право брати участь у роботі парламенту та
федерального уряду.

4. Регламент діяльності федерального
уряду та Єдине положення про федеральні
міністерства, які вважають підзаконними но-
рмативно-правовими актами, що визначають
правові форми взаємодії лобі-груп, спілок і
об’єднань з органами виконавчої влади тощо.
Сутнісні конституційно-правові форми

лобіювання передбачають участь представ-

ників лобі-груп у роботі комітетів парламе-
нту консультативно-дорадчих установ, які
створені при органах виконавчої влади, та
ініціювання лобі-групами прийняття необ-
хідних для них інтересів нормативно-
правових актів, у тому числі й законів.
Зазначимо, що вагомість правотворчої ді-

яльності уряду й адміністрацій різного рівня
в підготовці законопроектів визначає вико-
навчу владу переважним об’єктом лобію-
вання, оскільки майже три чверті федераль-
них законів, що приймають, ґрунтуються на
проектах, підготовлених в уряді [1; 5].
Найбільш суттєвим і важливим є досвід

легітимації лобіювання в Республіці Поль-
ща, де розроблено конституційно-правову
основу лобіювання, яка охоплює: норми
Конституції щодо права на петицію, свобо-
ду слова та преси; права на збори, протес-
ти та опозицію; право доступу до публічної
інформації; Акт про лобіювання від
07.07.2005 р., який встановлює загальні за-
сади прозорості лобіювання в законодавчо-
му й регуляторному процесах, правила ви-
конання професійних лобістських дій і ви-
значення порядку реєстрації як фізичних,
так і юридичних осіб, які здійснюють лобію-
вання; Закон “Про діяльність депутата та
сенатора відповідно до мандату” від
09.05.1966 р. (ч. 3а і 3b ст. 18, ч. 4а і 4b
ст. 23) та Закон “Про Раду Міністрів” від
08.09.1996 р. (ст. 39а), якими регламенто-
вано порядок надання депутатами та урядо-
вцями інформації про діяльність своїх офісів
з метою запобігання так званому “вбу-
дованому лобіюванню”; Закон “Про орган
урядової адміністрації” від 04.09.1997 р.
(ч. 1 ст. 6), який встановлює засади веден-
ня реєстру професійних лобістів [6].
Так, згідно з Актом про лобіювання від

07.07.2005 р., професійні лобістські компа-
нії та професійні лобісти можуть надавати
лобі-послуги та представляти інтереси сус-
пільних і корпоративних організованих
груп на підставі цивільної угоди, укладеної
із замовниками лобістських послуг. Зазна-
чимо, що польські групи тиску перебувають
лише на стадії самоорганізації та професіо-
налізації, з огляду на те, що лише у 2003 р.
було створено Асоціацію професійних лобі-
стів Польщі, яка розробила Кодекс етичної
поведінки лобіста. Дослідники національної
практики лобіювання зазначають, що Асо-
ціація не має суттєвого впливу на засоби
масової інформації та громадську думку,
оскільки вона нечисленна та обмежена що-
до організаційно-фінансових ресурсів [7].
Запровадження антикорупційних заходів

у галузі лобіювання за трьома напрямами
(врегулювання поведінки осіб, які посіда-
ють керівні посади – посадовців, членів па-
рламенту та урядовців; прийняття Акта про
лобіювання; розроблення громадськими ор-
ганізаціями етичних норм щодо професіо-
налізації лобіювання) також впливає на
ефективність регуляторної політики щодо
діяльності лобі-груп.
Дослідники також відзначають проблему

фрагментарності законодавчої бази регулю-
вання лобізму, зважаючи на те, що польське
законодавство не врегулювало проблему
прозорого доступу до інформації осіб, які
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безпосередньо приймають рішення, здійс-
нюють реєстрацію та наглядають за лобіст-
ською діяльністю. Акт вважають “жорстким”
для професійних лобістів (осіб, фірм, компа-
ній) і водночас “м’яким” щодо бізнес-
асоціацій і неурядових організацій, які фор-
мально не здійснюють професійну лобістсь-
ку діяльність, але є активними суб’єктами
лобіювання. Унаслідок цього офіційний ре-
єстр лобістів є формальним і не відображає
реальних масштабів лобіювання [1].
Висновки. Таким чином, компаратив-

ний аналіз національної практики легітима-
ції лобізму в країнах зрілої демократії та
розвинутого громадянського суспільства
(Велика Британія, ФРН, Французька Респуб-
ліка, Республіка Польща) демонструє різний
ступінь розвитку громадянського суспільст-
ва, зокрема прозорості представництва інте-
ресів суспільних, корпоративних і неформа-
льних об’єднань у владних інститутах, а ін-
ституціоналізація лобіювання зберігає свою
актуальність як для європейських країн, так
і для транзитивних держав. У провідних
країнах ЄС традиції політичної культури зу-
мовлюють застосування форм “м’якого” пра-
ва до регулювання лобістської діяльності, а
в транзитивних країнах, для яких характер-
не жорстке регулювання будь-яких видів ді-
яльності у сфері прийняття керівних рішень,
впроваджують систему законодавчого регу-
лювання лобістської діяльності й тим самим
легітимацію впливу груп тиску на політичні
інститути. Більшість європейських країн на
національному рівні використовують так
звану континентальну модель, яка полягає в
саморегуляції лобістської діяльності через
етичні професійні кодекси.
Отже, досвід легітимації інституту лобію-

вання провідних демократичних країн є
дуже цінним як для країн Східної Європи,
так і для України.
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Газизов М. М. Легитимация института лоббирования в ведущих демократических
странах
В статье рассмотрен опыт ведущих демократических стран (Великобритании, Французской

Республики, Федеративной Республики Германия, Республики Польша) по вопросу легитима-
ции института лоббирования и условия его введения в Украине. Исследованы управленческие
и политические аспекты лоббизма в странах развитой демократии, особое внимание уделено
функционированию лобби-групп, регулирующих деятельность групп интересов в областях та-
моженной, антимонопольной и энергетической политики.
Ключевые слова: лобби-группы, демократическая легитимность, институт лоббирования,

демократические страны.

Gazizov M. Legitimization of the Lobbying Institution in the Leading Democratic
Countries

An extended abstract of a paper on the subject of: “Legitimization of the lobbying institution in
the leading democratic countries”.

Problem setting. Following the democratic traditions of European culture, the Government and
the Parliament are interested in the existence of the interest groups. They encourage their
representation, as it allows the politicians not to spend time on information gathering and carrying
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out expert investigation on the one hand, and ensure the public support in the process of
realization of specific bases of state politics on the other.

Recent research and publications analysis. Lobbying phenomenon has been studied by
such experts in the European lobbying as D. Koen, Dz. Richardson, K. Makhoni, Dz. Greenwoog,
K. Karr, B. Kokhler-Kohh and R. Eizing, E. Brochaid, Dz. Berkhoud, D. Louri, P. Boyen, Dz. Baers,
B. Kerremans, D. Ernshow etc., who pointed out that it lies in the ensuring of “democratic
legitimacy” of the government model, which makes the participation of the pressure groups in the
legislative process and regulation of the relations within the unique European political and
economical area possible.

Lobbying theory рas been elaborated by such domestic scientists as Ju. Zushchika, P. Kyslyi,
Ch. Vaiza, M. Lopata, V. Nesterovych, V. Sumska, Je. Tykhomyrova, A. Odintsova, O. Grospheld,
R. Matskevych, O. Liubimov, O. Avtonomov, S. Teleshun, P. Tolstykh, O. Shestakova and many
others.

The aim of the article. The aim of the article is analysis and generalization of the experience
of leading democratic countries such as Great Britain, France, Germany, Poland on the issues of
the legitimization of the lobbying institution and the terms of its imlementation in Ukraine.

Main body. National representation and the influence on the decision making, as the
researches of European integration processes depict, depends on such factors as population of the
EU state members and the allocation of their quotas during the vote in the EU European Council as
for the final decisions.

As the analysis has shown, under the new conditions the outstanding influence on the decision
making is that of such developed European countries as Germany, France, Great Britain, Italy and
Spain, where the legitimization of lobbying exists in the form “soft” law (France, Great Britain) or
legislative prescription on the level of statutory registration of pressure groups (Germany).

The second group of national actors is represented by the countries of Northern and East-
Central Europe, Netherlands, Belgium, Switzerland, Finland, Ireland, Austria, Poland, Czech
Republic, Hungary, where the national lobbying activity is performed basing on the legal
documents on pressure groups registration.

The third group is formed by the Baltic Countries and countries of Eastern-Southern Europe,
Lithuania, Latvia, Estonia, Greece, Malta, Cyprus, Bulgaria and Romania in particular, where the
legitimization of lobbying activity is in the stage of law drafts on lobbying.

However, as the practice of decision making shows, position of national governments may play
the crucial role in the adoption of this or that law within the EU frameworks, despite the status
representation according the quotas mentioned above. So we may say that in the countries of
mature democracy and developed civil society these are the traditions of political culture that
ensure the application of soft forms of legislation to the regulation of lobbying activity.

However, in the transitive countries, where strict regulation of any types of activity in the area
of governing decision-making is applied, the system of legislative regulation of lobbying is
introduced.

Thus the legitimization of lobbying in the developed and transitive countries shows the level of
political culture in the interaction of national political institutions, risk groups and groups of
common interests.

Given in the article are the key points of the lobbying legitimization in such countries as Great
Britain, France, Germany, Poland.

Conclusions of the article and prospective for further studies. Thus, the comparative
analysis of national practice of lobbying legitimization in the countries of mature democracy and
developed civil society (Great Britain, Germany, France, Poland) shows different level of civil
society development, in particular transparence of interest representation of social, corporate and
non-formal associations in the governmental institutions, and the lobbying institutionalization is
still up-to-date for EU countries as well as for transitive countries.

In the EU leading states the traditions of political culture ensure application of soft forms of
laws to the regulation of lobbying activity, however, in the transitive countries, where strict
regulation of any types of activity in the area of governing decision-making is applied, the system
of legislative regulation of lobbying is introduced, which makes the influence of pressure groups
on political institutions legal. The majority of European countries use so-called continental model
on national level, which is in the self-regulation of lobbying activity through professional ethic
codes.

Thus the issue of the legitimization of the lobbying institution in the leading democratic
countries is of great value both for the countries of Eastern Europe and Ukraine.

Key words: lobby-groups, democratic legitimacy, lobbying institution, democratic countries.
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У статті розкрито мотиваційні засади політичної поведінки державних службовців; охарак-
теризовано її складові (політичні цінності, інтереси, традиції, мотиви, потреби та вольові якості
особистості); обґрунтовано вплив політичних потреб на сформованість політичних цінностей
особистості як базового складника політичної поведінки; проаналізовано стан сформованості
політичних цінностей у державних службовців – слухачів курсів підвищення кваліфікації Наці-
ональної академії державного управління при Президентові України.
Ключові слова: політична поведінка, політичні цінності, інтереси, традиції, мотиви, потре-

би, вольові якості особистості.

На сучасному етапі розвитку незалежної
Української держави важливими є питання
сформованості мотивації політичної поведінки
керівних кадрів, державних службовців, полі-
тиків різних рівнів, яку характеризують таки-
ми складниками, як політичні цінності, інтере-
си, традиції, мотиви, потреби та вольові якості
особистості. Адже досить тривалий час в
Україні була відсутня чітка й продумана про-
грама дій щодо підготовки керівних кадрів як
представників владної управлінської еліти,
спроможної забезпечити добробут країни, по-
долати економічну, соціальну та політичну
кризи, вивести Ураїну на євроінтеграційний
шлях розвитку. Це породило ситуацію певної
невизначеності, що не сприяло формуванню
спільних соціальних цінностей і соціальної
консолідації у форматі “Українська держава –
керівні кадри державного управління – украї-
нське суспільство”, оскільки старі цінності
(утвердження соціальної однорідності й рівно-
сті, колективізму тощо) припинили існувати, а
нові (свобода, рівність можливостей, справед-
ливість) ще не сформовані у свідомості лю-
дей.1

Тому важливим є розгляд політичних цін-
ностей державних службовців у системі під-
вищення кваліфікації та спрямування змісту
навчання на їх розвиток.
Розкриттю сутності й значення ціннісно-

мотиваційних засад політичної поведінки дер-
жавних службовців присвячено наукові роз-
робки В. Бодрова, Є. Вятра, В. Гошовської,
А. Зимичева, Ю. Кальниша, І. Сурай,
Ю. Сурміна, В. Семиченко та ін. Проте, не-
зважаючи на широкий спектр досліджува-
них ними проблем, окремої уваги потребу-
ють теоретичні та практичні аспекти фор-
мування політичних цінностей, спрямова-
них на демократичний розвиток Української
держави, які залежать від усвідомлених ни-
ми політичних потреб, інтересів, традицій,
мотивів, почуттів, настроїв і волі.
Мета статті – на основі проведеного те-

оретичного аналізу у сфері дослідження
ціннісно-мотиваційних засад політичної пове-
дінки державних службовців обґрунтувати
вплив політичних потреб на сформованість
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політичних цінностей особистості як базо-
вого складника політичної поведінки та
проаналізувати стан сформованості полі-
тичних цінностей у державних службовців
– слухачів курсів підвищення кваліфікації
Національної академії державного управ-
ління при Президентові України.
Поведінка людини – це складний ком-

плекс пристосувань, спрямованих на задово-
лення потреб її організму (фізіологічних, со-
ціальних, духовних), яка складається із за-
кріплених спадково рефлекторних реакцій і
звичок, навичок, набутих за допомогою на-
вчання, а політична поведінка є проявом по-
літичної культури особистості, “способом її
існування”. На думку польського політолога
Є. Вятра, “політична культура – це сукупність
позицій, цінностей і зразків поведінки, які
стосуються відносин влади й громадян” [1].
Такий підхід є досить поширений і ґрунтуєть-
ся на визнанні органічної єдності в політичній
культурі двох сторін: духовної, ідеологічної
та практичної, діяльної (поведінкової).
Ми погоджуємося з думками науковців, що

політична поведінка залежить від політичної
свідомості та політичної ідеології, які взаємо-
залежні та є її складовими. Крім того, полі-
тичну свідомість поділяють на буденну й тео-
ретичну (табл. 1), а політична ідеологія ґрун-
тується на теоретичній свідомості (теоретич-
них знаннях) і цінностях (у свою чергу, є ба-
зовою складовою мотивації).
Як бачимо з табл. 1, буденну політичну

свідомість характеризують несистематизова-
ними масовими уявленнями про політику. Во-
на виникає стихійно, безпосередньо з повсяк-
денної практики; відображає політичні явища
й процеси поверхово, не вдаючись до їх суті;
має такі яскраво виражені соціально-
психологічні риси, як почуття, настрої, емоції;
її характеризують особливою гнучкістю та ди-
намізмом.Саме на рівні буденної свідомості,
як правило, відбувається швидка реакція лю-
дей на політичні події, а їхнє ставлення до по-
літичної влади формують, насамперед, факти
повсякденного життя.
Більшість людей сприймає політику на рівні

буденної свідомості.
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Таблиця 1
Структура політичної культури
Політична культура влади і громадян

політична свідомість
буденна теоретична політична ідеологія

характеризують несистематизованими
масовими уявленнями про політику; ви-
являється через почуття, настрої, емо-
ції

ґрунтується на теоретичних
знаннях і фактах

ґрунтується на теоретичній сві-
домості (тобто теоретичних
знаннях) та цінностях, що є
складовою мотивації

Теоретична політична свідомість – це суку-
пність ідей, поглядів, знань, які виникають
на основі наукового дослідження політичних
явищ і процесів. Разом із системою цінностей,
вони формують політичну ідеологію як “сукуп-
ність ідей і поглядів, які відображають у
більш чи менш систематизованій формі від-
ношення людей до навколишньої дійсності й
один до одного та слугують закріпленню,
або зміні, розвитку суспільних відносин. Ос-
новою ідеологічного відображення дійсності є
певні суспільні інтереси [2], які є різними в
кожній суспільній групі. Тому відмінності в
інтересах суспільних класів породжують від-
мінності в їх ідеології. А оскільки в суспільст-
ві завжди є класи з відмінними інтересами,

то демократична держава, тобто така дер-
жава, яка стоїть над класовими інтересами,
прагне виражати інтереси всього народу, а
не певного суспільного класу, вона не може
ставати на позиції тієї чи іншої ідеології.
Теоретична політична свідомість разом із

цінностями є основою політичної ідеології,
оскільки теоретичні знання ґрунтуються пере-
дусім на фактах, а ідеологія – на цінностях,
що відбивають інтереси того чи іншого суспі-
льного класу. Тому цінності є мотиваційним
базисом політичної поведінки, а їх втрата
означає її руйнування та руйнування політич-
ної культури в цілому.
Розкриємо останню тезу за допомогою

табл. 2.
Таблиця 2

Цінності – складова мотивації
Мотивація

почуття, настрої, воля цінності, інтереси,
традиції

потреби мотиви

почуття – причина вольового
акту;

стан почуттів щодо політичних
явищ і процесів (локус контро-
лю – ставлення до відповідаль-
ності);

воля – свідома організація й са-
морегуляція людиною своєї дія-
льності та поведінки, спрямова-
на на подолання труднощів при
досягненні поставлених цілей;
явище вторинного порядку що-
до емоцій і почуттів   

цінності відбивають класові
інтереси;

інтереси формуються на ос-
нові усвідомлених потреб,
мають класовий характер;

традиції – усталені норми,
звичаї, що передаються від
покоління до покоління

прагнення до сво-
боди, незалежності,
переважання, па-
нування над інши-
ми, високого ста-
тусу, престижу,
слави, задоволен-
ня матеріальних
потреб тощо

прагнення до дося-
гнення мети,
усвідомлення гро-
мадянського
обов'язку,
інформації,
невдоволення

Аналізуючи зміст табл. 2, зауважимо, що
мотивація ґрунтується на почуттях, настро-
ях, волі, цінностях, інтересах, традиціях, по-
требах, мотивах, які між собою є взаємоза-
лежними та взаємозумовленими. Тобто, якщо
в центрі нашої уваги перебувають цінності,
то ми їх розглядатимемо залежно від усвідо-
млених потреб, інтересів, традицій, мотивів,
почуттів, настроїв і волі.
Зокрема, щодо політичних потреб, то во-

ни є різними в різних класових групах у сус-
пільстві. Як свідчать результати досліджень
Інституту соціології НАН України [3], на су-
часному етапі розвитку України в суспіль-
ному етосі спостерігають відносне знижен-
ня матеріалістичних і традиціоналістських
ціннісних орієнтацій. Це відбувається за
рахунок відносного зростання ваги зміша-
ної ціннісної орієнтації (одночасна орієнта-
ція на “цінності виживання” й “цінності са-
мореалізації”) та ліберально-демократичних
цінностей.
Приналежність громадян до різних соці-

альних груп і верств спричиняє певну варі-
ативність їх ціннісних пріоритетів (або інте-
ресів). Так, у середовищі низькостатусних
груп і верств переважають матеріалістичні

й традиціоналістичні орієнтації, а у високо-
статусних – збалансована, змішана ціннісна
орієнтація й ліберально-демократичні цін-
ності. Ціннісні показники середніх соціаль-
них верств займають приблизно серединну
позицію між низькостатусними й високоста-
тусними верствами, але тяжіють більше до
останніх.
Тобто високостатусні верстви українсь-

кого населення відносно успішно адапту-
ються до суспільних трансформацій у на-
прямі побудови ринкової економіки, стабі-
льної демократії та розвиненого громадян-
ського суспільства. Середні верстви насе-
лення також намагаються успішно адапту-
ватися до суспільних перетворень, схиляю-
чись до ліберально-демократичних ціннос-
тей і використовуючи певні традиціоналіст-
ські орієнтації. Низькостатусні верстви ме-
нше переймаються ліберально-демократич-
ними орієнтаціями, вони більш матеріаліс-
тичні, традиціоналістичні та консервативно
налаштовані, тому їхню адаптацію до суспі-
льних трансформацій слід оцінити як мало-
успішну, малоефективну.
Ці факти підтверджує наше дослідження,

проведене в Національній академії держав-
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ного управління при Президентові України в
2015 р. З’ясовано, що державні службовці
(високостатусні особи, слухачі курсів під-
вищення кваліфікації) у своїй більшості
(73,5%) вказали на потреби “прагнення до
свободи та незалежності”.
Ці політичні потреби державних службо-

вців формують у них відповідну політичну
поведінку, яка виявляється через відповідний
локус контролю – екстернальний (зовнішній)
чи інтернальний (внутрішній).
Наприклад, якщо державний службовець

має екстернальний локус контролю, то це
означає, що він схильний приписувати від-
повідальність за наслідки своєї діяльності
зовнішнім силам. При цьому, як правило, в
особистості переважають такі якості, як не-
врівноваженість, невпевненість у своїх си-
лах, тривожність, підозрілість, конформ-
ність, агресивність тощо.
Якщо державні службовці мають внутрі-

шній (інтернальний) локус контролю, то це
означає, що вони покладають на себе відпо-
відальність за власні дії та їх причини, ба-
чать їх у особливостях своєї уваги, мислен-
ня, здібностей, внутрішніх переживань. Ін-
дивідам такого типу, як правило, властиві
впевненість у собі, наполегливість і послідо-
вність у досягненні поставлених цілей, схи-
льність до самоаналізу, врівноваженість, то-
вариськість, доброзичливість, незалежність.
За допомогою комплексу психологічних

тестів ми перевірили такі якості респонден-
тів, як упевненість у собі [4], тривожність
[5], конформність [6], і з’ясували таке:
а) щодо впевненості в собі, то:

– 52,3% – відчувають страх перед непе-
редбаченими ситуаціями, тому в простих
ситуаціях можуть відчувати сумніви;

– 33,2% – вільні від непродуманих вчин-
ків, але деяка частка невпевненості
присутня, що є доказом гнучкості їхньої
психіки;

– 14,5% – мають яскраво виражену потре-
бу почувати себе впевнено, тому оточен-
ня завжди може покластися на них;
б) щодо тривожності, то за шкалою Спі-
лбергера Ханіна:

– 71,7% – мають низький рівень ситуати-
вної тривожності, що характеризують
очікуваннями загроз від власної агреси-
вної реакції та самоповаги;

– 28,3% – мають високий рівень особистісної
тривожності, що характеризують впливом
стресових ситуацій; також вона пов’язана з
особистісними якостями;
в) щодо конформності (здатності до кон-
формізму, тобто до зміни своїх поглядів і
позицій під впливом інших осіб), то:

– 84,3% – керуються не емоціями, а раці-
ональним способом мислення, не зміню-
ють часто своїх поглядів і переконань;

– 15,7% – мають високий рівень конфор-
мності.
Результати опитування респондентів під-

твердили той факт, що серед державних
службовців переважають особистості з екс-
тернальним локус контролем, тому важли-
вим є системне проведення з ними відпові-
дних психологічних тренінгів та коучингів у
системі підвищення кваліфікації.

Метою таких навчальних занять має бути
вплив на поведінкові компетентності слуха-
чів, а не когнітивні (знання та вміння). При
цьому важливим має стати обговорення їхніх
політичних настроїв і політичних традицій.
Політичні настрої характеризують станом

почуттів щодо політичних явищ і процесів;
вони містять як емоційні, так і раціональні
елементи, та мають значний вплив на полі-
тичну поведінку людей; найбільш динамічно
й чутливо відображають вплив економічних і
соціальних чинників на політику.
Політичні традиції є усталеними нормами

політичної поведінки й цінностей, ідей, зви-
чаїв, які передають від покоління до поко-
ління. У традиціях сконцентровані ті елеме-
нти політичного досвіду, які об'єктивно від-
повідають інтересам і цілям суспільства, ви-
знаються ним, їх закріплюють як нормативні
настанови. Змінюють їх або поступово (у
процесі довготривалого суспільного розвит-
ку), або швидко (у періоди докорінних сус-
пільних перетворень, коли на зміну усталеним
приходять інші ідеї та цінності).
Нині, у період модернізації Української

держави та вимог українського суспільства до
державних службовців як до політико-адміні-
стративної еліти нації [7], виникає потреба в
переосмисленні власних політичних цінностей
і традицій, формуванні нових, спрямованих
на демократичний розвиток держави. Однак
при цьому повинно бути враховано, що моти-
ви політичної поведінки залежать, насампе-
ред, від власної користі та є незмінною ри-
сою людської природи. Тому необхідно вра-
ховувати, що ставлення людини до політики
зумовлено, передусім, прагненням реалізації
її особистих інтересів.
Корисливість політиків, зловживання ними

владою, особливо в неприхованих формах,
спричиняють спадання інтересу до політики,
зниження політичної активності пересічних
громадян. Втраті довіри до політики та її офі-
ційних представників сприяють і такі чинники,
як девальвація основних політичних ціннос-
тей і ідеалів, відхід політичних лідерів від пе-
редвиборчих обіцянок і програм, маніпулю-
вання ними громадською думкою, поширення
корупції тощо.
Спадання інтересу до політики та довіри

до політиків найвиразніше виявляється в аб-
сентеїзмі (від лат. “відсутній”) – ухиленні ви-
борців від участі в голосуванні на виборах різ-
ного рівня.
Частка людей, які відмовляються брати

участь у виборах, є значною в більшості країн
світу, в тому числі зі стабільною демократич-
ною системою. На виборчі дільниці, напри-
клад, у таких країнах, як США, Франція,
Великобританія, у дні виборів рідко прихо-
дять більше ніж 50–60% тих, хто має право
голосу. У багатьох колишніх соціалістичних
країнах, а також колишніх радянських респу-
бліках, які стали незалежними державами,
через низьку активність громадян у багатьох
виборчих округах вибори часто не відбува-
ються, переносяться, проводяться повторно.
Однак, якщо в країнах з розвиненою де-

мократією байдужість громадян до політики
пов’язана з високим ступенем незалежності
від неї їхнього особистого життя, розвитку
громадянського суспільства, то в постсоціалі-
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стичних країнах ухилення від виборів є, на-
самперед, результатом розчарування людей у
політичних лідерах і тих соціально-еконо-
мічних перетвореннях, які здійснюють під
їхнім керівництвом.
Змінити цю ситуацію на краще можна

шляхом удосконалення публічно-правової
структури взаємодії суспільства й держави
на рівні законотворчості. Зокрема, вдоско-
налити виборчу систему та виборче зако-
нодавство з метою закріплення міжнарод-
них стандартів у виборчому процесі та де-
мократичних правових традицій розвитку
правової культури учасників виборчого
процесу. Але для цього потрібна політична
воля як свідома організація й саморегуля-
ція людиною своєї діяльності та поведінки,
спрямована на подолання труднощів при
досягненні поставлених цілей; явище вто-
ринного порядку щодо емоцій і почуттів.
Більшість науковців поділяють вольові

якості особистості на дві великі групи – ба-
зальні та системні.
До базальних (первинних) якостей на-

лежать енергійність і терплячість; до систе-
мних (вторинних) – цілеспрямованість, напо-
легливість, принциповість, самостійність, іні-
ціативність, рішучість.
Сукупність позитивних (базальних і сис-

темних) вольових якостей утворює силу
волі особистості. Встановлено, що людям із
сильною волею властивий високий рівень
мотивації досягнення, яку характеризують
наполегливістю в досягненні своєї мети,
прагненням до поліпшення результатів, не-
задоволеністю досягнутим, намаганням до-
сягти свого будь-якою ціною.
Висновки. Отже, сформовані й усвідом-

лені політичні цінності особистості є основою
її політичної поведінки, а сформована сила волі
– запорукою досягнення поставленої мети.
Результати наших досліджень, проведе-

них у Національній академії державного
управління при Президентові України у
2015 р., на жаль, свідчать про недостат-

ність сформованих системних (вторинних)
вольових якостей особистості, на відміну
від первинних (базальних). Особливо це
стосується наполегливості, принциповості,
самостійності й рішучості. Тому на курсах
підвищення кваліфікації державних служ-
бовців особливу увагу потрібно приділяти
саме розвитку цих особистісних якостей.
Цьому мають сприяти сучасні інноваційні
форми навчальних занять і прагнення дер-
жавних службовців до самоосвіти та само-
вдосконалення.
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Даниленко Л. И. Ценностно-мотивационные основы политического поведения го-
сударственных служащих
В статье раскрыты мотивационные принципы политического поведения государственных

служащих; охарактеризованы его составляющие (политические ценности, интересы, тради-
ции, мотивы, потребности и волевые качества личности); обосновано влияние политических
потребностей на сформированность политических ценностей личности как базовой состав-
ляющей политического поведения; проанализировано состояние сформированности политиче-
ских ценностей у государственных служащих – слушателей курсов повышения квалификации
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.
Ключевые слова: политическое поведение, политические ценности, интересы, традиции,

мотивы, потребности, волевые качества личности.

Danylenko L. Axiological and Motivational Principles of Political Behavior of Civil
Servants

At the present stage of development of the independent Ukrainian state issues of formedness of
motivation of political behavior of senior executives, civil servants, politicians of different levels
emerge as quite important. This political behavior is characterized by such components as political
values, interests, traditions, motives, needs and volitional powers of personality. Surely for quite a
long time Ukraine didn’t have any clear and well-thought-out action program for training of senior
executives as representatives of the ruling administrative elite. This caused the situation of some
kind of uncertainty, as old values ceased to exist and the new ones have not been formed in the
minds of people. Therefore, it is important to consider the formedness of political values of civil
servants within the system of in-service training and direction of training content towards their
development.
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The scientific research results of the following scientists are dedicated to the subject of
disclosure of the essence and sense of axiological and motivational principles of political behavior of
civil servants V. Bodrov, Ye. Viatr, V. Hoshovska, A. Zymychev, Yu. Kalnysh, I. Surai, Yu. Surmin,
V. Semychenko and others. However, a certain study is required to examine theoretical and
practical aspects of formation of political values aimed at democratic development of Ukrainian
state.

Paper objective is to substantiate the influence of political needs on the formedness of political
values of personality as the basic element of political behavior on the basis of the conducted
theoretical analysis in the field of research of axiological and motivational principles of political
behavior of civil servants and to analyze the state of formedness of political values of public
servants – trainees of the in-service training courses of the National Academy for Public
Administration under the President of Ukraine.

Human behavior is a complex set of tools, which are directed at the repletion of wants of the
body (physiological, social, spiritual), which consists of inherently fixed reflex reactions, habits, and
skills acquired through training and political behavior is a manifestation of political culture of a
person, “mode of his/her existence”.

We agree with the views of the scientists that political behavior depends on political
consciousness and political ideology, that are its constituents and are interdependent. In addition,
political consciousness is divided into the everyday and theoretical, and political ideology is based
on theoretical consciousness and values.

Theoretical political consciousness together with values is the basis for political ideology, as
theoretical knowledge relies in the first place on facts, and ideology – on values. Therefore values
serve as a motivational basis of political behavior, and their loss means its ruination and
destruction of political culture in general.

Affiliation of citizens to different social groups causes flexibility of their value priorities. Among
the groups and classes with low status dominate materialistic orientations, and in the groups with
high status – mixed value orientation and liberal and democratic values.

The results of the conducted survey confirmed the fact that among civil servants dominate
personalities with the external locus of control and therefore the important necessity arises to
systematically deliver to them corresponding psychological trainings and coaching within the
system of in-service training. The aim of these training sessions should be the impact on behavioral
competencies of the trainees. Herewith great importance should belong to the discussion of their
political attitudes and political traditions.

The results of our survey, conducted at the National Academy for Public Administration under
the President of Ukraine in 2015, indicate insufficiency of the existing volitional powers of a person.
This is particularly relevant to persistency, adherence to principles, independence and decisiveness.
Therefore, during the in-service training courses of civil servants, special attention should be paid
to the development of exactly these personal qualities.

Key words: political behavior, political values, interests, traditions, motives, needs, volitional
powers of personality.
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ропейських стандартів державного управління виборчим процесом.

В умовах сучасної України питання про
те, чи відповідає національне виборче за-
конодавство та практика його застосування
міжнародним виборчим стандартам, є до-
сить актуальним. Адже Україна як демокра-
тична за формою і правова за конституцій-
но проголошеними принципами свого існу-
вання держава просто неможлива без віль-
них і демократичних виборів, що відпові-
дають загальновизнаним міжнародним кри-
теріям виборчих прав і свобод громадян,
всіх учасників виборчого процессу та й ви-
борчого процесу взагалі.1

Проблеми вдосконалення належної ор-
ганізації виборчого процесу та питань ефе-
ктивності державного управління в цій
сфері досліджували: Р. Аксакова, О. Ко-
вальчук, А. Колодій, М. Наход, Б. Рай-
ковський, М. Рибачук, М. Рябов, А. Савков,
С. Серьогіна, І. Фетєску, Ю. Хромова та ін.
Проте вивчення проблем адаптації євро-
пейських стандартів державного управлін-
ня виборчим процесом в Україні не можна
вважати вичерпаним.
Досить важливим кроком уперед ми

вважаємо впровадження в життя запропо-
нованих автором рекомендацій, які дають
змогу чітко сформулювати напрям розвитку
нашої держави в плані підвищення ефекти-
вності управління виборчим процесом.
Мета статті – розробка практичних ре-

комендацій з адаптації європейських стан-
дартів державного управління виборчим
процесом в Україні з метою підвищення
ефективності державного управління в цій
сфері.
Україна перебуває в пошуку оптимальної

моделі виборчої системи, і практично під
кожні нові вибори в ній створюється нова.
Однією з основних причин такої ситуації є
те, що в незалежній Україні, як і в колиш-
ньому СРСР, виборчі закони завжди нале-
жали до ординарного законодавства, що
давало змогу змінювати їх звичайною біль-
шістю голосів депутатів парламенту.
Саме тому вважаємо доцільним зазна-

чення типу виборчої системи в нормативно-
правовому документі найвищої юридичної
сили – Конституції України. За порядком
внесення змін до Конституції України вона
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наближена до так званих “жорстких кон-
ституцій”, саме тому така пропозиція уне-
можливить часті та невиправдані зміни й
маніпуляції українською виборчою систе-
мою, тим самим не заплутуючи виборців та
інших суб’єктів виборчого процесу карди-
нальними змінами “правил гри” під час та
напередодні виборчого процесу.
Проте зазначимо, що, незалежно від то-

го, які саме зміни робляться в українському
виборчому законодавстві, аргументація цих
змін залишається незмінною, а саме:
“удосконалити виборчий процес, зробити
його прозорішим та ефективнішим, щоб у
Парламенті України були якомога найкраще
представлені інтереси всього суспільства, а
також привести виборче законодавство у
відповідність європейським стандартам та
вимогам” [1].
Для вдосконалення вітчизняного вибор-

чого законодавства та зближення з євро-
пейськими стандартами виборів, які визна-
ються всією міжнародною спільнотою взір-
цем демократичності, Україні необхідно
врахувати ці принципи та розробити шляхи
для їх упровадження.
Вважаємо, що до них слід віднести:

– “відкриті списки” за умов пропорційної
системи виборів;

– “відкритість фінансування” політичних
партій у виборчому процесі;

– раціональне використання ЗМІ в інфор-
маційному забезпеченні виборів.
Розглянемо кожен з них окремо.
Істотним недоліком нині чинної в Україні

виборчої системи, на думку багатьох екс-
пертів у цій галузі, є “закритість” списків,
що не дає змоги виборцю повною мірою ви-
словити свої вподобання щодо конкретних
кандидатів і гіпертрофовано підносить
впливовість партійних лідерів, закріплюючи
авторитаризм у партіях. Крім того, повністю
розірвано зв’язок між депутатським корпу-
сом та виборчими округами, оскільки ви-
борці не можуть знати всіх членів обраної
партії та, відповідно, члени партії, яка
пройшла до парламенту, також можуть не
мати жодного стосунку до громадян, які го-
лосували за партію, до якої вони ввійшли.
У поєднанні з імперативним мандатом це
призводить до того, що народний депутат
стає не стільки представником виборців,
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скільки заручником партійного керівницт-
ва, від волі якого залежить його статус як
народного депутата.
Тому на сьогоднішньому етапі трансфо-

рмаційного процесу оптимальним виглядає
запровадження пропорційної системи, яка б
базувалася на моделі так званих
“відкритих” (або “регіональних”) партійних
списків та відкритого фінансування партій і
виборчих кампаній, тим самим унеможли-
вити тіньове фінансування та махінації, які
можна розцінювати як один із елементів
прозорості діяльності партій [2].
Слід зазначити, що пропорційна виборча

система, яка базується на моделі так зва-
них “закритих списків”, є одним із головних
чинників, який провокує державно-по-
літичні конфлікти. Ця виборча система фа-
ктично унеможливлює оновлення політич-
них елітних груп і деформує етичні норми
політичної діяльності [2].
Ми вважаємо, що система з відкритими

регіональними списками дасть значно біль-
шу свободу вибору виборцям, зробить пред-
ставництво особистісним, ніж за пропорцій-
ної системи з жорсткими списками, дозво-
лить формувати парламент лише з тих осо-
бистостей, які відомі виборцям і мають їхню
безпосередню підтримку. За такої виборчої
системи роль партійних лідерів істотно зни-
жується, якщо не зводиться нанівець, а роль
народу та громади, натомість, зростає, що
підвищує роль виборів як форми безпосере-
дньої влади народу [3, с. 328].
Відкриті списки охоплюють декілька

проблемних аспектів: психологічний (від-
криті списки знімають конфлікт серед ви-
борців і членів партій; зменшують можли-
вість розповсюдження такого явища, як аб-
сентеїзм та відчуження народу від влади),
соціальний і правовий (відкриті списки на-
дають можливість ознайомитись із соціаль-
ним статусом кандидата в депутати, дотри-
муватись гендерності, відкритості, легітим-
ності та прямого волевиявлення народу).
Врегулювання вищезазначених аспектів

виводить на один рівень громадян (вибор-
ців) і систему органів державної влади чи
органів місцевого самоврядування, ключо-
вих органів управління виборчим процесом,
забезпечуючи побудову відносин на пари-
тетних, партнерських засадах. Адже ні для
кого не таємниця, що саме поняття “добре
управління” охоплює демократичну й ефек-
тивну систему управління, успішно діючі
громадські інституції, відповідну якість гро-
мадських послуг та вміння пристосуватися
до нових суспільних потреб і викликів [4,
с. 17]. Тому одним з основних завдань дер-
жави, як найголовнішої форми організації
суспільства, має бути сприяння підвищенню
активності й залучення громадян до проце-
сів управління державою, тим самим збіль-
шуючи довіру громадян до органів влади.
Застосування більшістю держав – учас-

ниць ЄС пропорційної виборчої системи (зо-
крема, системи з преференційними та від-
критими виборчими списками) свідчить про
високий рівень політичної та правової куль-
тури громадян, а також відповідальності по-
літиків перед своїми виборцями. Адже
участь у виборчій кампанії є однією з харак-

теристик політичної культури націй. Тому
можна очікувати, що модернізація вітчизня-
ної виборчої системи матиме значний вплив
на рівень політичної культури українського
народу та його політико-владної еліти.
До засад участі ЗМІ в інформаційному

забезпеченні виборів необхідно включити:
недопущення замовчування суспільно важ-
ливої інформації та викривлення інформації
про виборчі події, обов’язок отримувати ін-
формацію з двох та більше джерел. Досить
важливо також встановити деталізовані ви-
моги щодо створення та поширення в пря-
мому ефірі телерадіоорганізацій передач за
участю партій і кандидатів, їх формату. На-
ціональна рада з питань телебачення та
радіомовлення, здійснюючи контроль за
дотриманням ЗМІ вимог виборчого закону,
зможе використовувати матеріали громад-
ських організацій.

Cеред проблем, які ще потрібно виріши-
ти, можна виділити такі: створення дієвих
механізмів гарантування національної єд-
ності, подолання електорального протибор-
ства та надмірної динамічності виборчого
законодавства. Тому необхідно порушити
питання щодо прийняття сучасного вибор-
чого законодавства, краще у формі єдиного
зводу законів чи виборчого кодексу. Цей
нормативно-правовий акт повинен однако-
во регулювати всі правовідносини, які ви-
никають у ході реалізації громадянами сво-
го конституційного права обирати та бути
обраними до органів державної влади та
місцевого самоврядування [5, с. 363].
Виборчий кодекс дав би змогу не лише

систематизувати та уніфікувати різні вибо-
рчі процедури, а й створив би належну
правову базу, відповідно до якої замість кі-
лькох нормативно-правових актів діяв би
один, що впорядковував усі без винятку
правовідносини у виборчій сфері.
Варто зазначити, що в багатьох держа-

вах – учасницях ЄС порядок підготовки та
проведення виборів визначено виборчими
кодексами. Серед них, зокрема, Албанія,
Бельгія, Білорусь, Боснія і Герцеговина,
Люксембург, Македонія, Нідерланди, Гру-
зія, Молдова, Норвегія, Польща (з 2011 р.)
[6].
Окрім того, зауважимо, що важливим є

також удосконалення територіальної орга-
нізації управління виборчим процессом. До-
сить слушним у цьому плані є твердження
О. Гашицького – члена ЦВК попередньої
каденції – про те, що доцільно запровадити
в Україні чотирирівневу систему виборчих
комісій, створивши ще одну проміжну ланку
між окружними (територіальними) комісія-
ми та ЦВК – обласні територіальні виборчі
комісії. Він наголошує на тому, що такі ко-
місії повинні мати статус постійно діючих
місцевих органів ЦВК [7].
Натомість, український дослідник

А. Колодій робить акцент на більш дієвому,
на його думку, механізмі реалізації на
практиці положення ст. 35 Закону України
“Про Центральну виборчу комісію”, яка пе-
редбачає створення регіональних предста-
вництв ЦВК [8]. Він також стверджує, що
регіональні представництва ЦВК мають бу-
ти структурними підрозділами Секретаріату
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ЦВК (а не окремими виборчими комісіями),
але організація їх діяльності та межі їх пов-
новажень повинно регулювати, окрім Зако-
ну (чи Виборчого кодексу), Положення про
регіональні представництва ЦВК [8, с. 49].
Функціонування такого органу доволі

суттєво зменшить навантаження на місцеві
органи виконавчої влади та ОМС у питан-
нях організації й проведення виборчого
процесу, а також управління ним.
Законами України передбачено цілу низ-

ку загальних положень щодо утворення ви-
борчих округів і виборчих дільниць. Проте, в
роботі над подальшим удосконаленням ви-
борчого законодавства варто було б ураху-
вати позитивний досвід європейських країн
щодо більшого задоволення інтересів місце-
вих громад при визначенні меж виборчих
округів та щодо обмеження змін виборчих
округів (і внесення інших змін до виборчих
законів) за рік до початку чергової виборчої
кампанії з метою захисту від зловживань.
Зауважимо, що формування виборчих

комісій є однією із значних проблем в
управлінні вітчизняним виборчим процесом.
Саме виборчі комісії є основною ланкою за-
безпечення належної організації виборчого
процесу. Досить важливим питанням є
професійність та кваліфікація працівників
виборчих комісій, адже немає нормативно-
правового акту, в якому були б встановлені
чіткі вимоги до особи члена виборчої комі-
сії, за винятком ЦВК, при тому, що виборчі
комісії зараз мають досить-таки широке ко-
ло повноважень.
Міжнародні організації неодноразово на-

голошували на тому, що чинне виборче за-
конодавство України не встановлює вимог
до кваліфікації членів виборчих комісій. Є
лише певні вимоги до секретарів комісій,
які мають володіти державною мовою в об-
сязі, достатньому для ведення діловодства,
хоча відповідне положення певною мірою є
декларативним, оскільки обсяг володіння
українською мовою секретарями виборчих
комісій ніхто не перевіряє. Ми погоджуємо-
ся з думкою Р. Аксакової про те, що члени
виборчих комісій, які не мають фахової
юридичної освіти, практично не здатні якіс-
но юридично оформлювати перебіг вибор-
чого процесу [9, с. 86].
Ми частково погоджуємось з такою дум-

кою, зазначивши, що це положення слід
застосовувати при формуванні територіа-
льних/окружних виборчих комісій, а для
комісій найнижчого рівня доцільно все ж
таки визначати менш високі вимоги (вста-
новивши чітко визначені квоти щодо кіль-
кості членів виборчих комісій, що мають
юридичну освіту).
У зв’язку із цим виборчі комісії на прак-

тиці формуються з осіб, які не мають відпо-
відної підготовки для роботи в складі комі-
сій, що негативно впливає на якість прий-
нятих комісіями рішень та організацію ви-
борчого процесу загалом. За рекомендаці-
ями ОБСЄ/БДІПЛ [10], “така підготовка має
бути більш інтерактивною й орієнтованою
на процедури, які виконуються у день ви-
борів, з особливою увагою до більш склад-
них процедур – зокрема тих, що стосуються

підрахунку голосів і складання протоколів
про підсумки голосування” [11, с. 3–18].
Водночас залишається проблемою те,

що особи, які брали участь у роботі вибор-
чих комісій на виборах, спираються на до-
свід, набутий у попередніх виборах за
“застарілими” законодавчими правилами,
адже, як уже зазначалось вище, кожні на-
ступні вибори проводять за новим законом,
отже, спостерігаються некваліфікованість
більшості членів виборчих комісій, їх него-
товність до організації виборчого процесу.
Саме тому навчання та підготовка членів

виборчих комісій є досить важливою та ак-
туальною проблемою для покращення
управління виборчим процесом в Україні.
Варто наголосити на деяких позитивних

моментах у питанні навчання членів вибор-
чих комісій організації виборчого процесу
та управління ним останніми роками. Так,
відповідно до Постанови № 15 ЦВК від
31.01.2013 р., що ініційована на той час
членом ЦВК А. Савковим, встановлено по-
рядок організації навчання осіб, які прете-
ндують на призначення на посади голів,
заступників голів та секретарів окружних
виборчих комісій з виборів народних депу-
татів України [12]. Цей порядок регламен-
тує питання організації навчання осіб, які
претендують на зайняття вищезазначених
посад з метою набуття ними знань та нави-
чок, що дають можливість особі, яка успіш-
но пройшла підготовку, на належному про-
фесійному рівні виконувати повноваження
голови, заступника голови чи секретаря
окружної виборчої комісії. Окрім того, у
цьому документі зазначено, що особи мо-
жуть бути призначені на такі посади лише в
разі успішного проходження навчання, що
проводиться ЦВК в три етапи: теоретична
підготовка; практична підготовка; вико-
нання підсумкового завдання (складання
тесту, іспиту тощо), що, безумовно, забез-
печує формування складу виборчих комісій
на засадах кваліфікованості та професіона-
лізму.
Більше того, вважаємо, що до підготовки

членів виборчих комісій необхідно залучати
ресурс НАДУ у частині підвищення кваліфі-
кації керівних кадрів. Зокрема, в Інституті
підвищення керівних кадрів (ІПКК) НАДУ
систематично проводять “круглі столи” зі
слухачами (державними службовцями –
представниками ОДВ та ОМС) з проблем
виборчого процесу та управління ним. Як
правило, у таких засіданнях круглих столів
беруть участь не лише представники ОДВ
та ОМС, а й представники українських та
міжнародних громадських організацій, по-
літичних партій, що дає змогу обмінюватись
і переймати досвід як українських науко-
вців, експертів, практиків, так і зарубіжних.
Висновки. Для подолання наявних про-

блем та невідповідностей необхідно сфор-
мувати чітку теоретичну базу державного
управління виборчим процесом з урахуван-
ням загальноєвропейських стандартів у цій
сфері; створити належне законодавче під-
ґрунтя (вбачаємо доцільність в уніфікації
виборчого законодавства, зокрема, розроб-
лення єдиного виборчого кодексу); вдос-
коналити структури органів управління ви-



2015 р., № 4 (21)

77

борчим процесом; забезпечити підвищення
кваліфікації членів виборчих комісій усіх
рівнів; відкритості (транспарентності) ви-
борчого процесу; удосконалити територіа-
льну організацію управління виборчим
процесом (йдеться про раціональне, закон-
не та справедливе визначення меж вибор-
чих округів з урахуванням загальноєвро-
пейського досвіду, що побудований на ос-
новоположних принципах управління вибо-
рчим процесом, зокрема, принципу рівних
можливостей у цьому випадку).
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Коготюк В. Ю. Практические рекомендации по адаптации европейских стандартов
государственного управления избирательным процессом в Украине
Основываясь на европейском опыте надлежащей организации и обеспечения избиратель-

ного процесса и управления им, в статье разработаны практические рекомендации по адапта-
ции европейских стандартов государственного управления избирательным процессом в Украи-
не с целью повышения эффективности государственного управления в этой сфере.
Ключевые слова: избирательный процесс, государственное управление избирательным

процессом, адаптация европейских стандартов государственного управления избирательным
процессом.

Kogotyuk V. Practical Recommendations for the Adoption of European Standards of
Public Administration of Electoral Process in Ukraine

Problem setting. Nowadays in Ukraine the question of whether the national electoral
legislation and practice meet with the international electoral standards, is very important. For
Ukraine as a democratic country, that proclaimed the constitutional and legal principles a the state,
it is impossible to exist without free and democratic elections that is corresponding to the
recognized international standards of electoral rights and freedoms of all participants in the
electoral process and the electoral process in general.

Recent research and publications analysis. The research of the problem of improving the
proper organization of the electoral process and issues of the efficiency of public administration in
this area were engaged by: R. Aksakova, O. Kovalchuk, A. Kolodiy, M. Nahod, B. Raykovskyy,
M. Rybachuk, M. Ryabov, A. Savkov, S. Serohina, and I. Fetyesku, U. Hromova and others.
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However, the researching of problems adopting EU standards of public administration of the
electoral process in Ukraine can not be considered exhausted.

Paper objective is to development of practical recommendations for the adoption of the
European standards of public administration of electoral process in Ukraine in order to improve the
efficiency of public administration in this area.

Paper main body. Ukraine is in the search of an optimal model of electoral system and
virtually every new election leads to adoption of a new system every time. One of the main reasons
for this situation is that in independent Ukraine, as in the former Soviet Union, electoral laws were
always belonged to the ordinary law, that made it possible to change them by a simple majority of
MPs. Therefore we consider appropriate that the type of electoral system must be specified in the
legal document of the highest legal force - Constitution of Ukraine. By the procedure of amending
the Constitution Ukraine is close to the so-called “hard constitution”, that is why this proposal will
make it impossible to make frequent and unjustified changes and manipulation of domestic
electoral system, thus do not confusing voters and other electoral subjects by crucial changes of
“rules” during and the eve of the electoral process.

We believe that it is necessary to enforce the principles of European electoral process, including
the following:

– “Open lists” while the proportional election system;
– “transparency of financing” the political parties in the electoral process;
– The rational use of media in information support of elections.
We also note that the formation of election commissions is one of the major problems in the

public administration of electoral process. Moreover, election commissions (except CEC) in Ukraine
in practice formed from people, who do not have the appropriate training to work in the
commissions, that has negative affects for the quality of decisions taken by the Commission and
the organization of the electoral process in general. That is why training and preparation of election
commission members is very important and urgent problem in order to improve the administration
of electoral process in Ukraine.

Conclusions of the research. Summarizing, we note that to overcome the existing problems
and inconsistencies it must formulated a clear theoretical basis for the state election administration
considering European standards in this area; a proper legal basis (we think it is important to unify
the electoral legislation, developing unified electoral code); improve the structure of election
administration bodies; to ensure improvement of professional skills of members of election
commissions at all levels; transparency (transparency) of the electoral process; improvement the
territorial organization of administration of the electoral process (it is a rational, lawful and fair
determination of constituency boundaries based pan-European experience that is built on the
fundamental principles of public administration of electoral process, in particular the principle of
equal opportunity in this case).

Key words: electoral process, state election administration, the adaptation of the European
standards of public administration of electoral process.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ДІЯННЯМ
У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

У статті проаналізовано сучасні наукові підходи до класифікації корупційних діянь у держа-
вній службі. Розглянуто особливості та різноманітність проявів і видів корупції. Виокремлено
прогалини й суперечності в характеристиці певних ознак складів корупційних правопорушень
у чинних нормативно-правових актах. Запропоновано пріоритетні напрями запобігання коруп-
ційним діянням та основні складові антикорупційної політики..1

Ключові слова: державна служба, корупція, корупційні діяння державних службовців, ан-
тикорупційна політика, протидія корупції.
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Корупція в державній службі України є
складним суспільним явищем із великою
різноманітністю її проявів і форм, масштаб-
ністю, рівнем корумпованості органів дер-
жавної влади, існуючими перешкодами на
шляху її подолання, імовірними ризиками
для суспільства. Зіставлення різних видів
юридичної відповідальності вказує на супе-
речності щодо визначення характеру й сту-
пеня небезпеки корупційних діянь, їхньої
кваліфікації. Часто в юридично тотожних
випадках на практиці корупційне діяння
одні кваліфікують як злочин, а інші – як
адміністративне правопорушення. Тому все
більш актуальним стає питання розмежу-
вання складів злочинів на всіх рівнях (за-
конотворення, тлумачення закону та його
застосування). І саме аналіз особливостей
корупційних діянь упродовж існування
української держави дасть змогу визначити
адекватні заходи запобігання й протидії ко-
рупційним проявам і напрями подальшого
вдосконалення законодавчих актів.
Значний масив праць дослідників при-

свячений вирішенню проблем запобігання
та протидії корупції. Загальнотеоретичні
аспекти корупції досліджували М. Мельник,
Є. Невмержицький, проблему розмежуван-
ня складів злочинів – Л. Брич [3], антико-
рупційну політику в державному управлін-
ні – В. Соловйов [9]. Зважаючи на появу
нових видів і складність корупційних діянь
посадовців, питання визначення особливо-
стей протидії таким діянням є дискусійним і
має важливе теоретичне й практичне зна-
чення.
Метою статті є аналіз наукових підхо-

дів до класифікації корупційних діянь у
державній службі, характеристика їх про-
явів і видів, особливостей деструктивного
впливу корупції на систему, новацій в ан-
тикорупційному законодавстві для визна-
чення пріоритетних напрямів запобігання
корупційним діянням і складовим антико-
рупційної політики.

У цілому в державній антикорупційній
політиці відсутні ознаки комплексності та
системності, незважаючи на реалізовані ор-
ганізаційні й правові заходи щодо протидії
корупції, її рівень поки що залишається
значним. Вона пронизує всі сфери та підси-
стеми суспільного життя, порушує права,
зачіпає інтереси соціальних груп і прошар-
ків суспільства, вражає політику, економі-
ку, соціальну сферу, культуру, призводить
до створення корупційної етики, що стала
альтернативою морально-етичним нормам в
Україні [9, с. 30], а також постійно й актив-
но впливає на свідомість громадян, їхні по-
гляди, формує корисливі аморальні ціннос-
ті, визначає корупційну субкультуру в сус-
пільстві, руйнує суспільні відносини, змен-
шує ресурси та підриває довіру до держа-
ви.
Враховуючи правову природу, суспільну

загрозу корупційних діянь, види відповіда-
льності, передбачені за їх вчинення, такі
діяння поділяють на види: кримінально-
правові, адміністративні, цивільно-правові,
дисциплінарні [3; 5]. Зазначена класифіка-
ція сприяє правильному тлумаченню сутно-
сті корупції як соціального явища та право-
вої категорії, дає змогу обґрунтувати адек-
ватні заходи реагування на ці прояви. Та-
кий поділ спростовує наукові погляди, від-
повідно до яких корупція зводиться лише
до злочинної поведінки, а корупційні діяння
– до злочинів, чи навпаки, корупцію розу-
міють як діяльність, відповідальність за яку
передбачена Законом України “Про запобі-
гання корупції”, а корупційні діяння – як
правопорушення, окреслені цим законом,
за вчинення яких наступає адміністративна
відповідальність.
У державній службі виділяють різні види

корупційних діянь. У зарубіжній практиці
розрізняють два основні види корупції: епі-
зодичну, що є притаманною майже всім
країнам світу, і системну. В Україні особли-
вістю корупційних діянь є набуття характе-
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рних ознак другого типу, про що свідчать
дані досліджень. Корупційні діяння саме у
сфері надання управлінських послуг і конт-
рольно-наглядовій діяльності держави да-
ють підстави зараховувати Україну до країн
із високим рівнем корупції. Корупційні ді-
яння класифікують за різними ознаками,
критеріями й особливостями проявів. По-
ширення корупції в органах влади спричи-
нено її різними аспектами (політичними,
правовими, економічними, соціальними,
кримінологічними), і тому вчені виділяють
політичні, економічні, адміністративні, соці-
альні, управлінські, правові, ідеологічні,
моральні, психологічні та інші фактори, що
зумовлюють різні особливості та прояви ко-
рупційних правопорушень.
За цільовою спрямованістю корупцію

поділяють на політичну та економічну. По-
літична корупція може виявлятися в діяль-
ності посадовця, який незаконно викорис-
товує свій статус з метою одержання різних
переваг і пільг для себе чи інших осіб у ко-
рисливих цілях, і має прихований, інваріан-
тний характер. Враховуючи багатоманіт-
ність і специфіку проявів політичної коруп-
ції у виборчих процесах, виділяють такий її
вид, як електоральну корупцію – систему
підкупу виборців. Природа депутатського
мандату може стати чинником корупційної
поведінки його власника [5, с. 7].
Політична корупція призводить до цінні-

сних деформацій у системі “засіб – мета”,
що виявляється у використанні непередба-
чених законодавством засобів і досяганні
корисливих (особистих, групових, клано-
вих) цілей. Осуду зазнає не факт мотивації,
а спосіб здійснення корупційного діяння
(втручання в компетенцію суб’єктів політи-
ки, тиск на опонентів). Особливістю такого
діяння є те, що отримані дивіденди, якщо й
засуджуються, то з погляду цінностей сус-
пільної моралі, демократії, а не з позицій
ККУ [5, с. 9].
В економічній сфері існує економічна

корупція, яка має різноманітні форми, зок-
рема надання чи отримання фінансових по-
слуг або подарунків, уникнення оподатку-
вання тощо, викликані відсутністю сприят-
ливих умов діяльності бізнесу щодо сплати
податків; прозорості приватизації держав-
ної власності, вирішення різних фінансових
і господарських проблем.
Особливості корупційних діянь у тіньовій

економіці безпосередньо пов’язані з діяль-
ністю органів державної влади щодо регу-
лювання економічних відносин, зокрема:
надмірним регулюванням економічної дія-
льності; невиправданим втручанням орга-
нів влади в господарську діяльність; части-
ми перевірками бізнесу; дезорганізацією
управління державним майном; дефіцитом
якісної інформації [4, с. 115]. Найбільш ко-
румпованими є сфери економіки, зокрема
ПЕК, торгівля, сфери фінансів і землекори-
стування тощо.
Адміністративна корупція передбачає

зловживання посадовцем наданими йому
службовими повноваженнями, викривлення
процесу виконання чинного законодавства,
правил для надання переваг зацікавленим
особам. Непрозорість прийняття рішень в

органах влади, неефективність, затягну-
тість, завуальованість бюрократичних про-
цедур, непідзвітність і корумпованість слу-
жбовців, залежність державної служби від
політичних тисків є різновидами адміністра-
тивних корупційних діянь, спричиненими
наявністю дискреційних повноважень поса-
довців за умови відсутності прозорих про-
цедур прийняття рішень, складності й три-
валості управлінських процедур. Різнови-
дом адміністративної корупції є й побутова
корупція, породжена взаємодією громадян і
чиновників. До неї відносять подарунки від
громадян і послуги посадовій особі та чле-
нам її сім’ї, кумівство (непотизм). Виокрем-
люють і ділову корупцію (при взаємодії
влади та бізнесу). Перебуваючи на посадах
державної служби, представники бізнесу й
капіталу використовують важелі втручання
в процедури відомчої нормотворчості,
сприяють створенню для себе пільгового
становища, застосовуючи адміністративні
методи, або отримують різні переваги для
захоплення сегментів ринку [5, с. 19].
Розмежовують стихійні й тіньові коруп-

ційні процеси “привласнення держави” від
цивілізованих і законодавчо врегульованих
легальних і прозорих каналів зв’язку “вла-
да-бізнес” у демократичних країнах. Україні
притаманні такі форми й процедури пред-
ставництва інтересів: лобізм, клієнтелізм,
корпоративізм, які суттєво впливають на
процеси формування та зміну “правил гри”
[5, с. 19]. Процес прийняття численних
управлінських рішень в Україні є закритим і
непрозорим, часто кулуарним, без аналізу
та оцінювання можливих впливів і наслідків.
Так ухвалюють ключові рішення, програми.
Підґрунтям такого явища є практика засто-
сування в законодастві відсилочних норм,
які делегують певні повноваження органам
влади нижчого рівня, переносять процес за-
конотворчості у виконавчу владу, створюю-
чи сприятливі умови для тіньового предста-
вництва інтересів і корупції, колізій у зако-
нодавстві, довільного тлумачення та впро-
вадження норм законів [5, с. 20].
Як соціальне явище корупція пов’язана

із соціальними процесами. З погляду соціо-
логії корупція є аморальною соціальною
поведінкою. Така корупція є одним із чин-
ників поділу суспільства на офіційне й не-
офіційне, в основі якого лежать відносини
типу “послуга за послугу” [7]. Учені визна-
чають її як засіб гарантування криміналь-
ним структурам “даху” державними служ-
бовцями, як форму взаємодії та зрощування
еліти зі злочинним світом [2].
Корупція в Україні охоплює всі сфери

життєдіяльності та має характерний кризо-
вий тип. Вона є результатом кризи українсь-
кого суспільства, здатна поглиблювати її,
зводячи нанівець суспільні реформи. Тому
дослідники виокремлюють ще такі її види:
тіньову економіку; організовану злочинність
[7]. Основну загрозу розвитку української
нації становить корупція кризового типу,
яка базується на значному прошарку грома-
дян, у яких відсутня суспільна мораль, полі-
тична, економічна та правова культура.
Залежно від рівня органів державної

влади та масштабів об’єктів, що є предме-
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том злочину, корупцію поділяють на
“верхівкову” (“елітарну”), “низову” й
“міжнародну” [10]. Для корупції високого
рівня характерними є: високе соціальне
становище суб’єктів її здійснення, витончені
інтелектуальні способи їх дій, значна мате-
ріальна, фізична та моральна шкода, виня-
ткова латентність посягань [6]. До верхів-
кової корупції відносять протизаконні дії
посадових осіб, пов’язані з державними за-
мовленнями, кредитними ресурсами, змі-
ною форм власності, розподілом бюджетних
коштів й іноземних позик, наданням бізнесу
пільг; лобіювання високопосадовцями інте-
ресів конкретних фінансових груп, здійс-
нення тиску, дискредитації, проведення
упереджених перевірок.
До “низової”, або “індивідуальної”, ко-

рупції належать корупційні дії посадовців,
які сприяють отриманню неправомірної ви-
годи за надання послуг, що визначені їх
функціональними обов’язками (видача до-
відок, візування чи реєстрація документів,
відомчий контроль за діяльністю підпри-
ємств, розподіл житла). Вона поширена в
середньому й нижньому щаблях влади та є
наслідком постійної рутинної взаємодії чи-
новників і громадян, пов’язана з існуван-
ням тіньової економіки та полягає в ухи-
ленні від сплати податків, штрафів тощо.
Деякі види діянь здійснюються і в

“низовій”, і у “верхівковій” корупції. Між
ними часто налагоджені відносини взаємної
залежності, детермінованості, єдності орга-
нізаційного й соціально-психологічного ха-
рактеру. Наявність таких відносин дає змо-
гу виділяти “вертикальну” корупцію, що
поєднує обидва види корупції й свідчить
про її перехід до організованих форм [6].
Виокремлюють і “горизонтальну” корупцію,
яку можна поділити на підвиди, а саме роз-
різняти її за сферами діяльності того, хто
отримує неправомірну вигоду, і рівнем
державного органу, який він представляє в
парламенті, виконавчих, судових органах
тощо. Найбільш поширена в Україні “де-
централізована” (зовнішня) корупція, коли
діяння здійснюються між посадовою та
приватною особою.
Міжнародна корупція виявляється при

підписанні міжнародних договорів і угод, у
діяльності міжнародних організацій, у сфері
бізнесу.
У сучасному суспільстві корупція не зво-

диться виключно до примітивних видів ха-
барництва і зловживань службовими повно-
важеннями. Доводиться констатувати поши-
рення й розростання корупційних мереж,
які, об’єднуючи нелегальні зусилля корум-
пованих чиновників по вертикалі та горизо-
нталі в системи органів державної влади,
нав’язують сфері державного управління
замість державних і суспільних інтересів ре-
алізацію приватних цілей. Зазначені вище
форми корупції відображають механізми не-
законного привласнення суспільного блага.
Їх можна поділяти та варіювати за: типом
суб’єктів, що взаємодіють; способом взаємо-
дії суб’єктів; видом суспільних відносин; ви-
дом очікуваної чи отриманої вигоди; спря-
мованістю; метою; мотивацією вчинення;
способом задоволення корисливих інтере-

сів; характером застосовуваного виду відпо-
відальності; ступенем централізації; місцем
вчинення та характером корупційних дій;
професійною ознакою тощо.
Корупційні діяння, не маючи чіткого но-

рмативного визначення, нівелюють межу
між кримінальним і адміністративним зако-
нодавством, а це стає прогалиною в зако-
нодавстві, ускладнює діяльність усієї сис-
теми антикорупційних інституцій, до компе-
тенції яких належить виявлення, розсліду-
вання та запобігання корупції. І тому нага-
льною проблемою є відмежування коруп-
ційного діяння в контексті адміністративно-
го правопорушення від кримінального зло-
чину. Виникає потреба у вирішенні питань
щодо того, яке місце посідають суспільні
відносини при вчиненні корупційних діянь;
що становить предмет корупційних злочи-
нів, а також урегулювання правових норм,
що забезпечують антикорупційні заходи
суб’єктами запобігання. Складність квалі-
фікації корупційних порушень, які виника-
ють у практичній діяльності посадових осіб
органів влади, дає змогу зазначити, що ос-
новною причиною неоднозначного тракту-
вання окремих елементів складів корупцій-
них діянь є низка прогалин і суперечностей
у характеристиці певних ознак складів
правопорушень у чинному законодавстві.
У багатьох корупційних діяннях, якщо й

можна теоретично розмежувати склади
злочинів і відмежувати їх від складів адмі-
ністративних правопорушень, то видається
досить складно, а інколи й неможливо
встановити відмінності у змісті ознак, роз-
межування складів злочинів чи їх відмежу-
вання від складів адміністративних право-
порушень на практиці. Ключове теоретичне
значення у зазначених процесах відіграє
об’єкт корупційної дії. Чітке й повне його
визначення дасть змогу точно встановити
ознаки конкретної корупційної дії, з’ясувати
місце в законодавстві. Практичне його зна-
чення полягає в з’ясуванні характеру та
ступеня шкідливості посягання, правильної
кваліфікації, відмежуванні від інших проти-
правних дій [1, с. 94].
Складність визначення об’єкта поясню-

ється складністю самого явища корупції,
яку “легше розпізнати, ніж визначити” [8].
Корупція може виявлятися в управлінських
відносинах у різних сферах, які охороня-
ються правовими нормами, якими встанов-
лено відповідальність. Тому важливо при
встановленні родового об’єкта корупційних
діянь відокремити його від загального. Усі
види правопорушень потребують більш чіт-
кого визначення підстав відповідальності за
конкретне корупційне діяння, оскільки зов-
ні тотожна неправомірна поведінка посадо-
вця може мати різні правові наслідки.
Сьогодні корупційні діяння розглядають

як злочини, хоча донедавна корупцію вва-
жали лише адміністративним правопору-
шенням. Проблема видів корупційних пра-
вопорушень потребує розробки чіткої кон-
цепції розмежування складів корупційних
діянь і відмежування їх від складів інших
діянь, що дасть змогу забезпечити закон-
ність судами. Слід законодавчо визначити
чіткий поділ корупційних діянь на види від-
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повідно до ступеня суспільної загрози на
кримінальні, адміністративні, дисциплінарні
й цивільно-правові та розробити єдину сис-
тему оцінювання діянь, методик їх розраху-
нку в різних сферах суспільства. “Кон-
куренція кримінально-правової та адмініст-
ративно-правової норм як цілого і частини,
де кримінально-правова норма є нормою
про ціле, може мати місце у конкретних си-
туаціях правозастосування між певними
нормами. Правило подолання такого виду
конкуренції загальновідоме: норма про ціле
має перевагу в застосуванні над нормою
про частину” [3, с. 63]. Важливе значення
в розмежуванні складів корупційних діянь
має принцип системності, ґрунтуючись на
якому, можна виявити й сформулювати спі-
льні ознаки складів таких діянь і ознаки, за
якими розрізняють склади злочинів із спі-
льними ознаками.
Корупційні діяння не варто вважати ма-

лозначними, оскільки вони належать до
правопорушень із підвищеною суспільною
загрозою, тому звільнення від відповідаль-
ності за них видається недоцільним. Коруп-
ція як явище швидко пристосовується до
нових суспільних умов, видозмінюється й
удосконалюється, зважаючи на недоліки та
прогалини відповідальності й контролю. Ці
питання постійно повинна досліджувати
наукова спільнота.
Висновки. Диференціація факторів ко-

рупційних діянь залежно від природи їх по-
ходження (об’єктивні й суб’єктивні; зовнішні
й внутрішні; політичні, економічні, організа-
ційні, управлінські тощо) вимагає обґрунту-
вання заходів протидії корупції, зокрема,
усунення її причини й умов. При цьому важ-
ливо враховувати специфіку їх формування
та дії, рівень взаємозв’язку з іншими детер-
мінантами. Проблема зниження рівня коруп-
ції в суспільстві вимагає підвищення рівня
політичної, економічної та правової культури
й правосвідомості громадян, реалізації соці-
альних заходів, а також такого рівня свідо-
мості посадових осіб, які би не допускали
суспільно шкідливих наслідків.
При виробленні антикорупційної політи-

ки в Україні необхідно визначити стратегію,
тактику й конкретні заходи протидії коруп-
ційним діянням. Доцільно періодично про-
водити моніторинг і оцінювання відповідно-
го антикорупційного законодавства й захо-
дів для визначення їх адекватності з позиції
запобігання та протидії корупції, виробити
дієві механізми й інструментарій протидії
проявам корупційних діянь, завдяки яким
мінімізуються їх масштаби та вплив на сус-
пільство. Гласність і звітність у питаннях
виявлення корупції й публічне обговорення
наслідків, посилення покарання за коруп-
ційні діяння сприятимуть унеможленню
зловживання посадовцями своїм службовим
становищем.
Антикорупційна політика має набути

ознак комплексності й системності. Для за-
безпечення її дієвості та ефективності не-
обхідно сформувати дієву систему криміна-
льної юстиції, розробити комплекс націона-
льних програм, стратегічних документів, які
будуть спрямовані, передусім, на модерні-
зацію системи державного управління та

місцевого самоврядування, розвиток дер-
жавної служби, зміцнення засад громадян-
ського суспільства, підвищення рівня пра-
вової свідомості населення, формування в
суспільстві нетерпимості до корупційних
правопорушень. Також є потреба в ухва-
ленні закону щодо запобігання конфлікту
інтересів, посилення відповідальності й по-
карання за корупційні діяння, позбавлення
можливостей використання доходів, отри-
маних від злочинної діяльності, створення
ефективної системи надання адміністратив-
них послуг, прозорої економіки з мінімаль-
ною дозвільною системою, забезпечення
прозорості публічних фінансів і законності
використання бюджетних коштів, забезпе-
чення вільного доступу до інформації. Важ-
ливо спростити процедури ухвалення рі-
шень і не допускати можливість подвійного
трактування законів, мінімізувати можливо-
сті посадовців діяти на власний розсуд, ви-
значити зрозумілі, чіткі правила, ліквідува-
ти зайві адміністративні бар’єри. В умовах
тотальної корупції основні заходи протидії
корупційним діянням мають бути спрямова-
ні на боротьбу з причинами, а не на разові
акції щодо припинення конкретних її про-
явів. Важливо розробити ефективні заходи
щодо запобігання корупції, процедури її
розслідування, розширити відповідальність
осіб у випадку відсутності нагляду, визна-
чити процедуру притягнення до відповіда-
льності за вчинені діяння. Ефективність
протидії корупції визначається не кількістю
визначених заходів, а їх якістю, спроможні-
стю змінювати ситуацію на краще.
Боротьба з корупцією матиме успіх і ре-

зультат лише за умови її системного й ком-
плексного характеру, наявності чітко ви-
значених стратегічних пріоритетів і напря-
мів, охоплення всіх сфер життєдіяльності
суспільства.
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Лындюк Е. А. Особенности притиводействия коррупционным действиям в системе
государственной службы
В статье проанализированы современные научные подходы к классификации коррупцион-

ных деяний в государственной службе. Рассмотрены особенности и разнообразие проявлений
и видов коррупции. Выделены противоречия в характеристике определенных признаков сос-
тавов коррупционных правонарушений в действующих нормативно-правовых актах. Предло-
жены приоритетные направления предупреждения коррупционных деяний и основные состав-
ляющие антикоррупционной политики.
Ключевые слова: государственная служба, коррупция, коррупционные действия государ-

ственных служащих, антикоррупционная политика, противодействие коррупции.

Lyndyuk O. Combating Corruption Features in the Civil Service System
Corruption in civil service is a complex social phenomenon with a great variety of its kinds and

forms, scale, level of corruption of public authorities. Justification of corruption acts’ characteristics
and their classification will help to determine adequate measures to prevent and combat
corruption.

The aim of the study is an analysis of scientific approaches to classification of corruption acts in
the civil service, characteristic of their ostents and types, features of the destructive impact of
corruption on the system, innovations in anti-corruption legislation to determine priority areas of
prevention of corruption and the main components of the anti-corruption policy.

The modern scientific approaches to classification of corruption in the civil service are analyzed.
The features and diversity of sorts and forms of corruption it are considered. The gaps and
contradictions in the characterization of certain features of corruption offenses in existing
regulations are determined.

The priority areas of prevention of corruption and the main components of anti-corruption policy
are proposed. It is therefore necessary to resolve the issue of determining the place of public rela-
tions during corruption acts; object and subject of corruption crimes, etc. In formulating anti-
corruption policy in Ukraine strategy, tactics and concrete measures against corruption should be
determined. It is advisable to periodically monitor and evaluate anti-corruption legislation and
activities, and to work out effective mechanisms and tools of combating such acts. Accountability
and transparency in matters of identifying corruption and discussing its consequences, the
punishment for corruption will help to preserve public servants from abuse of their official position.

Anti-corruption policy should take the characteristics of complexity and consistency. It’s
necessary to form an effective system of criminal justice, to develop a set of strategic documents
that will be used primarily to development of civil service, strengthening civil society, increasing
the level of culture and legal awareness of citizens, establishing public intolerance to corruption.

Key words: civil service, corruption, corruption actions of civil servants, anti-corruption policy,
combating corruption.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ
ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ І МІСЦЕ НАРОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В НЬОМУ

У статті обґрунтовано, що інноваційне народне підприємство є організаційно-правовою фо-
рмою, відмінною від існуючих в Україні, що має спільні риси з повним товариством та підпри-
ємствами колективної форми власності. Найближче з юридичного погляду поняттю “народне
інноваційне підприємство” відповідає юридична форма “народне підприємство”, що офіційно
існує в Російській Федерації. Незважаючи на схожість цієї моделі з пропонованою, вона не є
тотожною й запозиченою, оскільки причини формування, принципи створення підприємства та
режими функціонування мають суттєві відмінності.
Ключові слова: форма власності, підприємство, законодавство, забезпечення, народне

підприємство.

На сьогодні в Україні законодавчо фор-
малізовано різноманіття форм власності,
характерне для сучасних економік, що ма-
ють статус ринкових. Згідно зі ст. 63 Госпо-
дарського кодексу України (ГКУ), в Україні
можуть діяти підприємства таких видів:1

приватне підприємство, що діє на основі
приватної власності громадян чи суб’єкта
господарювання (юридичної особи);
підприємство, що діє на основі колекти-

вної власності (підприємство колективної
власності);
комунальне підприємство, що діє на ос-

нові комунальної власності територіальної
громади;
державне підприємство, що діє на основі

державної власності;
підприємство, засноване на змішаній

формі власності (на базі об’єднання майна
різних форм власності).
В Україні можуть діяти також інші види

підприємств, передбачені законом.
Мета статті – розглянути законодавче

забезпечення різноманіття форм власності
в Україні й місце народного підприємства в
ньому.
Для досягнення мети доцільно розгляну-

ти більш детально принципи формування
підприємств колективної форми власності,
відображені в ГКУ у гл. 10 “Підприємства
колективної власності”, а також вид госпо-
дарського товариства “повне товариство”,
оскільки ці форми є найбільш наближеними
до запропонованої моделі здійснення відно-
син власності на засоби виробництва.
Так, підприємством колективної власно-

сті визнано корпоративне або унітарне під-
приємство, що діє на основі колективної
власності засновників (засновників). Під-
приємствами колективної власності є виро-
бничі кооперативи, підприємства споживчої
кооперації, підприємства громадських і ре-
лігійних організацій, інші підприємства, пе-
редбачені законом.
До народного інноваційного підприєм-

ства найближчою організаційною формою є
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виробничий кооператив, діяльність якого,
відповідно до законавства, заснована на
таких принципах: добровільність членства
громадян у кооперативі та вільний вихід з
нього; особиста трудова участь членів коо-
перативу в діяльності підприємства; відкри-
тість і доступність членства для тих, хто ви-
знає статут кооперативу, бажає брати
участь у його діяльності на умовах, встано-
влених статутом кооперативу; демократич-
ний характер управління кооперативом, рі-
вні права членів кооперативу при прийнятті
рішень; розподіл доходу між членами коо-
перативу відповідно до їх трудової та май-
нової участі в діяльності кооперативу; кон-
троль членів кооперативу за його роботою
в порядку, визначеному статутом [1].
Більшість з наведених принципів відпо-

відають організаційній формі інноваційного
народного підприємства. Виняток становить
розподіл доходу між членами підприємства,
який здійснюється відповідно до трудової
участі, адекватній професійним обов’язкам
на посаді.
Створення виробничого кооперативу

здійснюється на таких загальних умовах:
засновниками (членами) виробничого коо-
перативу можуть бути громадяни, іноземці
та особи без громадянства. Чисельність
членів виробничого кооперативу не може
бути меншою ніж три особи; рішення про
створення виробничого кооперативу при-
ймається його установчими зборами; виро-
бничий кооператив вважається створеним і
набуває статусу юридичної особи з дня йо-
го державної реєстрації.
Членами виробничого кооперативу мо-

жуть бути громадяни, які досягли 16-річ-
ного віку, які визнають статут кооперативу
та дотримуються його вимог, беруть майно-
ву та трудову участь у діяльності коопера-
тиву.
Найістотнішою відмінністю виробничого

кооперативу від народного інноваційного
підприємства є положення про те, що гро-
мадяни можуть бути одночасно членами
виробничих кооперативів, а також членами
кооперативів інших типів (споживчих, жит-



2015 р., № 4 (21)

85

лових тощо). Щодо інноваційного народно-
го підприємства, то участь у його діяльності
виключає можливості участі громадян у по-
дібних організаціях.
Крім зазначеного, підприємство акціоне-

рної форми власності, так зване “повне то-
вариство”, також має спільні риси із запро-
понованою моделлю інноваційного народ-
ного підприємства.
Згідно із законодавством України, по-

вним товариством є господарське товарист-
во, всі учасники якого відповідно до укла-
деного між ними договору здійснюють під-
приємницьку діяльність від імені товариства
й несуть додаткову солідарну відповідаль-
ність за зобов’язаннями товариства всім
своїм майном.
Внески учасників і засновників госпо-

дарського товариства мають свої особливо-
сті. Так, внесками учасників і засновників
господарського товариства можуть бути бу-
динки, споруди, обладнання та інші матері-
альні цінності, цінні папери, права корис-
тування землею, водою та іншими природ-
ними ресурсами, будинками, спорудами, а
також інші майнові права (у тому числі
майнові права на об’єкти інтелектуальної
власності), кошти (у тому числі в іноземній
валюті); внесок, оцінений у гривнях, ста-
новить частку учасника та засновника у
статутному капіталі товариства. Порядок
оцінювання внесків визначено в установ-
чих документах господарського товариства,
якщо інше не передбачено законом; забо-
роняється використовувати для формуван-
ня статутного (складеного) капіталу това-
риства бюджетні кошти, кошти, одержані в
кредит та під заставу, векселі, майно дер-
жавних (комунальних) підприємств, яке
відповідно до закону (рішення органу міс-
цевого самоврядування) не підлягає прива-
тизації, та майно, яке перебуває в операти-
вному управлінні бюджетних установ, якщо
інше не передбачено законом.
Формування внесків повного товариства

становить основну розбіжність між цією ор-
ганізаційною формою та інноваційним на-
родним підприємством. Так, на відміну від
повного товариства, інноваційне народне
підприємство передбачає формування ста-
тутного фонду за рахунок кредитних ре-
сурсів співробітників, а наявність інтелек-
туальної власності не дає права викупу ак-
цій у межах цієї організаційної форми.
Таким чином, можна стверджувати, що

інноваційне народне підприємство є органі-
заційно-правовою формою, відмінною від
існуючих на сьогодні в Україні [2].
Найближче з юридичного погляду понят-

тю “народне інноваційне підприємство” від-
повідає юридична форма “народне підприєм-
ство”, офіційно існуюча в Російській Федера-
ції. Незважаючи на схожість цієї моделі із за-
пропонованою, вона не є тотожною та запо-
зиченою, оскільки причини формування,
принципи створення підприємства й режими
функціонування мають суттєві відмінності. У
зв’язку із цим ця організаційно-правова фор-
ма вимагає детального розгляду.
Стійкою тенденцією світового соціально-

економічного розвитку другої половини
ХХ ст. стала тенденція демократизації відно-

син власності. Розвиток глобального проце-
су демократизації владногосподарських від-
носин, насамперед, на мікроекономічному
рівні за допомогою розділу господарської
влади між капіталом і працею або її перехо-
ду до працівників, зумовлено рядом еконо-
мічних і соціально-політичних причин.
Пошук концепції відносин працівника та

підприємства найбільшою мірою відповідає
особливостям українського менталітету,
національним традиціям.
При цьому національні особливості як

фактор структури власності набувають вто-
ринного значення в умовах технологічного
прогресу, становлення виробництв нового
технологічного укладу, розвиток якого су-
проводжується низкою універсальних зако-
номірностей, серед яких необхідність фор-
мування виробничих відносин, адекватних
новому рівню розвитку продуктивних сил.
Ситуація на промислових підприємствах

на сьогодні далека від стабільної й характе-
ризується активним перебігом процесів, що
ускладнюють нормальне функціонування
підприємств. Між колективом і адміністрацією
підприємств поглиблюється розрив, що поча-
вся в період скасування зовнішніх обмежень
на розподіл заробітної плати, посилився в
період першого етапу приватизації та закрі-
пився у вигляді різних інтересів керівництва
та інших працівників підприємства.
Поняття “ефективного власника”, тобто

власника, зацікавленого в довгостроковому
розвитку підприємства, у сучасних умовах
може знайти своє адекватне втілення не
стільки в особі зовнішніх інвесторів – вели-
ких банків або фінансових компаній, скіль-
ки в особі трудових колективів самих під-
приємств.
Сьогодні під високоефективними підпри-

ємствами розуміють організації, які підви-
щують свою конкурентоспроможність за
рахунок використання внутрішніх резервів,
підвищуючи мотивацію працівників і орієн-
туючи їх на поліпшення роботи підприємст-
ва. На таких підприємствах люди – це най-
цінніший ресурс, яким володіє організація.
Як показує світова практика створення ви-
сокоефективних підприємств, у таких ви-
падках межі для ефективного використання
найціннішого ресурсу виробництва не іс-
нує. Згідно із практикою, коли люди отото-
жнюють свій інтерес з інтересами своїх ор-
ганізацій і держави, у них з’являється ве-
личезна творча енергія, що є основою про-
дуктивності та інноваційного розвитку.
У результаті проведених досліджень під-

приємств з різними формами власності, го-
ловна мета яких – визначити форму, найбі-
льшою мірою здатну створювати ефективне
виробництво на основі розвитку у праців-
ників і менеджерів високої внутрішньої мо-
тивації до праці, виявлено, що найбільшим
ступенем поєднання особистого інтересу з
інтересом підвищення ефективності і при-
бутковості організацій володіють підприєм-
ства, які належать працівникам – власни-
кам, внутрішнім акціонерам.
Але найголовніше – народні підприємст-

ва займаються скороченням ієрархічних
ступенів управління й обережним перехо-
дом від автономії на робочому місці до ро-
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боти автономними бригадами. Поступовим
залученням працівників в управління вони
домагаються розвитку трудової етики на
виробництві та нової культури власності.
Важливо уточнити при цьому, що в російсь-
кій дійсності немає обмеження на рівень
технологічного устрою при формуванні на-
родного підприємства, що може відобража-
тися в наявності конфлікту між рівнем роз-
витку продуктивних сил і пропонованою
моделлю виробничих відносин.
На думку російських експертів, народні

підприємства не позбавлені небезпеки пе-
реродження в традиційні організації. Ці не-
безпеки потенційно приховані у великій
концентрації влади в руках генеральних
директорів та голів наглядових рад, якщо
статутом підприємства не передбачено ін-
ше. Випробування владою мало хто витри-
мує. Приборкати владолюбство менеджерів
може тільки сила солідарності власників-
працівників та їх готовність цю силу засто-
сувати для зміщення такого директора.
У межах запропонованої моделі іннова-

ційного народного підприємства проблему
організаційно-правової форми вирішують
за допомогою встановлення пропорцій на
володіння часткою акцій, адекватне займа-
ній посаді. При цьому дотримується пропо-
рція, що відображає рівень нерівності в
межах підприємства як виробничої системи
(не більше ніж 1:10).
Закон про створення програм наділення

працівників акціями (ІСОП) прийнято на
початку 70-х рр. ХХ ст. насамперед з ідео-
логічних міркувань як виклик радянському
соціалізму. Конгрес тоді визнав, що в США
занадто мало капіталістів, занадто багато
найманої праці і занадто велика концент-
рація власності в руках 1% населення, а це
небезпечно для капіталізму. Тому необхід-
на демократизація власності [3].
Висновки. Враховуючи світовий досвід,

зауважимо, що без підтримки держави вла-
сність працівників не може стати впливо-
вим соціальним сектором економіки. Вона
буде перебувати на її периферії. Згідно з
даними Національного центру власності
працівників США, переконливі свідчення

вражаючих успіхів підприємств з програма-
ми ІСОП забезпечують їм широку підтримку
в конгресі. Дуже мало членів конгресу ак-
тивно виступають проти ідеї наділення ро-
бочих власністю. Це особливо важливо в
період становлення нового технологічного
устрою, розвиток якого неможливий без
активної державної участі. Перша стадія
технологічного розвитку, що передбачає
стимулювання НДДКР, на порозі 6-го ТУ не
може здійснюватися виключно приватними
компаніями, оскільки сам устрій спрямова-
ний на розвиток біо-, нано- та інформацій-
них технологій, а також їх синтезу. При
цьому інноваційне рішення в цій галузі мо-
жна одночасно розглядати як прорив і як
загрозу національній безпеці.
Інноваційне народне підприємство є ор-

ганізаційно-правовою формою, відмінною
від існуючих на сьогодні в Україні, що має
спільні риси з повним товариством та під-
приємствами колективної форми власності.
Найближча з юридичного погляду поняттю
“народне інноваційне підприємство” юри-
дична форма “народне підприємство” офі-
ційно існує в Російській Федерації. Незва-
жаючи на схожість цієї моделі із запропо-
нованою, вона не є тотожною й запозиче-
ною, оскільки причини формування, прин-
ципи створення підприємства та режими
функціонування мають суттєві відмінності.
Висновки. Отже, народне інноваційне

підприємство зберігає тип демократичного
управління та призначене для здійснення
інноваційної діяльності, що вимагає творчо-
го підходу більшості працівників.
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Овчаренко Р. Законодательное обеспечение многообразия форм собственности в
Украине и место народного предприятия в нем
В статье обосновано, что инновационное народное предприятие является организационно-

правовой формой, отличной от существующих в настоящее время в Украине, имея общие чер-
ты с полным обществом и предприятиями коллективной формы собственности. Наиболее близ-
ко с юридической точки зрения понятию “народное инновационное предприятие” соответству-
ет юридическая форма “народное предприятие”, официально существующая в Российской Фе-
дерации. Несмотря на сходство данной модели с предлагаемой, она не является тождествен-
ной и заимствованной, так как причины формирования, принципы создания предприятия и
режимы функционирования имеют существенные отличия.
Ключевые слова: форма собственности, предприятие, законодательство, народное пред-

приятие.

R. Оvcharenko. Legislative Support Diversity of Owner Ship in Ukraine And Place it in
The National Company

It is proved in the article that the innovative people enterprise is an organizational and legal
form which differs from existing now in Ukraine and have common features with full society and
the enterprises of collective form of ownership. From the legal point of view the concept “national
innovative enterprise” most closely corresponds the legal form “national enterprise” which is
officially existing in the Russian Federation. Despite similarity of this models it is not identical and
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borrowed as the formation reasons, the principles of creation of the enterprise and the modes of
functioning have essential differences.The concept of “the national innovative enterprise” differs
from other interconnected legal forms on the following signs. Branch aspect – the national
innovative enterprise is created in branches of the 5th and 6th technological levels and is
innovative by a main type of the activity. It doesn’t exclude possibility of application of this
organizational and legal form to the enterprises of the 3rd and 4th levels, however it will demand a
specification of forms of participation of workers in decision-making.In general, the following
principle is observed: than more creative is activity in general, especially the “innovative national
enterprise” form is adequate. Thus efficiency of this form will be higher among the enterprises of
one technological level that is caused by the property right of the worker to means of production
exercised in it. Economic aspect – the enterprise is in the first phase of life cycle called “rise”
(according to I. Adizes model). Legal aspect: the state (in the form of the central, regional and
local authorities) may be an equal owner of the enterprise that is defined by need of control of
innovative development in some cases, control from local authorities – if the enterprise is “growth
point” in the territory or has a status of the city-forming enterprise. An aspect of distribution of
property: the applicant who is answering to professional criteria and brought the financial capital in
the sum adequate to a post according to classification of positions can become the participant of
the enterprise; at dismissal from the enterprise the worker receives a financial equivalent of cost,
reserving the right of possession it in any forms. An aspect of management: depending on the size
of the enterprise (patient or explerent firm) control can be performed as by self-government (as
cooperative) and by delegation of powers to governing bodies (as joint-stock company).

Key words: ownership, business, law, security, national enterprise.
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СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ

У статті досліджено роль державного механізму в узгодженні соціальних інтересів та забез-
печенні стійкої взаємодії між громадянським суспільством і державою, адже в сучасному суспі-
льстві держава зацікавлена в здобутті своїми громадянами якісної освіти. Визначено, що сфера
вищої освіти має свої специфічні особливості державно-правового регулювання, а саме роз-
крито особливості державного управління в контексті забезпечення гарантій для науково-
педагогічних працівників, тому що ефективне забезпечення їх соціально-правового статусу є
невід’ємною умовою успішного функціонування національної системи вищої освіти в цілому.
Ключові слова: система, державне управління, сфера вищої освіти, особливості, гарантії,

науково-педагогічні працівники.

У складному процесі змін, що відбува-
ються на території України, одне з головних
місць належить активізації ролі держави в
регулюванні соціальних процесів, посилен-
ні значення державного механізму для уз-
годження соціальних інтересів та забезпе-
ченні стійкої взаємодії між громадянським
суспільством і державою. Наразі Україна
зацікавлена в здобутті своїми громадянами
якісної освіти з урахуванням вимог, що ви-
суває економіка, ринок праці, курс на інно-
ваційний розвиток. Першочергове завдання
держави – розроблення та реалізація про-
грами дій, спрямованої на фінансове забез-
печення освітнього процесу загалом та ви-
щої освіти зокрема, у тому числі розробка
відповідних нормативно-правових актів, що
регулюють державне забезпечення гаран-
тій для науково-педагогічних працівників.1

Пошук ефективних механізмів держав-
ного управління сферою вищої освіти є
предметом постійної уваги науковців, що
вивчають проблеми теорії та практики у
сфері державного управління. Це такі до-
слідники, як: С. К. Андрейчук, О. Л. Дем–
ченко, С. М. Домбровська, М. І. Дудка,
В. М. Князєв, Л. П. Кураков, В. І. Луговий,
О. С. Поважний, С. Ф. Поважний, І. П. При–
ходько, І. М. Сікорська та ін. Проблемами
регулювання професійної діяльності науко-
во-педагогічних працівників протягом три-
валого часу займалися такі науковці, як:
А. А. Абрамова, Є. І. Войленко, В. Л. Гейх-
ман, О. М. Крапивин, В. П. Пас–тухов,
Л. Ф. Петренко, Г. І. Федькин, М. О. Фи-
липова та ін. Проте особливості державного
регулювання гарантій для науково-пе-
дагогічних працівників досі не стали пред-
метом ґрунтовних досліджень у сфері дер-
жавного управління.
Мета статті – дослідити систему держа-

вного управління сферою вищої освіти, ви-
значити її характерні особливості в кон-
тексті державного забезпечення соціально-
правового захисту науково-педагогічних
працівників.
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Сфера освіти та науки, як і будь-яка ін-
ша сфера життєдіяльності людини, має
специфічні особливості державно-право-
вого регулювання. Процес законодавчого
регулювання й контролю в цьому випадку
двобічний: з одного боку, діють законодав-
чі акти, що забезпечують регулювання сис-
теми освіти та науки в Україні в цілому, з
другого – нормативно-правові акти, які да-
ють змогу забезпечити діяльність фінансо-
во-кредитних установ з питань фінансу-
вання відповідної сфери.
Національна стратегія державної кадро-

вої політики на 2012–2020 рр., що була за-
тверджена Указом Президента України
№ 45/2012 від 01.02.2012 р., передбачає
забезпечення всіх сфер життєдіяльності
держави кваліфікованими кадрами, необ-
хідними для реалізації національних інтере-
сів у контексті розвитку України як демок-
ратичної, соціальної держави з розвинутою
ринковою економікою [1, с. 44].
Видається, що розвиток науково-ме-

тодологічного підґрунтя вдосконалення ме-
ханізмів держаного управління кадровим
потенціалом суспільства є не лише одним з
перспективних напрямів дослідження в ме-
жах державно-управлінської науки, а й
“нагальною потребою українського суспіль-
ства, найважливішою передумовою успіш-
ної реалізації інноваційної стратегії розвит-
ку держави, спрямованої на забезпечення
високих темпів економічного зростання
країни та досягнення високих стандартів
життя громадян” [2, с. 4].
Основним напрямом реалізації держав-

ної кадрової політики в соціальному аспекті
визначено “необхідність досягнення висо-
кого рівня розвитку людського потенціалу
держави, задоволення очікувань населення
щодо професійної самореалізації, гідної
оплати праці” [1, с. 44]. Цей напрям у по-
єднанні з вирішенням завдань щодо забез-
печення всіх галузей суспільного виробни-
цтва кваліфікованими кадрами логічно уз-
годжується із цілями та завданнями Націо-
нальної стратегії розвитку освіти в Україні
на період до 2021 р. [3, с. 18]. Серед осно-
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вних проблем, які потребують першочерго-
вого вирішення, Стратегія визначає недо-
статній рівень соціально-правового захисту
учасників навчально-виховного процесу,
відсутність цілісної системи соціально-еко-
номічних стимулів у педагогічних і науково-
педагогічних працівників.
Зауважимо, що механізм державного

управління – це приведення об’єкта управ-
ління до бажаного стану шляхом організації
каналів прямих та зворотних зв’язків, що
перетворюють життя суспільства на єди-
ний, цілеспрямований, ефективний вироб-
ничий організм, який постійно розвиваєть-
ся. Саме за допомогою механізму управлін-
ня упорядковується зовнішня й внутрішня
взаємодія органів системи управління: ка-
налом прямого зв’язку до об’єкта управлін-
ня надходить розпорядна інформація, а ка-
налом зворотного зв’язку – звітна. Тому, на
нашу думку, складовою механізму держав-
ного управління має бути механізм контро-
лю. Крім механізму контролю, до складу
механізму державного управління освітньої
сфери можна віднести ще й такі механізми,
як: регулювання, планування, організація,
мотивація, координування, розпорядження,
облік, аналіз.
На думку В. І. Лугового, державне регу-

лювання освіти є системою “економічних,
соціальних, правових, політичних та орга-
нізаційних форм і методів впливу держави
на суб’єктів освітніх процесів, яка створює
умови для реалізації ними тих цілей і за-
вдань, які одночасно відповідали б як стра-
тегічним інтересам держави, так і безпосе-
реднім інтересам самих цих суб’єктів” [4,
с. 97]. Відповідно, питання полягає в за-
безпеченні балансу між цілями держави (як
основного замовника освітянської послуги)
та інтересами викладача (як посередника
між науковим інформаційним ресурсом та
студентом (слухачем)). На жаль, ця про-
блематика, попри всю свою важливість і
значущість для розвитку якісного складни-
ка трудового потенціалу науково-педа-
гогічних кадрів як обов’язкової умови для
ефективного функціонування державної
системи підготовки кадрів, не знайшла сво-
го розвитку в межах вищезгаданої Націона-
льної стратегії розвитку освіти в Україні.
Разом з тим, Стратегія визначає підвищен-
ня соціального статусу педагогів як одного
з ключових напрямів державної освітньої
політики [3, с. 18].
У галузі освіти механізм управління – це

процес узгодженого впливу суб’єктів
управління на галузь освіти, а також засто-
сування певної послідовності відповідних
процедур та інструментів, що забезпечують
перехід від старого до нового стану з метою
досягнення заданих цілей.
Варто зазначити, що, починаючи з про-

голошення незалежності, в Україні відбува-
ється процес реформування національної
освітньої галузі, який впливає на визначен-
ня основних напрямів, пріоритетів, завдань
і механізмів реалізації державної освітньої
політики, що відображаються у відповідних
нормативно-правових актах. Саме цей про-
цес викликає інтерес у вітчизняних науко-
вців, які досліджують зміни у формуванні

освітньої політики або розвитку державного
управління освітою та визначають певні
етапи й особливості цієї динаміки.
Так, І. П. Приходько визначає основні

етапи розвитку державного управління сис-
темою вищої освіти в Україні в аграрному
секторі та виділяє негативні й позитивні
моменти кожного етапу [5]. С. К. Андрей-
чук встановлює основні етапи еволюції сис-
теми державного управління освітою в умо-
вах незалежності, а саме: становлення
державності України; реформування дер-
жавного управління освітою; модернізацій-
ний етап [6, с. 5]. І. М. Сікорська виокре-
мила етапи розвитку національної вищої
освіти та виявила динаміку розвитку відно-
син вищої школи й державного управління
в ланцюзі “міжнародний простір – держава
– регіон – вищий навчальний заклад” [7,
с. 8].
Необхідність державного регулювання

системи вищої освіти визначається двома
аспектами: неспроможністю ринку надати
освітні послуги в повному обсязі та певної
якості; відмовою від жорсткого адміністра-
тивного управління системою вищої освіти.
Ці аспекти в певному значенні протилежні.
Вони визначають шлях до побудови моделі
державного регулювання системи вищої
освіти з двох сторін: від звичайного конку-
рентного ринкового механізму та від ко-
мандного відомчого управління.
Управління освітою передбачає: оптимі-

зацію державних управлінських структур,
децентралізацію управління; перерозподіл
функцій і повноважень між центральними
місцевими органами виконавчої влади, ор-
ганами місцевого самоврядування та на-
вчальними закладами; перехід до програм-
но-цільового управління; поєднання дер-
жавного та громадського контролю; запро-
вадження нової етики управлінської діяль-
ності, що базується на принципах взаємо-
поваги, позитивної мотивації; прозорість
розроблення, експертизи, апробації та за-
твердження нормативно-правових докумен-
тів; створення систем моніторингу ефекти-
вності управлінських рішень, їх впливу на
якість освітніх послуг на всіх рівнях; орга-
нізацію експериментальної перевірки та
експертизи освітніх інновацій; упроваджен-
ня новітніх інформаційно-управлінських і
комп’ютерних технологій; демократизацію
процедури призначення керівників навча-
льних закладів, їх атестації; удосконалення
механізму ліцензування, атестації та акре-
дитації навчальних закладів; підвищення
компетентності управлінців усіх рівнів;
більш широке залучення до управлінської
діяльності талановитої молоді [8, с. 2].
Державна політика в цій галузі спрямо-

вана на досягнення українською освітою
сучасного світового рівня, відродження й
подальший розвиток національних науко-
во-освітніх традицій, оновлення змісту,
форм і методів навчання, примноження ін-
телектуального потенціалу суспільства.
Здійснення цих стратегічних накреслень у
галузі вищої освіти значною мірою зале-
жить від стану її нормативно-правової бази,
яка має бути надійним підґрунтям і систе-
мою орієнтирів у практичній діяльності ви-
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щих закладів освіти, їх керівників, усіх уча-
сників навчального процесу [9, с. 2].
В Україні тривають процеси формування

національної системи вищої освіти, яка за
кількісними та якісними показниками здебі-
льшого відповідає рівню розвинутих країн і
є конкурентоспроможною на європейсько-
му освітньому просторі. Цьому сприяє вдос-
коналення нормативно-правової бази з по-
зицій її відповідності сучасним вимогам. З
прийняттям Закону України “Про вищу осві-
ту”, Національної доктрини розвитку освіти
як державної концепції розвитку освіти бу-
ло визначено основні правові засади демо-
кратичного функціонування й розвитку га-
лузі. Їх реалізація на всіх рівнях вимагає
системних послідовних дій, досить радика-
льних змін у структурі, змісті, економіці та
управлінні вищою освітою [10, с. 3].
Серед головних засобів та інструментів

державного регулювання освітньої діяльно-
сті виокремлюють: закони й законодавчі
акти; державне замовлення; обсяги держа-
вного фінансування; обсяги фінансування з
місцевих бюджетів; норми й нормативи тощо.
Національна доктрина розвитку освіти в

Україні у XXI ст. визначила основні засади
державної політики у сфері розвитку осві-
ти. Такими пріоритетами є: особистісна орі-
єнтація освіти; створення однакових мож-
ливостей для дітей і молоді в здобутті якіс-
ної освіти; удосконалення системи непере-
рвної освіти та освіти впродовж життя; роз-
виток україномовного освітнього й культу-
рного простору; забезпечення освітніх за-
питів національних меншин; формування
національних і загальнолюдських ціннос-
тей; формування через освіту здорового
способу життя; забезпечення економічних і
педагогічних умов для професійної саморе-
алізації педагогічних працівників, підви-
щення їх соціального статусу; упроваджен-
ня інформаційних педагогічних технологій,
розвиток бібліотечної справи, забезпечення
доступності інформації, навчальної та дові-
дкової літератури; створення індустрії на-
вчальних засобів; створення ринку освітніх
послуг; інтеграція української освіти в єв-
ропейський і світовий освітній простір; гар-
монійне поєднання навчального процесу й
наукової діяльності вищого навчального
закладу; використання наукових результа-
тів як бази та зміст навчання.
Реалізація задекларованих принципів

вимагає модернізації управління освітою з
упровадженням нових, відкритих і демок-
ратичних моделей управління галуззю. Ця
діяльність є органічною складовою адмініс-
тративної реформи [11]. Технологію управ-
ління розглядають як ефективне поєднання
можливостей наявних умов для проваджен-
ня освітньої діяльності (матеріальна база,
технічні засоби навчання, методичне та на-
вчальне забезпечення) та організаційних
форм роботи (планування, аналіз, прийнят-
тя рішень, організація виконання).
Тому для формування державно-суспіль-

ного управління потрібне дотримання не
тільки взаємного інтересу суб’єктів, а й
взаємних зобов’язань, відповідальності. Ме-
ханізми державного регулювання стійким
розвитком в освітній системі є динамічною

структурою гнучкої взаємодії соціальних
суб’єктів, характер якої складається й ви-
значається соціальною поведінкою цих
суб’єктів. Механізми державного управлін-
ня виконують регуляторну й мобілізуючу
функції, що виявляються в активізації
суб’єктів управління та зміні їх цільових і
ціннісних настанов у процесі проектування
змін в освіті, забезпечують зв’язок і взає-
мозумовленість управлінських рішень.
Нова система управління сферою освіти

утверджується як державно-громадська.
Вона має враховувати регіональні особли-
вості, тенденції до зростання автономності
навчальних закладів, конкурентності освіт-
ніх послуг, орієнтації освіти не на відтво-
рення, а на розвиток.
Модернізація управління галуззю освіти

передбачає: оптимізацію організаційно-
управлінських структур; зміни в технології
реалізації управлінських функцій; упрова-
дження інформативно-управлінських, ком-
п’ютерних технологій; ефективний пере-
розподіл функцій і повноважень між
центральними органами влади та органами
місцевого самоврядування; впровадження
нової етики управління – партнерський, рі-
вноправний стиль відносин, відмова від де-
кларативного спілкування та дріб’язкової
опіки; зміну форм і методів контролю, наці-
леність на допоміжний, випереджальний
контроль, підвищення його компетентності,
зміщення акцентів на кінцевий результат;
створення центральних і регіональних сис-
тем моніторингу якості освітніх послуг; де-
мократизацію призначення керівників на-
вчальних закладів; удосконалення проце-
дури ліцензування, атестації та акредитації
закладів освіти; підготовку й перепідготов-
ку управлінців усіх рівнів, лідерів у освіті;
активне залучення до управлінської діяль-
ності талановитої молоді.
Нова модель управління є відкритою й

демократичною. У ній органічно поєдну-
ються засоби державного впливу з громад-
ським управлінням. Відкритість системи пе-
редбачає розширення управлінських мож-
ливостей громадської думки, меншу залеж-
ність управління від впливу конкретних по-
садових осіб. Вона змінює навантаження,
функції, структуру й стиль центрального та
регіонального управління освітою: конт-
роль і пряме втручання в навчальний про-
цес мають поступитися місцем гнучкості,
дієвості рішень, науково-методичним, про-
гностичним, експертним, інформаційним та
іншим функціям [11].
У нестабільному світі державне управ-

ління виступає як фактор збереження ста-
більності вищої освіти в часи трансформа-
цій шляхом знаходження нових джерел по-
рядку, зміни функцій діяльності системи і
управління. Основною функцією управлін-
ня системою вищої освіти залишається роз-
виток організаційних процесів та системи
загалом, що підтримується самооновленням
і самоорганізацією [12, с. 3].
Управління вітчизняною вищою школою,

на думку М. І. Дудки, передбачає здійснен-
ня адміністративної діяльності, тобто участь
у виконавчо-розпорядній діяльності систе-
ми органів державного управління, а також
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методичне керівництво. Саме Міністерство
освіти і науки України здійснює програмно-
методичне керівництво в Україні як центра-
льний державний орган. Як вважає
М. І. Дудка, програми й методичні вказівки,
що виробляє Міністерство освіти і науки
України, – фактично єдиний інструмент, що
об’єднує вищі навчальні заклади України
(незалежно від їх відомчої підпорядковано-
сті) в єдину систему й допомагає зберегти
єдиний освітній простір [13, с. 78].
Власну думку щодо цього має

Л. П. Кураков, який вважає, що методичне
керівництво має реалізовуватися за трьома
напрямами: розроблення та правове офор-
млення методичної документації; вивчення
стану педагогічної й виховної роботи; орга-
нізація роботи з удосконалення підготовки
науково-педагогічних кадрів та підвищення
їх кваліфікації. А все це випливає з прин-
ципів автономії вищих навчальних закла-
дів, які визначають, що всі питання функ-
ціонування треба вирішувати відповідно до
своїх статутів [14].
Висновки. Таким чином, будь-яка сфе-

ра життєдіяльності людини, зокрема, сфера
вищої освіти, має певні особливості держа-
вно-правового регулювання, що зумовлено
специфічністю системи форм і методів
впливу держави на суб’єктів освітніх про-
цесів, що створює умови для реалізації ни-
ми цілей і завдань, які одночасно відпові-
дають як особистим інтересам цих су-
б’єктів, так і стратегічним інтересам держа-
ви. Державне регулювання гарантій для
науково-педагогічних працівників, як без-
посередніх учасників освітнього процесу,
не є винятком у цьому випадку, оскільки
ефективне забезпечення їх соціально-
правового статусу є невід’ємною умовою
успішного функціонування національної си-
стеми вищої освіти. Дослідження шляхів
удосконалення механізму їхньої реалізації є
актуальним для подальшої роботи в цьому
напрямі.
Список використаної літератури

1. Стратегія державної кадрової політики
на 2012–2020 роки : Указ Президента
України від 01.02.2012 р. № 45/2012 //
Офіційний вісник України. – 2012. –
№ 10.

2. Державна кадрова політика в Україні:
стан, проблеми та перспективи розвит-
ку : наук. доп. / Ковбасюк Ю. В., Ваще-
нко К. О., Сурмін Ю. П. та ін.; за заг.
ред. Ю. В. Ковбасюка. – Київ : НАДУ,
2012.

3. Національна стратегія розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року : Указ
Президента України від 25.06.2013 р.
№ 344/2013 // Офіційний вісник Украї-
ни. – 2013. – № 50.

4. Луговий В. І. Управління освітою : на-
вч. посіб. [для слухачів, аспірантів, до-
кторантів спеціальності “Державне

управління”] / В. І. Луговий. – Київ :
Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с.

5. Приходько І. П. Основні етапи розвитку
державного управління системою вищої
освіти в аграрному секторі [Електро-
нний ресурс] / І. П. Приходько // Нау-
ковий вісник Академії муніципального
управління : зб. наук. праць Серія
“Управління”. – 2010. – Вип. 4. – Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gu
m/Nvamu_upravl/2010_4/26.pdf.

6. Андрейчук С. К. Державне управління
реформуванням вищої освіти в Україні в
контексті Болонського процесу: авто-
реф. дис. … канд. держ. упр. :
25.00.01 / С. К. Андрейчук. – Львів,
2007. – 19 с.

7. Сікорська І. М. Удосконалення держав-
ного управління вищою освітою в кон-
тексті європейської інтеграції: автореф.
дис. … канд. держ. упр. : 25.00.02 /
І. М. Сікорська. – Донецьк, 2006. –
22 с.

8. Домбровська С. М. Механізми реалізації
державної політики в галузі вищої освіти
[Електронний ресурс] / С. М. Домбровська
// Актуальні проблеми державного управ-
ління. – 2011. – № 2(40). – Режим досту-
пу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-
book/apdu/2011-2/doc/2/04.pdf.

9. Болюбаш Я. Я. Організація навчального
процесу у вищих навчальних закладах
освіти : навч. посіб. для слухачів за-
кладів підвищення кваліфікації системи
вищої освіти. – Київ : ВВП “Компас”,
1997. – 64 с.

10. Модернізація вищої освіти України і Бо-
лонський процес : матеріали до першої
лекції / [уклад. М. Ф. Степко, Я. Я. Бо-
любаш, К. М. Левківський та ін.] ; відп.
ред. М. Ф. Степко. – Київ : ВІД МОН
України, 2004. – 24 с.

11. Національна доктрина розвитку освіти в
Україні у XXI столітті [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.-
mon.gov.ua/main.php.

12. Демченко О. Л. Державне регулювання
в системі управління вищими навчаль-
ними закладами в умовах модернізації
освіти : автореф. дис. … канд. наук
держ. упр. : 25.00.02 / О. Л. Демченко.
– Львів, 2008. – 20 с.

13. Дудка М. І. Вища школа України: стра-
тегія управління й проблеми реформу-
вання : монографія / М. І. Дудка. – Ха-
рків : Основа, 2002. – 272 с.

14. Кураков Л. П. Проблемы управления
высшей школой на современном этапе /
Л. П. Кураков. – Москва : Республика,
1995. – 157 с.

Стаття надійшла до редакції 04.06.2015.



Право та державне управління

92

Петрик Е. Л. Сфера высшего образования: особенности государственного управ-
ления в контексте обеспечения гарантий научно-педагогических работников
В статье исследовано роль государственного механизма в соответствии с социальными ин-

тересами и обеспечением устойчивого взаимодействия между гражданским обществом и госу-
дарством, так как в современном обществе государство заинтересовано в получении своими
гражданами качественного образования. Определено, что сфера высшего образования имеет
свои специфические особенности государственно-правового регулирования, а именно раскры-
ты особенности государственного управления в контексте обеспечения гарантий для научно-
педагогических работников, поскольку эффективное обеспечение их социально-правового
статуса является неотъемлемым условием успешного функционирования национальной систе-
мы высшего образования в целом.
Ключевые слова: система, государственное управление, сфера высшего образования,

особенности, гарантии, научно-педагогические работники.

Petryk O. The Sphere of Higher Education: Peculiarities of State Administration in the
Context of Providing of Scientific-Pedagogical Workers’ Guarantees

In the complex process of changes, that are going on in Ukraine now, one of the main places
takes the activation of the role of the state in regulating social processes, strengthening the role of
the state mechanism to harmonize social interests and ensuring sustainable interaction between
civil society and the state. In modern society a state is interested in providing its citizens with high
standard education, taking into account the requirements of economy, labour market and
innovation development course. The primary task of the state is to develop and implement action
programs aimed at financial support of the educational process as a whole and of higher education
in particular, including the development of appropriate legal acts regulating state guarantees for
scientific and pedagogical staff. The study of the system of public administration in the sphere of
higher education, defining its characteristic features in the context of state provision of social and
legal protection for scientific-pedagogical staff. The sphere of education and science, as well as any
other sphere of human activity, has specific features of state-legal regulation. The process of
legislative regulation and control in this case is intermutual: on the one hand, there are laws that
provide regulation of the overall system of education and science in Ukraine, on the other – there
are legal acts that allow the activities of credit and financial institutions within the issues of
financing of the relevant sphere. Thus, any sphere of human activity, and the one of higher
education in particular, is characterized by certain features of state-legal regulation due to the
specificity of the system of forms and methods of state influence on educational processes’ entities,
which creates conditions for the implementation of goals and objectives, that simultaneously meet
both their personal interests and strategic interests of the state. State regulation of guarantees of
scientific-pedagogical staff as direct participants of the educational process is not an exception in
this case, as the effective provision of their social and legal status is essential for the successful
operation of the national higher education system.

Key words: system, public administration, the sphere of higher education, features, warranty,
scientific and teaching staff.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

У статті акцентовано увагу на потребі вдосконалення рівня правової культури та формуван-
ня умов інтенсифікації службової діяльності, організації дієвої системи оцінювання службових
показників, оптимізації механізму контролю та контролінгу як чинників поліпшення умов служ-
би, протидії різним загрозам життю та здоров’ю персоналу, а також підвищенні якості кадрово-
го резерву.
Ключові слова: персонал Державної пенітенціарної служби України, законність і дисциплі-

на, чинники вдосконалення законності та дисципліни, службова дисципліна.

Важливим завданням у приведенні Дер-
жавної пенітенціарної служби України (да-
лі – ДПтС України) до міжнародних пеніте-
нціарних стандартів поряд із здійсненням
інших заходів є створення належних умов
проходження служби персоналом. Відпо-
відно до ст. 14 Закону України “Про Держа-
вну кримінально-виконавчу службу Украї-
ни”, до персоналу ДПтС України входять
особи рядового та начальницького складу,
спеціалісти (державні службовці) та особи,
які працюють за трудовим договором [3].
Загалом загальна чисельність персоналу
ДПтС України – понад 37,8 тисяч осіб. Дію-
чий механізм проходження служби персо-
налом побудований на вимогах Криміналь-
но-виконавчого кодексу України, Закону
Україні “Про Державну кримінально-ви-
конавчу службу України”, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України і
сприяє успішному вирішенню завдань кри-
мінально-виконавчого характеру. Разом з
тим практика діяльності ДПтС України свід-
чить, що в процесі реалізації службових за-
вдань персоналом мають місце проблеми,
які негативно впливають на результати дія-
льності органів та установ виконання пока-
рань. Левова частка негативних проявів у
службовій діяльності персоналу зумовлена
порушенням режиму законності та службо-
вої дисципліни. Для подолання цього недо-
ліку керівництво ДПтС України, його тери-
торіальних управлінь, адміністрація установ
та органів виконання покарань вживають
конструктивних заходів, спрямовані на но-
рмалізацію режиму законності та дисциплі-
ни серед персоналу. Теоретичному обґрун-
туванню з погляду науки державного
управління чинників, які сприяють підтри-
манню на належному рівні законності та
дисципліни, якраз і присвячена ця стаття.1

Такі правові категорії, як дисципліна і за-
конність, досліджено в наукових працях
В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, В. К. Кол–па-
кова, С. В. Ківалова, С. Г. Стеценка і інших
представників науки адміністративного права.
Особливості реалізації режиму законності в
органах внутрішніх справ, податкової служби
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висвітлювалися в працях О. М. Бандурки,
О. В. Панасюка, В. М. Плішкіна. Наукові ви-
сновки, які сформульовані зазначеними
вище вченими, характеризують законність
та дисципліну як соціально-правові катего-
рії, що забезпечують правовий режим,
спрямований на неухильне виконання за-
конів та інших нормативних актів органами
держави, посадовими особами, громадяна-
ми та громадськими організаціями. Це
означає, що вони є обов’язковими для всіх
органів держави, недержавних утворень та
громадян. Науковці, які представляють су-
часну науку кримінально-виконавчого пра-
ва (І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, А. Х. Сте-
панюк, В. М. Трубніков), неодноразово на-
голошували, що забезпечення режиму за-
конності та дисципліни на стадії відбування
кримінального покарання набуває особли-
вого значення, оскільки кримінально-
виконавчі процеси безпосередньо стосу-
ються прав та інтересів особи. Зважаючи
на увагу до цього питання вказаних вище
вчених і складність завдань, пов’язаних з
удосконаленням законності й дисципліни
серед пенітенціарного персоналу, зазначе-
на проблема не втрачає своє актуальності й
зараз. Наукова новизна цієї статті полягає
в тому, що в ній з погляду науки державно-
го управління уточнено поняття законності
та службової дисципліни персоналу кримі-
нально-виконавчої служби й проаналізова-
но фактори їх удосконалення в контексті
реалізації Концепції державної політики у
сфері реформування Державної криміналь-
но-виконавчої служби України, затвердже-
ної відповідним указом Президента України
та інших правових актів Міністерства юсти-
ції України та Державної пенітенціарної
служби України.
Метою статті є теоретичне обґрунту-

вання деяких чинників удосконалення за-
конності та дисципліни серед персоналу
Державної пенітенціарної служби України й
шляхів їх реалізації.
Законність і дисципліна є основними

умовами належного функціонування орга-
нів, установ та закладів виконання пока-
рань. За своїм змістом поняття “законність”
має багато варіантів трактувань, які уза-
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гальнено можна подати в такому вигляді.
Законність – це правовий режим у державі,
за якого діяльність державних органів,
юридичних та фізичних осіб здійснюється
відповідно до вимог закону [7, с. 274]. У
сфері виконання кримінальних покарань
законність є необхідною складовою реалі-
зації кримінально-виконавчих процесів та
загальною вимогою для всіх учасників кри-
мінально-виконавчих відносин.
Поняття “дисципліна” означає свідоме

додержання встановлених правовими та
іншими соціальними нормами правил пове-
дінки в державному й суспільному житті [6,
с. 193]. Різновидом дисципліни є службова
дисципліна. Відповідно до ст. 1 Закону
України “Про Дисциплінарний статут орга-
нів внутрішніх справ України”, службова
дисципліна – це дотримання особами рядо-
вого і начальницького складу Конституції і
законів України, актів Президента України і
Кабінету Міністрів України, наказів та інших
нормативно-правових актів Міністерства
внутрішніх справ України, підпорядкованих
йому органів і підрозділів та Присяги пра-
цівника органів внутрішніх справ України
[4]. Підтримання дисципліни у середовищі
пенітенціарного персоналу якраз регулю-
ються зазначеним вище законом, оскільки
відомчого дисциплінарного статуту ДПтС
України поки не має, що, на нашу думку, є
прогалиною, адже служба в органах та
установах виконання покарань істотно різ-
ниться від служби в органах внутрішніх
справ, але це питання потребує окремої
наукової розробки.
Діяльність пенітенціарного персоналу

значною мірою залежить від дисципліни та
законності, про що неодноразово зазнача-
лося в актах розпорядчого характеру Мініс-
терства юстиції України та керівництва ДПтС
України. У зв’язку із цим доцільно звернути
увагу на деякі чинники, які, на нашу думку,
можуть сприяти законності й дисципліні се-
ред кадрового складу ДПтС України.
Ключовим чинником у цьому напрямі

може стати формування достатнього рівня
правової культури персоналу, в якій вияв-
ляється не тільки творче осмислення пені-
тенціарним персоналом законодавства, але
і його переконаність у необхідності та соці-
альній корисності їх реалізації. Саме нале-
жний рівень правової культури сприяє які-
сному застосовуванню правового інструме-
нтарію в повсякденній діяльності працівни-
ків органів та установ виконання покарань
і спонукає їх реалізовувати кримінально-
виконавчі процеси в контексті вимог чинно-
го пенітенціарного законодавства. Разом з
тим правова культура потребує постійного
вдосконалення, на що звертає увагу Голова
ДПтС України та про що зазначено в рішен-
нях її колегії. На нашу думку, діючий меха-
нізм формування правової культури персо-
налу потребує впровадження таких захо-
дів: 1) розширення рівня правових знань
на основі сучасних досягнень вітчизняної
та зарубіжної пенітенціарної науки і прак-
тики; 2) деталізація та конкретизація інди-
відуальних ціннісних якостей, якими пови-
нен володіти пенітенціарний персонал;
3) вивчення та опанування міжнародним

досвідом уникнення порушень пенітенціар-
ного законодавства в процесі його застосу-
вання.
Підвищенню рівня дисципліни та закон-

ності значною мірою сприяють чинники,
спрямовані на покращення процесу інтен-
сифікації службової діяльності. Потреба в
цьому зумовлена необхідністю впрова-
дження міжнародних пенітенціарних стан-
дартів у процес покращення рівня органі-
зованості службової діяльності. У зв’язку із
цим інтенсифікація службової діяльності, на
нашу думку, може бути більше адаптова-
ною до міжнародних вимог шляхом реалі-
зації таких заходів:
– створення належних умов виконання
службових обов’язків (умов праці) та
умов відпочинку;

– належне технічне забезпечення діяльно-
сті персоналу;

– формування ефективного механізму за-
безпечення особистої безпеки персона-
лу в процесі службової діяльності.
У зв’язку із цим доцільно регулярно про-

водити обстеження умов, в яких персонал
працює, та здійснювати його опитування з
метою виділення проблемних питань, їх
аналіз та своєчасне вирішення. На нашу
думку, реалізацію цього заходу доцільно
покласти не тільки на посадових осіб, але й
на інші допоміжні служби ДПтС України, які
відповідно до своїх обов’язків спроможні
надавати певну консультативну допомогу
(медичну, психологічну тощо). У напрямі
забезпечення особистої безпеки персоналу
необхідно розробити та впровадити в сис-
тему професійної підготовки комплекс за-
ходів індивідуальної й колективної протидії
всім можливим викликам, які виникають у
процесі служби.
Наступним чинником покращення дис-

ципліни та законності, на нашу думку, є
утворення належної системи індивідуально-
го оцінювання службової діяльності персо-
налу з метою підвищення її продуктивності.
Діючою формою професійного оцінювання
персоналу, який проходить службу у під-
розділах ДПтС України, є його атестація. Її
проводять, як правило, один раз у п’ять
років з метою з’ясування ставлення осіб до
виконання службових обов’язків та оціню-
вання їх індивідуальних ділових і мораль-
них якостей [5]. Атестування персоналу є
поетапним процесом, який включає її підго-
товку, оцінювання та контроль за роботою
осіб рядового й начальницького складу,
прийняття рішення за результатами атесту-
вання, вирішення спірних питань, які вини-
кли внаслідок проведеного атестування,
підбиття підсумків, вивчення та втілення в
практичну діяльність кадрового складу су-
часних технологій [2, с. 44]. Отже, атеста-
цію слід розглядати як закінчену, задоку-
ментовану оцінку персоналу, за результа-
тами якої визначають відповідність (невід-
повідність) особи займаній посаді. Резерва-
ми зростання службової діяльності персо-
налу в цьому напрямі може стати таке:
1) оцінювання персоналу необхідно здійс-
нювати в контексті чітко визначеної мети;
2) визначення прагнення особи до підви-
щення рівня своєї кваліфікації за займаною
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посадою; 3) спроможність службовців до
самооцінки особистих якостей тощо. До
цього процесу доцільно включити такі еле-
менти, як визначення рівня комунікаційних
якостей, особисте ставлення до антикоруп-
ційної діяльності та прагнення до самопід-
вищення виконавчої дисципліни. Упрова-
дження запропонованих заходів, на нашу
думку, буде сприяти прозорості в оціню-
ванні ставлення персоналу до виконання
службових обов’язків, оптимізації механізму
відбору претендентів на зайняття вакант-
них посад та формування кадрового резер-
ву. Слушним є також питання вдоскона-
лення стану виконавчої дисципліни, яка
повинна забезпечуватися своєчасною та
якісною реалізацією актів законодавства,
наказів Міністерства юстиції України, дору-
чень та вказівок керівництва ДПтС України.
Цьому процесу може сприяти й створення
належної системи інформування керівницт-
ва органів управління у сфері виконання
покарань про стан виконавської дисциплі-
ни, аналіз недоліків у роботі персоналу,
вжиття заходів щодо їх усунення.
Отже, механізм оцінювання професійної

діяльності та виконавчої дисципліни дає
можливість об’єктивно визначити рівень
службової активності персоналу, відповід-
ність його ділових та моральних якостей
займаним посадам, характеризує здатність
самостійно критично оцінювати результати
своєї роботи, сприяє з’ясуванню потенцій-
них можливостей, які враховують при по-
дальшому просуванні по службі.
Ключовим чинником удосконалення про-

цесу підвищення законності та дисципліни,
як показує зарубіжний досвід, є створення
належної системи контролю за діяльністю
пенітенціарного персоналу та контролінгу.
Контроль можна охарактеризувати як

складову (елемент) управління, що забез-
печує систематичну перевірку виконання
Конституції України, законів України, інших
нормативних актів, додержання дисципліни
й правопорядку та полягає у втручанні ко-
нтролюючих органів у діяльність підконтро-
льних органів, наданні їм обов’язкових для
виконання вказівок, припиненні, зміні чи
скасуванні актів управління, при необхід-
ності вживати заходів примусу щодо підко-
нтрольних органів [1, с. 252]. Отже, конт-
роль має бути зосереджений не тільки на
дотриманні службових процедур і виконан-
ні певних процесів персоналом, але й на
досягненні конкретних запланованих ре-
зультатів, які можна реально оцінити. Важ-
ливо здійснювати переорієнтацію функції
контролю з каральної на допоміжну. Це до-
помагає не тільки з’ясувати факти пору-
шення законності та службової дисципліни,
але й виявити причини виникнення цих по-
рушень.
Важливим елементом контролю за вико-

навською дисципліною є налагодження на-
лежної системи контролінгу. Контролінг яв-
ляє собою синтез елементів обліку, аналізу,
контролю, планування, реалізація яких за-
безпечує вибір альтернативних підходів
при здійсненні управління процесом під-
тримання законності та дисципліни персо-
налом.

Практика діяльності персоналу та увага,
яку приділяють цьому питанню на заходах
науково-практичного характеру в органах
ДПтС України, дає можливість зробити ви-
сновок, що контролінг у цьому напрямі по-
винен бути спрямований на:
- забезпечення інформацією, необхідною
для управління протидією негативним
проявам;

- формування системи комунікаційних
зв’язків з питань недопущення пору-
шень законності та дисципліни;

- оцінювання результатів діяльності стру-
ктурних підрозділів, установ, органів
виконання покарань та рівень участі в
цьому процесі персоналу;

- визначення ступеня впливу різних фак-
торів на процес підтримання режиму за-
конності та дисципліни;

- перспективне планування й координа-
цію розвитку системи протидії порушен-
ню режиму законності та дисципліни в
майбутньому на основі аналізу й оціню-
вання фактичних результатів діяльності
персоналу.
Висновки. Таким чином, законність і

дисципліна – це обов’язкові ознаки діяль-
ності пенітенціарного персоналу, які на су-
часному етапі функціонування ДПтС Украї-
ни потребують удосконалення. Цьому про-
цесу сприятимуть такі фактори, як: 1) фо-
рмування високої правової культури персо-
налу; 2) оптимізація системи заходів, спро-
можних забезпечити рівень інтенсифікації
службової діяльності відповідно до міжна-
родних стандартів; 3) організація ефектив-
ної системи оцінювання стану ставлення
осіб до виконання службових обов’язків;
4) удосконалення механізму контролю за
дотриманням персоналом законності й дис-
ципліни та контролінгу. Упродовж цього
вважаємо за доцільне відобразити розгля-
нуті вище чинники підвищення дисципліни
та законності персоналу в проекті Поло-
ження про проходження служби персона-
лом ДПтС України, потреба в розробці яко-
го детермінована реаліями діяльності орга-
нів та установ виконання покарань як на
сучасному етапі, так і на перспективу.
Проведений теоретичний аналіз факто-

рів, які при їх реалізації можуть істотно
вплинути на загальний стан таких важли-
вих складових елементів проходження
служби, як дотримання дисципліни та за-
конності, на нашу думку, не втрачає своєї
актуальності. Сподіваємося, це буде пред-
метом подальших дискусій як серед науко-
вців, так і практичних працівників та спри-
ятиме оптимізації механізму проходження
кримінально-виконавчої служби.
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Ребкало Н. Н. Некоторые факторы совершенствования законности и дисциплины
персонала органов и учреждений исполнения наказания: управленческий аспект
В статье акцентировано внимание на необходимости совершенствования уровня правовой

культуры и формирования условий интенсификации служебной деятельности, организации
действенной системы оценки служебных показателей, оптимизации механизма контроля и ко-
нтроллинга как факторов улучшения условий службы, противодействия различным угрозам
жизни и здоровью персонала, а также повышения качества кадрового резерва.
Ключевые слова: персонал Государственной пенитенциарной службы Украины, закон-

ность и дисциплина, факторы усовершенствования законности и дисциплины, служебная дис-
циплина.

Rebkalo М. Standarts of improving legal and disciplinin the penal institutions
personnel’s: management aspect

In the article the author presents the problems of legality and discipline improvement that are
important conditions for serving in criminal and executive system by the citizens of Ukraine as this
process is ensured by the total legal order strengthening in penitentiary bodies. At the same time
discipline and legality are important elements in the activity of the penitentiary service relations
which are regulated by laws. Strengthening legality and discipline leads to higher level of law and
order in penitentiary bodies and, on the contrary, law and order breaking causes its weakening.
Breaking legality requirements causes deformation of criminal and executive relations, inviolability
and undermining of law and order in penitentiary bodies and institutions. In the article the author
analyses the problems of legality and discipline among the personnel of the state penitentiary
service of Ukraine. Legality and discipline in the state penitentiary service of Ukraine have double
substance. This is caused by the special character of the tasks done by the penitentiary service. On
one hand, there is a need to maintain the regime of serving a sentence by convicts. On the other
hand, the personnel’s service activity, its regulations require to observe legality and discipline. The
author considers the factors that improve the state of legality and discipline of the personnel in the
state penitentiary service of Ukraine. They are ensuring the high level of legal culture, providing
effective conditions for service activity intensification, organizing the effective system of service
activity and discipline evaluation, improving the mechanism of controlling over personnel’s legality
and discipline observing. The author defines that the above-mentioned factors can greatly improve
the conditions of service activity, its providing with modern technical aids, forming the mechanism
of counteraction against the danger to personnel’s life and health, selecting pretenders to vacant
positions, forming the staff reserve and etc. The author suggests representing the mentioned
factors of improving the personnel’s legality and discipline in the project of regulations of the
personnel’s service of state penitentiary service of Ukraine.

Key words: the personnel of the State Penitentiary Service of Ukraine, legal and disciplinary
regulations, standarts of improving legal and discipliuary regulations, personnel’s discipline.
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ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Статтю присвячено дослідженню інформаційної культури в сучасних умовах розвитку украї-
нського суспільства як науково-теоретичної проблеми. Наголошено та тому, що впродовж
останніх кількох років відбулося посилення ролі й важливості інформації в житті окремої осо-
бистості та всього суспільства у процесах ухвалення й реалізації державно-управлінських рі-
шень, наслідком чого стала зміна змісту та характеру державного будівництва. Підкреслено,
що особлива увага до інформаційної культури зумовлена сучасним станом розвитку інформа-
ційної сфери держави.
Ключові слова: державна інформаційна політика, інформаційна культура, суспільний роз-

виток, управління інформаційною сферою, теоретичні та прикладні засади державного управління.

Значне зростання інформаційних потоків
та масивів інформації упродовж останніх
кількох років зумовило посилення ролі й
важливості інформації як у житті особистос-
ті, функціонуванні суспільства і його пода-
льшому розвитку, так і в процесах ухва-
лення й реалізації державно-управлінських
рішень, у результаті чого вона вносить ни-
зку суттєвих змін у характер і зміст держа-
вного будівництва. Адже основною формою
соціального надбання стають не стільки ма-
теріальні елементи виробництва, скільки
накопичення знань і корисної інформації.
Нові виклики сьогодення вимагають карди-
нальної трансформації державної інформа-
ційної політики, її впливу на соціально-
економічний, політичний і культурний роз-
виток нашої держави в сучасних умовах.1

Однією з основних складових державної
інформаційної політики нині є інформаційна
культура особистості та суспільства – фе-
номен, який сформувався упродовж остан-
ніх кількох десятиліть під впливом еволю-
ційного розвитку соціокультурного середо-
вища. На сьогодні поняттям інформаційної
культури оперує велика кількість галузей
науки, вивчаючи різноманітні її аспекти,
зумовлюючи тим самим відсутність єдиних,
усталених підходів до його трактування.
Метою статті є дослідження інформа-

ційної культури суспільства як науково-
теоретичної проблеми в сучасних умовах
розвитку української держави, адже її по-
дальший розвиток за нових соціально-
економічних та культурних умов розвитку
суспільства залишається предметом науко-
вих дискусій.
Інформаційна культура є органічною

складовою загальної культури, що по-
в’язана із соціальною природою людини.
Окремими проявами інформаційної культу-
ри можна вважати вміння й навички вико-
ристання технічних пристроїв та засобів,
застосування новітніх інформаційних тех-
нологій, уміння одержувати, отримувати й
опрацьовувати інформацію з різноманітних
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джерел та ресурсів, інтерпретувати її від-
повідним чином і ефективно використову-
вати, орієнтування у специфіці й особливо-
стях інформаційних потоків та масивів ін-
формації у відповідній предметній сфері
тощо.
Цілеспрямовану державну інформаційну

політику реалізують усі цивілізовані держа-
ви світу, базуючись на побудові інформацій-
ного простору як основи соціально-еко-
номічного, політичного та культурного роз-
витку. Світоглядними орієнтирами розвитку
інформаційної культури держави є низка
демократичних стандартів, серед яких: від-
критість, свобода, відповідальність, плюра-
лізм думок, толерантність, відстоювання со-
ціальної справедливості, внутрішній етичний
самоконтроль суб’єктів інформаційного про-
стору тощо [5, с. 308–309].
Поява й особлива увага до інформацій-

ної культури зумовлена збільшенням обся-
гів та урізноманітненням інформації та ін-
формаційних джерел, зміною ролі й місця
інформації в житті окремої особистості та
цілого суспільства, віднесення її до найва-
жливіших категорій суспільного розвитку та
стратегічно важливого ресурсу, всеохоп-
ною інформатизацією, подальшим розвит-
ком інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, поступовим формуванням ознак інфор-
маційного суспільства та повноцінним його
становленням і всезагальним визнанням.
З урахуванням викладеного вище може-

мо констатувати, що існують тісний взаємо-
зв’язок та певна зумовленість досягнень у
відповідній сфері суспільної діяльності, що
визначається рівнем розвитку інформацій-
ної культури особи та всього суспільства
загалом [3, с. 50].
Інформаційну культуру сучасного україн-

ського суспільства можна розглядати в різ-
них аспектах: технологічному, соціальному,
освітньому, моральному, правовому, органі-
заційному тощо. Така різнобічність тлума-
чення поняття зумовлена багатогранністю
цього феномена, багатоманітністю наукових
підходів та різноманітністю сутнісних харак-
теристик, покладених у його основу.
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Аналізуючи інформаційну культуру в ре-
троспективному аспекті, В. Ю. Степанов за-
значає, що цей термін в українських публі-
каціях уперше виник у 70-х рр. минулого
століття, авторами більшої частини публі-
кацій були бібліографознавці, бібліотеко-
знавці, книгознавці. Результатом їхніх на-
працювань стало формування основних
уявлень про інформаційну культуру як
сферу культури, пов’язану з функціонуван-
ням інформації в суспільстві та формуван-
ням інформаційних якостей особистості; як
науковий напрям і сферу діяльності, що є
результатом виокремлення й усвідомлення
науковим співтовариством глобальної ролі
інформації в становленні суспільства та
життєдіяльності особистості. У процесі роз-
витку теорії інформаційної культури серед
фахівців, що беруть участь у її формуванні,
з’явилися представники таких наук, як се-
міотика, лінгвістика, соціологія, психологія,
педагогіка, культурологія, естетика тощо. У
результаті сформувалася думка про необ-
хідність осмислення й узагальнення здобу-
тих знань з теорії інформаційної культури в
межах розвитку стратегії та тактики інфор-
маційного суспільства, формування держа-
вної інформаційної політики [8, с. 93–94].
На нове змістовне наповнення поняття ін-
формаційної культури особливий вплив ма-
ли праці фахівців у сфері інформатики, об-
числювальної техніки, нових інформаційних
технологій. З одного боку, це сприяло при-
скореному розвитку наукових уявлень про
сам феномен інформаційної культури, його
складність, багатовимірність, неоднознач-
ність. З іншого боку, участь у розробленні
теорії інформаційної культури представни-
ків різних галузей знань, які намагалися ін-
терпретувати суть інформаційної культури з
використанням понятійного апарату різних
наук, породила цілу низку підходів, які не
поєднуються між собою, за яких втрачаєть-
ся, “розчиняється” справжній сенс феномена
інформаційної культури [12, с. 44–46].
В аспекті нашого дослідження заслуго-

вує на увагу підхід Л. Калініної та
Б. Моцика, які розрізняють три основних
види інформаційної культури: інформаційну
культуру суспільства, інформаційну куль-
туру особистості й інформаційну культуру
спеціаліста-фахівця в конкретній професій-
ній сфері [1].
Сьогодні інформаційну культуру варто

розглядати як одну з найважливіших скла-
дових культурної сфери суспільства, як
спосіб та манеру поведінки індивіда в сус-
пільстві нового формату – інформаційному.
Вона виявляється в усіх аспектах суспіль-
ного життя, додаючи йому нової якості, змі-
нюючи світогляд і світосприйняття окремих
індивідів, трансформуючи основні соціаль-
но-економічні, політичні, духовні й культу-
рні уявлення, перетворюючи людей не ли-
ше на пасивних споживачів інформації, а й
на активних учасників інформаційної взає-
модії, виробників інформаційних ресурсів
та надавачів інформаційних послуг.
Ми погоджуємося з твердженням Н. Б. Но-

вицької про те, що з позицій управлінської
практики інформаційну культуру можна
розглядати як систему базових компонентів

культури суспільства, пов’язаних з інфор-
матизацією управлінської діяльності, що
включає культуру правил організації по-
дання, сприймання та використання інфор-
мації, культуру правил суспільних відносин
щодо використання нових інформаційних
технологій і культуру суспільних правовід-
носин із застосуванням нових комп’юте-
ризованих інформаційних технологій [4,
с. 4; 12].
П. С. Клімушин та І. Д. Іванова, дослі-

джуючи інформаційну культуру державних
службовців, називають останню рівнем
розвиненості інформаційної взаємодії в сус-
пільстві та мірою досконалості в оперуванні
будь-якою необхідною інформацією, що ви-
являється в здатності суспільства ефектив-
но використовувати інформаційні ресурси
та засоби інформаційних комунікацій, за-
стосовувати передові досягнення у сфері
інформаційних технологій [2, с. 51].
Демократичність сучасного рівня розвитку

українського суспільства виявляється, зокре-
ма, у тому, що держава виступає основною,
основоположною й визначальною ланкою
консолідації інтересів окремих громадян і
всього суспільства, а також національних,
соціально-культурних та загальнолюдських
цінностей, причому всі ці елементи є взаємо-
пов’язаними й взаємозумовленими.
В основі системи формування інформа-

ційної культури, як правило, можна виок-
ремити низку принципів, зокрема: культу-
рологічного, системного, інтегративного,
діяльнісного й технологічного підходів, а
також принцип безперервності навчання
[10, с. 137].
Основними концептуальними компонен-

тами інформаційної культури сучасного
українського суспільства вважають: світо-
глядну – формування аксіосфери на основі
долучення інформації до категоріальних
понять усесвіту і трансформації на цій ос-
нові свідомості, сфери діяльності, регуляти-
вних норм взаємодії в суспільстві; інформа-
ційно-технологічну – комп’ютерна й інфор-
маційна писемність, що відповідає сучасно-
му рівню розвитку техніки, інформаційних і
телекомунікаційних технологій, структурі та
якості інформаційних ресурсів; комунікати-
вну, яка характеризує культуру спілкуван-
ня в інфосередовищі з іншими суб’єктами, з
електронно-обчислювальними й електро-
нно-інтелектуальними системами; інтелек-
туально-творчу, що визначає культуру дія-
льності в інфосередовищі, активну інтелек-
туально-творчу спрямованість цієї діяльно-
сті [9, с. 81]. Компонентами інформаційної
культури також можна вважати інформа-
ційну діяльність, інформаційне середовище
та інформаційний світогляд [7, с. 256–258],
інтелектуальні, відношеннєві та поведінкові
чинники [13, с. 215–216].
Нині рівень розвитку інформаційної

культури українського суспільства зале-
жить від рівня розвитку та досконалості си-
стеми державного управління, де визнача-
льними чинниками впливу вважаємо мора-
льні принципи окремих осіб, які працюють
у цій системі, їхній менталітет, професіона-
лізм та компетентність, знання, уміння й
навички ефективно організовувати та ви-
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конувати поставлені функції з метою задо-
волення запитів і потреб окремих громадян
та всього суспільства. Інформаційна куль-
тура набувається й удосконалюється через
практичний досвід, а інтелектуальні інстру-
менти професіоналізму осіб, які працюють у
цій системі, формуються засобами освіти,
головна мета якої полягає в досягненні
професійної майстерності.
І. М. Сопілко виокремлює три основні

групи наукових поглядів на розуміння сут-
ності інформаційної культури в сучасному
суспільстві: антропологічний, соціологічний
та філософський. Антропологічний розгля-
дає інформаційну культуру як сукупність
усіх інформаційних благ, створених люди-
ною, а основне її завдання як провідника
інформаційних цінностей та ідей полягає в
налагодженні правильного розуміння кож-
ним інформаційного суспільства, власного
духовного потенціалу, що допомагає набу-
ти нових умінь та навичок щодо оперуван-
ня інформацією. Соціологічний підхід пе-
редбачає, що інформаційна культура – це
система духовних цінностей, у межах якої
актуалізується її особистісний вимір, фор-
мування нової інформаційної ідеології, роз-
роблення концепції homo informaticus –
людини інформаційної. У межах філософсь-
кого підходу інформаційну культуру роз-
глядають як невід’ємну частину всього со-
ціального організму – інформаційного сус-
пільства, що дає можливість характеризу-
вати її крізь міру інформатизації й гуманіза-
ції людини, суспільства та держави в ціло-
му [6, с. 63–64].
Особливого значення поняття інформа-

ційної культури набуває в тих сферах дер-
жавно-управлінської системи, які за своїм
статусом мають вирішальний вплив на жит-
тєдіяльність усього суспільства. Під впливом
високого рівня культури формується соціа-
льно-політична система, здатна збалансува-
ти відносини між різними соціальними гру-
пами, враховувати їхні запити, потреби й
інтереси при ухваленні та практичному вті-
ленні відповідних державно-управлінських
рішень, що, у свою чергу, сприяє підвищен-
ню довіри до влади, формує позитивний
імідж у системі державного управління,
створюючи атмосферу взаємної довіри.
Інформаційна культура закладає основи

світосприйняття особистості й суспільства,
формує їхні ціннісні орієнтації, перешко-
джає дегуманізації та підміні духовних цін-
ностей досягненнями, спричиненими нау-
ково-технічним прогресом і бурхливим роз-
витком нових інформаційних технологій в
інформаційному суспільстві [10, с. 58].
У сучасному суспільстві інформаційна

культура посідає особливе місце, адже за
відсутності достовірної й повної інформації
неможливо сформувати чітке уявлення та
розуміння реальних процесів і фактів соці-
ального життя, усіх його складових. Інфор-
маційну культуру нині можна розглядати як
одну зі складових загальної суспільної
культури, яка відображає досягнутий рі-
вень організації інформаційних процесів,
ефективності й результативності створення,
збирання, зберігання, опрацювання, по-
дання та використання інформації з метою

формування цілісних уявлень про певну
предметну сферу, її моделювання, прогно-
зування й передбачення результатів та на-
слідків рішень, які приймаються людиною,
зокрема й у сфері державного управління.
Висновки. Світогляд сучасної людини, її

інформаційний світогляд у сучасних умовах
розвитку суспільства починаються з розумін-
ня та усвідомлення важливості ролі інформа-
ції в її існуванні. Інформаційна культура пе-
ретворилася сьогодні на необхідну, першо-
чергову умову соціалізації особистості в се-
редовищі нового формату і якості – інформа-
ційному, її вміння швидко реагувати на зміни
в інформаційному світі, критично мислити,
шукати та переробляти необхідну інформа-
цію. За таких умов формується уявлення й
усвідомлення того, що сама якість життя все
більше стає залежною від інформації та її ви-
користання, причому така залежність з пли-
ном часу лише посилюватиметься.
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Твердохлиб А. С. Государственно-управленческие аспекты информационной куль-
туры в современных условиях развития украинского общества
Статья посвящена исследованию информационной культуры в современных условиях раз-

вития украинского общества как научно-теоретической проблемы. Отмечено, что на протяже-
нии последних нескольких лет произошло усиление роли и важности информации в жизни от-
дельной личности и всего общества в процессах принятия и реализации государственно-
управленческих решений, следствием чего стало изменение содержания и характера государ-
ственного строительства. Подчеркнуто, что особое внимание к информационной культуре обу-
словлено современным состоянием развития информационной сферы государства.
Ключевые слова: государственная информационная политика, информационная культу-

ра, общественное развитие, управление информационной сферой, теоретические и приклад-
ные основы государственного управления.

Tverdokhlib O. Public-Administrative Aspects of Information Culture Under Modern
Conditions of Ukrainian Society’s Development

The article deals with research of information culture under modern conditions of Ukrainian
society’s development as scientifically-theoretical problem. It is noted, that during the last several
years took place strengthening of information’s role and importance in life of a single person and
the whole society, in the processes of public-administrative decision-making and its realization,
which caused the change of content and character of public administration’s functioning. It is
accentuated, that the particular attention to the information culture is predetermined by the
modern condition of the state’s information sphere development.

Main forms of social possession become nowadays not so much material elements of production
as accumulation of knowledge and necessary information. New challenges of modern days demand
fundamental transformation of public information policy, its influence on social, economical,
political and cultural development of our country. One of the main components of public
information policy is information culture of a single person and of the whole society – a
phenomenon, which was formed during the last few decades under influence of evolutionary
development of socio-cultural environment. Today a lot of scientific fields use the notion of
information culture and explore its various aspects that results in lack of single, established
approaches of its interpretation.

Vision of the modern person, its information vision begins from understanding and
consciousness of information’s role and importance in its existence. Today information culture
became a necessary and prior condition of person’s socialization in the environment of new format
and quality – an information one, of its ability of fast respond to changes in the information world,
of critical thinking, of looking-for and processing of necessary information. Under such conditions
forms an idea and perception that even our life quality increasingly depends of information and its
use, and such dependence after a lapse of time will become only stronger.

Key words: public information policy, information culture, social development, administration
in information sphere, theoretical and applied basics of public administration.
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ЗОВНІШНІ РИНКИ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті розглянуто ринок нафтопереробної промисловості України з точки зору зовнішніх
факторів впливу та світових тенденцій у цій галузі. Дослідження, висновки та пропозиції, сфо-
рмовані у статті, побудовано на основі аналізу статистичної, аналітичної, документальної та
іншої наукової літератури. Виявлено, що із поглибленням структурної та комплексної кризи в
Україні інші країни світу інтенсивно розвивають кількість суб’єктів нафтопереробної галузі, ри-
нки попиту та технологічні процеси. Наразі Україна втрачає конкурентні переваги – від припи-
нення впровадження міжнародних директив до технічного й технологічного старіння основних
засобів нафтопереробних підприємств України..1

Ключові слова: нафтопереробна галузь, ринок, директива.
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Інтеграція економічного й політичного
буття України в систему світової економіки
ставить перед науковцями, конструктора-
ми, технологами, економістами і підприєм-
цями якісно нові завдання. Ці завдання
спрямовані на комплексне вивчення пи-
тань, пов’язаних з формуванням і функціо-
нуванням ринкових структур, діяльністю
суб’єктів господарювання, передовсім, реа-
льного сектору національної економіки, ви-
робничими засобами яких виступають при-
родні ресурси. Наразі найактуальнішими з
них є нафтові й газові ресурси. Перспекти-
вність цих ресурсів, відповідно й економіч-
на увага до підприємств, що працюють з
ними, пояснюється їх двоякою роллю – во-
ни одночасно виступають мірилом вартості
та ресурсом для виробництва. Відповідно
до дій економічних суб’єктів, інституційних
структур, макроекономічної ситуації й полі-
тичних рішень поведінка ринкових струк-
тур, які працюють із цими ресурсами, набу-
ває різного характеру, в якому може бути
вельми істотною частка суб’єктивного фак-
тора, пов’язаного з оцінюванням ситуації та
прийняттям рішень. Головним економічним
ризиком у такому разі виступає відсутність
географічної ознаки капіталів, сформова-
них за рахунок добутку та переробки цих
ресурсів, з одного боку, і національністю
названих ресурсів – з іншого. У такому ви-
падку значущість державного управління
щодо задоволення економічних інтересів у
всіх учасників фінансово-господарських
процесів значно зростає. Зокрема, коли
підприємства, які працюють із природніми
ресурсами країни, виходять на зовнішні ри-
нки.
Економіка нафтопереробної галузі Украї-

ни та теорія державного управління ком-
плексно вивчають механізм, який приво-
дить виробничу діяльність НГК країни у

відповідність з попитом на товари й послу-
ги. Симбіоз економіки та науки має багато-
вікову історію, причому її різним етапам
відповідали певні теоретичні побудови та
концепції взаємозв’язку визначально з по-
літичними, а з кінця ХХ ст. – євроатлантич-
но-інтеграційними рішеннями. Багатофак-
торний характер умов і самої діяльності
підприємств зумовив необхідність розробки
теоретичних підходів та практичних реко-
мендацій, що дають змогу знайти узагаль-
нене й раціональне пояснення діяльності
господарюючих суб’єктів, урядів, наднаціо-
нальних структур, методів їх поведінки й
одержуваних результатів. Щодо цього, ор-
ганізацію діяльності підприємств НГК можна
пояснити системною взаємодією структури,
поведінки і результатів, що визначає послі-
довність основних причинно-наслідкових
зв’язків. Взаємодіючи з вирішенням про-
блем економічного вибору і прийняття оп-
тимізаційних рішень в умовах різних рин-
кових структур, симбіоз теорії економіки
галузевих ринків та теорії державного
управління дає змогу раціонально тракту-
вати багато проблеми економічного розвит-
ку унікальних підприємств, зокрема в наф-
топереробній галузі.
Заявлена проблема є багатоаспектною.

Комплексно її опрацьовують урядові й на-
дурядові структури, національні агенції та
наукова спільнота. Так, звіт “Україна і ене-
ргетичне співтовариство: два роки в очіку-
ванні” надає наочне уявлення про низьку
якість програм у газовій і нафтовій сферах,
в електроенергетиці, практиці впроваджен-
ня технологій із відновлюваних джерел
енергії, щодо захисту навколишнього сере-
довища та зростання енергоефективності.
Сама ж Енергетична стратегія України на
період до 2030 р. (зокрема, розділ VI.
Стратегія розвитку нафтогазової промисло-
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вості) констатує неможливість забезпечен-
ня національних потреб у нафті й газі за
рахунок власного видобутку. На противагу
сьогоднішнім реаліям, коли основними по-
літичними акторами декларована можли-
вість упродовж найближчих років (до
2017 р.), через початок роботи угоди між
ExxonMobil, Shell, Petrom (Румунія) і НАК
“Надра України” (до 2014 р. вона припини-
ла свою дію з низки політико-економічних
питань) та активне впровадження комплек-
сних реформ у межах імплементації Угоди з
ЄС (після 2014 р.) налагодити стабільне
повне забезпечення нафтою національних
потреб. Тим не менше програмний підхід до
розв’язання нафтового питання не виправ-
дав себе. Економічні проблеми не вичерпа-
но описом, аналізом та практичними реко-
мендаціями або навіть їх упровадженням у
діяльність підприємств галузі. І причиною
цього є внутрішні й зовнішні аспекти та ри-
зики, які, здійснюючи комплексний вплив,
синергетично поглиблюють проблему [3].
Накладає свій відбиток і політична скла-

дова. Розвиваючи світову нафтопереробну
галузь, розвинуті країни світу намагаються
забезпечити, по-перше, максимальне зава-
нтаження власних виробничих потужнос-
тей; по-друге, диверсифікацію джерел по-
стачання максимально дешевої сировини;
по-третє, оптимальне розташування нових
нафтопереробних заводів, переважно по-
близу місць видобутку сировини або тери-
торій найбільшого попиту на нафтопродук-
ти [2; 9]. На сьогодні аналіз або оцінку су-
часних результатів функціонування нафто-
переробної галузі окремо та у складі НГК
України відшукати у відкритих джерелах
достатньо важко. Системність кризи в галу-
зі підтверджено даними [1; 4–8].

Мета статті – провести аналіз зовнішніх
ринків національної нафтопереробної галу-
зі, виявити проблеми функціонування під-
приємств НГК країни та визначити перспек-
тиви України щодо розвитку енергетичного
співтовариства за участю національних
підприємств.
Україна на початку незалежності мала

величезні нафтопереробні потужності, за
умов правильної диверсифікації постачань
нафти могла перетворитися на вагомого
експортера нафтопродуктів до Європи.
Проте залежна тривала економіко-
енергетична політика, підкріплена політич-
ною складовою, що стало результатом по-
над 70-річного впливу країни-сусіда, при-
звела цю галузь до критичного стану. На-
разі доводиться констатувати практичну
відсутність державної політики в нафтопе-
реробній галузі, її закритість до аналізу зо-
внішніми національними фахівцями. Навіть
у Енергетичній стратегії України до 2030 р.
нафтопереробній галузі відведено другоря-
дну роль. Окрім Програми “Про збільшення
обсягів видобутку нафти і газу в 1993–
1994 рр. і найближчу перспективу” 1993 р.,
конструктивних пропозицій щодо вирішен-
ня проблем галузі урядом досі не розроб-
лено. Сучасна нафтопереробна галузь по-
требує значних і тривалих інвестицій з чи-
малим терміном окупності та податковимий
митними пільгами з боку уряду [1; 7]. Від-
повідно, систему державного управління в
аспекті регулювання й підтримки доцільно
переглянути. Сучасне державне управління
нафтопереробної галузі України містить:
державне управління користування надра-
ми та державне управління нафтоперероб-
ною промисловістю.

Таблиця 1
Система державного регулювання нафтогазового комплексу України

Державне управління
користування надрами нафтопереробної промисловості

Законодавча
база
(зі змінами та
доповненнями)

Закон України “Про нафту і газ” від
12.07.2001 р. № 2665-III

Закон України “Про трубопровідний транс-
порт” від 15.05.1996 р. № 192–96/ВР
Указ Президента України “Про реформу-
вання нафтогазового комплексу України”
від 25.02.1998 р. № 151/98

Товар Нафта, газ, похідні продукти Бензин, дизпаливо, мазут тощо
Підприємства НАК “Нафтогаз України”, 26 підпри–

ємств колективної форми власності
Кременчуцький, Лисичанський, Одеський,
Дрогобицький, Надвірнянський, Херсон-
ський НПЗ

Міністерство палива та енергетики України
Міжнародні ви-
моги для перс-
пективного роз-
витку комплексу

Прийняття змін до законодавства для
покращення збирання платежів НАК
“Нафтогаз України” через відміну мора-
торіїв (Закон № 2711-IV/2005 та Закон
2864-ІІІ/2001),
Незалежний аудит дебіторської забор-
гованості НАК “Нафтогаз України”

Матеріали табл. 3

Альтернативні
ресурси

Газові гідрати, біопалива (пріоритетно для України):
Закон України “Про альтернативні види палива” від 14.01.2000 р. № 1391-XIV

Сучасні вимоги зовнішніх ринків нафто-
переробки констатують вихід на нові рівні
технологічного інноваційного розвитку.
Сьогодні спостерігається уповільнення

роботи НПЗ, що значною мірою зменшує їх
інвестиційні можливості і зовсім не стиму-
лює український видобуток нафти та газу.
Успішне розв’язання енергетичних проблем

значною мірою залежить від послідовного
переходу галузі на інноваційну модель з
використанням усіх організаційно-еконо–
мічних механізмів, але тільки в умовах демо-
кратичного розвитку держави на підставах
аналогових норм і можливостей, які існують
у розвинутих економіках світу.
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика пріоритетних напрямів упровадження інноваційних

проектів реструктуризації нафтопереробної промисловості [2]

Процеси Світові
показники США Західна

Європа Росія Україна

Каталітичний крекінг 16,9 33,2 14 9,5 7,2
Каталітичний риформінг 13,3 20,5 15,5 9,3 10,1
Гідрокрекінг 5,5 8,8 3,2 0,6 -
Гідроочистка 50,8 78,2 - - 15,0
Коксування 5,1 13,7 2,1 0,9 1,8
Алкілування та ізомеризація 4,3 10,9 1,6 0,4 0,5

Для ініціювання впровадження процесів
поглибленої переробки нафти на українсь-
ких НПЗ необхідно підвищити показники
національних стандартів до рівня стандар-

тів країн Євросоюзу. На сьогодні стан справ
щодо впровадження третього пакета ре-
форм у нафтопереробній галузі та суміжних
сферах діяльності є таким [1; 5–6].

Таблиця 3
Перелік основних документів-директив, які Україна зобов’язана імплементувати

Назва директиви Строк імплемента-
ції Факт виконання

Директива 1999/32/EC щодо зменшення вмісту сірки в
певних видах рідкого палива до 01.01.2012 р.

Розпорядження
Кабінету Міністрів

України
від 01.08.2012 р. № 525-р

Директива 85/337/EEC щодо оцінювання впливу певних
державних та приватних проектів на навколишнє сере-
довище з поправками, внесеними Директивою 97/11/EC
та Директивою 2003/35/EC

до 01.01.2013 р. Відсутність
нормативного акту

Директива 2001/80/EC щодо встановлення граничного
рівня викидів певних забруднювачів до атмосфери вели-
кими спалювальними установками

до 01.01.2018 р. Відсутність
нормативного акту

Директива 2003/35/ЕC про забезпечення участі громад-
ськості в підготовці окремих планів та програм, що сто-
суються навколишнього середовища

- Відсутність
нормативного акту

Директива 2003/30/EC щодо сприяння використанню
біопального та інших відновлюваних видів пального для
транспорту

до 01.01.2011 р.
(план імплементації)

Директива 2001/77/EC щодо створення сприятливих
умов продажу електроенергії, виробленої з відновлюва-
них джерел, на внутрішньому ринку електричної енергії

до 01.01.2011 р.
(план імплементації)

Розпорядження
Кабінету Міністрів Украї-
ни від 19.06.2013 р.

№ 429-р

Директива 2009/28/EC щодо стимулювання використан-
ня енергії з відновлюваних джерел, внесення змін та по-
дальшої заміни директив 2001/77/EC та 2003/30/EC

до 01.01.2014 р. Відсутність
нормативного акту

Директива 2009/119/EC щодо встановлення зобов’язань з
підтримки мінімальних запасів нафти та/або нафтопродуктів до 01.01.2023 р.

Регламент 1099/2008 щодо енергетичної статистики до 31.12.2013 р.

Розпорядження Кабінету
Міністрів України від

23.10.2013 р. № 833-р

Єдиного джерела, де б містилась інтег-
рована інформація про стан імплементації
директив, немає; тимчасово, з об’єктивних
причин, їх імплементація має проходити в
нових умовах тощо. Таким чином, законо-
давство України необхідно привести в чітку
відповідність до законодавства ЄС, визна-
чивши завдання за кожним інструктивним
та нормативним документом з метою як-
найшвидшого набуття конкурентних рис.
Технологічний рівень європейських НПЗ

та еволюція вимог ЄС до якості продуктів
нафтопереробки подано в [1, с. 12–13].

Узагальнено порівняльну інформацію існу-
вання ринку НПЗ у світі в табл. 4.
Поступальний розвиток світової нафто-

переробної промисловості зумовлено як
зростанням попиту на нафтопродукти, так і
постійними й досить високими прибутками
галузі. Визначальними тенденціями розвит-
ку галузі є, по-перше, упровадження су-
часних технологій; по-друге, максимальне
завантаження виробничих потужностей.
Можливості українських НПЗ за останніх

системно-технологічних нововведень мають
такий вигляд (табл. 5).

Таблиця 4
Інформація щодо існування ринку НПЗ у світі

Кількість НПЗ
за категоріямиРегіон

Коефіцієнт
використання
потужностей

Вміст сірки в
автопаливах

Вміст сірки в
дизпаливах

Загальна
кількість
НПЗ А В С D

Європа
і Туреччина

73,4–97,6% до 50 ppm,
0,005%

до 165 ppm,
0,0165%

112 25 49 14 19

СНД н/д до 750 ppm,
0,075%

до 800 ppm,
0,08%

45 26 15 1 3

Азербайджан н/д н/д н/д 2 1 1 - -
Білорусь н/д н/д н/д 2 1 - 1 -
Грузія н/д н/д н/д 1 1 - - -
Казахстан н/д н/д н/д 3 2 1 - -
Росія н/д н/д н/д 27 14 11 - 2
Туркменістан н/д н/д н/д 2 1 1 - -
Узбекистан н/д н/д н/д 2 2 - - -
Україна н/д н/д н/д 6 4 1 - 1
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Таблиця 5
Можливості українських НПЗ

за останніх системно-технологічних нововведень 2005 р. [1, с. 17]
Глибина переробки нафти,%

НПЗ Визначальна
потужність, млн т/рік Фактична Після

нововведень

Коефіцієнт
використання
потужностей,%

Дрогобицький 3,2 62,0 80 32,1
Кременчуцький 18,6 72,2 90 32,2
Лисичанський 16,0 71,5 75 37,6
Надвірнянський 2,6 60,0 72 79,5
Одеський 3,6 57,0 80 38,1
Херсонський 7,1 48,0 92 12,4
Всього 51,1 61,8 - 38,7

Однак їх не використано й не викорис-
товують – в Україні поки працює тільки
Кременчуцький НПЗ із неповним заванта-
женням потужностей. Характеристику спо-
живання та виробництва основних нафто-
продуктів в Україні наведено в табл. 6 [1,

с. 15; 8]. Як видно з наведених даних, з
2012 р. спостерігається різке скорочення
обсягів виробництва та споживання нафто-
продуктів. Загалом за рівнем технології
українські нафтопереробні заводи нале-
жать до найзастаріліших у світі.

Таблиця 6
Споживання (сп) та виробництво (в) основних нафтопродуктів в Україні, млн т

1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р.Продукт сп в сп в сп в сп в сп в сп в
Бензин 3,3 3,1 3,5 2,5 2,9 2,1 3,3 4,0 3,6 4,7 3,6 4,3
Дизельне
пальне 5,8 4,0 5,2 3,3 4,9 2,7 4,9 4,6 5,0 5,8 5,2 6,3

Мазут 3,4 4,1 2,1 3,6 1,2 2,7 1,2 5,3 1,1 7,2 0,8 7,9

2004 р. 2005 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

2015 р.
(січень) (при-
ріст/зниження
відносно січня

2014 р.)

Продукт

сп в сп в сп в сп в сп в сп в

Бензин 3,7 5,0 3,7 4,6 0,911
8 н/д 0,833 0,056

7
0,660

5 0,381 0,037
(-27,3) н/д

Дизельне
пальне 5,6 6,3 5,1 5,4 4,174

8 н/д 3,933
5

0,071
9

3,501
5

0,447
6

0,1586
(-19,3) н/д

Мазут 0,7 7,8 0,7 5,8 0,304
0 н/д 0,191

3
0,074

3
0,140

9
0,326

3
0,0286
(70,2) н/д

Їх виробничі міцності зорієнтовано на
переробку “важкої” нафти, яка у більшості
випадків експортується з Росії і не відпові-
дає сучасним економічним, технологічним
та екологічним нормам товарів, які працю-
ють на продуктах нафтопереробки.
Висновки. Узагальнюючи результати

проведеного аналізу, слід констатувати на-
явність таких проблем у нафтопереробній
галузі України:
– неефективна державна політика;
– низька конкурентоспроможність націо-
нальних підприємств галузі;

– висока залежність від імпорту нафти не-
високої якості;

– непрозорість результатів роботи палив-
ного ринку;

– технічна та технологічна відсталість
національних НПЗ;

– несприятлива інвестиційна політика.
У запропонованій статті розглянуто низ-

ку традиційних питань економіки нафтопе-
реробної галузі та державного управління
нею, враховуючи специфіку перехідного
періоду ринкових перетворень в Україні з
пострадянської держави до постіндустріа-
льного суспільства. Саме такий перехід зу-
мовив новий спектр загальносвітових і на-
ціональних проблем посилення централізо-
ваного управління потоком науково-тех-
нологічних нововведень як глобального
феномена формування конкурентних пере-
ваг національних економік, зокрема україн-

ської саме в конкурентоспроможних галу-
зях економіки. Для України – це підприємс-
тва й галузі, які функціонують із викорис-
танням або на базі природних ресурсів, зо-
крема підприємства нафтопереробної про-
мисловості. Це породжує новий і дещо не-
звичний раніше симбіоз державного управ-
ління та ринкового механізму. Адже техно-
логічний прорив можна здійснити на ґрун-
товній законодавчій платформі, яка відпо-
відала б міжнародним вимогам і стандар-
там. Цей прорив здатний якісно змінити не
тільки процес ринкових перетворень, але і
показати істотний вплив на глобальні полі-
тичні, економічні, технологічні, виробничі,
фінансові та соціальні рішення.
Наявні реальні процеси в економіці по-

требують перегляду багатьох теоретичних
підходів і подальшого розвитку теорії дер-
жавного управління в нафтопереробному
аспекті економічного буття – можливостей
диверсифікації джерел надходження нафти
в Україну.
Необхідно відзначити, що й діюча систе-

ма державного управління розвитком наф-
топереробної галузі відчуває значні труд-
нощі, породжені природними історичними
проблемами, необхідністю пошуку нових
парадигм та напрямів суспільного розвитку.
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Хилиенко Е. В. Внешние рынки нефтеперерабатывающей отрасли Украины: ана-
лиз, проблемы и перспективы
В статье рассмотрен рынок нефтеперерабатывающей промышленности Украины с точки

зрения внешних факторов и мировых тенденций в этой области. Исследования, выводы и
предложения, сформированные в статье, построены на основе анализа статистической, анали-
тической, документальной и другой научной литературы. Выявлено, что с углублением струк-
турного и комплексной кризиса в Украине другие страны мира интенсивно развивают количес-
тво субъектов нефтеперерабатывающей отрасли, рынки спроса и технологические процессы.
Сейчас Украина теряет конкурентные преимущества – от прекращения внедрения междунаро-
дных директив до технического и технологического старения основных средств нефтеперера-
батывающих предприятий Украины.
Ключевые слова: нефтеперерабатывающая отрасль, рынок, директива.

Khiliyenko O. Foreign Markets of Oil Processing Branch of Ukraine: Analysis, Problems
and Prospects

The market of oil-processing industry of Ukraine from the point of view of external factors and
world tendencies in this area is considered in this article. Oil industry plays significant role in
securing national safety in energy sector and is considered strategic for Ukraine. Ukraine has
considerable oil and gas resource base that makes it possible to increase production volumes of
hydrocarbons in the future. Researches, conclusions and the created offers in article structurally
based onthe analysis of statistical, analytical, documentary and other scientific literature. It is
revealed that with deepening structural and complex crisis in Ukraine, other countries of the world
intensively develop number of subjects of oil processing branch, the markets of demand and
technological processes. There are 6 refineries in Ukraine that process oil and produce petroleum
products. They are Ukrtatnafta (Kremenchug Oil Refinery), LINIK (Lisichansk Oil Refinery), NPK
Galychyna (Drohobych Refinery), Lukoil (Odesa Oil Refinery), NaftokhimikPrykarpattya
(Nadvirnyanskiy Refinery), Khersonskiy NPZ (Kherson Oil Refinery). Now Ukraine loses competitive
advantages – since the termination of introduction of the international directives before technical
and technological aging of fixed assets of the oil processing enterprises of Ukraine.The main
regulator of oil industry in Ukraine is The Ministry of Energy of Ukraine. The state has lost control
of the domestic market of petroleum products. One of the main goals of the National Energy
Strategy till 2030 for Ukraine is to become less energy dependent. To achieve this Ukraine
attempts to increase volumes of domestic oil extraction using its significant resource
base.Recently, the problem of petroleum product quality has become especially topical both for oil
traders and for the state supervisory bodies.The problem is further aggravated by the fact that the
absence of the fuel of proper quality on the market substantially undermines the national transit
potential. These and other problems do not allow Ukraine to declare itself as about the subject of
the competitive world of oil refining.

Key words: refining industry, market, directive.
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A SYSTEM OF RISK MANAGEMENT AS AN EFFECTIVE MECHANISM OF STATE
REGULATION OVER UKRAINIAN FOREIGN TRADE

The paper concerns the issues of risk management system adoption at the legislative,
administrative and operative levels, which is used by the Ukrainian government as an effective
mechanism of state regulation over the country’s foreign trade. The author describes certain steps
to implement risk management system into the national Customs practice aimed at facilitating
trade procedures and, at the same time, securing the international supply chain.

The author also estimates the Ukrainian legislative framework in relation to Customs issues as a
compliant one with the Kyoto and Istanbul Conventions, the International Convention on the
Harmonization of Frontier Controls of Goods, the modernized Customs Code 2008 of the EU as well
as the WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, which ensures
increased efficiency, stability and reliability of the Customs authorities and maintaining its risk
management style. The obvious positive changes within the administrative framework including
application of the latest information technologies in Customs control on the basis of risk situations
analysis, shifting the emphasis in Customs work towards strengthening the economic-regulatory
and informational components, simplification and harmonization of Customs procedures,
transparency and predictability of the actions of Customs authorities to participants of foreign
economic activity have been identified.

The author emphasizes the deeper implementation of the risk management system by means of
designing risk profiles. The importance of e-declaration and other modern information technologies
for further development of risk management methods has been pointed out. In conclusion the
author gives recommendations as to the improvement of the Customs compliance management in
general and creation of some new risk management methods in particular.

Key words: risk management, state regulation, foreign trade, Customs authorities, legislative
framework, implementation, risk profiles.

After accession and adoption of certain
provisions of the international conventions in
the field of Customs affairs, the Ukrainian
government took a commitment to provide
an increased level of trade security and fa-
cilitate the movement of goods. In the light
of international tendencies, described by Mi-
chel Danet, Secretary General of the World
Customs Organization (further – WCO) as
“initiatives aimed at securing the trade envi-
ronment globally while promoting the flow of
legitimate goods that should receive maxi-
mum support and unconditional endorsement
from all quarters” [9], as well as taking into
account the concept of reforming the Ukrain-
ian Customs Service called “Face to people”
in order to emphasize less on “gateway”
controls according to Chapter 6 of the Kyoto
Convention General Annex Guidelines (the
Revised Kyoto Convention 1999) [6], the
regulatory agencies including the Customs
authorities set into practice a risk-managed
approach to compliance management.1

Various types of research have been done
to analyze the role of risk management
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measures in trade. To begin with, the WCO
experts took on the task of developing guide-
lines for Customs administrations that secured
cargo movement in a way that continued to
facilitate the movement of trade. An important
element recognized by the WCO was the rec-
ognition of the need to partner with business.
This resulted in the development of twin pillars
– Customs to Customs network arrangements
and Customs to Business partnerships, within
the WCO Framework of Standards to Secure
and Facilitate Global Trade (SAFE Framework).
In particular, Standard 4 of Pillar 1 implies
that Customs administrations should establish
a risk management system to identify poten-
tially high-risk shipments [7].

The Ukrainian and foreign scientists stud-
ied the issues of the risk management nature
and methods of risks measurements (I. Ba-
labanov, V. Granaturov, N. Tereshchenko),
the use of risk management by Customs
authorities in the international trading envi-
ronment (D. Widdowson), risk management
as an effective tool of trade security (P. Pash-
ko). However, our research has found out
that all these studies don’t give a full picture
of risk management implementation into the
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system of state regulation over foreign trade
and ways of its further development.

Taking into account the increasing under-
standing of a need in risk management sys-
tem adoption both by the Ukrainian govern-
ment, regulatory agencies and business, it is
reasonable to study the contemporary state
of its implementation at the legislative, ad-
ministrative and operative levels.

The crucial task, which solution is the joint
responsibility both of the Ukrainian govern-
ment and national businesses, is improving
conditions for foreign trade and investment in
domestic production. In opinion of many do-
mestic and foreign trade experts, usage of
risk management is an effective regulation
mechanism to facilitate trade procedures and,
at the same time, secure the international
supply chain. The data collected during our
research show the awareness of this neces-
sity by the Ukrainian Customs Service and
certain steps to implement risk management
system into the national Customs practice.

In particular, Ukrainian economists state
that the Ukrainian legislative framework in re-
lation to Customs issues is built to increase the
efficiency, stability and reliability of the Cus-
toms authorities and maintain its risk manage-
ment style. Thus, we have cleared out that the
new edition of the Customs Code of Ukraine
(2012) [3] is designed in accordance with the
Kyoto and Istanbul Conventions, the Interna-
tional Convention on the Harmonization of
Frontier Controls of Goods and modernized
Customs Code 2008 of the EU as well as the
WCO Framework of Standards to Secure and
Facilitate Global Trade. It provides for flexibility
and tailored solutions to enable relevant risk
management & administrative strategies to be
implemented (The Customs Code of Ukraine
2012. Section II. Customs control). In addition,
the document substantially liberalizes the pro-
cedures for customs clearance in order to re-
duce the influence of human factors on the pro-
cess and outcome of customs clearance. In
particular, a comprehensive list of documents
lodged to the customs authorities for customs
control is identified and the scope of the elec-
tronic declaration is expanded. On the other
hand, the law provides for the decriminaliza-
tion of commodity smuggling, that is, transfer
it to the administrative offenses. The list of
violations of customs rules is decreased; the
use of penalties like confiscations of goods
and vehicles is minimized. It also strengthens
the fight against smuggling by expanded law
enforcement powers of customs service, in-
cluding increased opportunities for violation
of customs rules investigations, the imple-
mentation of intelligence activities and super-
vision, the introduction of post-audit control
(The Customs Code of Ukraine 2012. Section
XVII. Prevention of contraband). Further-
more, according to the Order of the State
Customs Service of Ukraine “On approval of
the application of automated analysis and
risk management during the customs control
and customs clearance of goods with the use
of cargo Customs declaration” from
13.12.2010, № 1467 the methods of risk
analysis have been used effectively and
widely by the Ukrainian Customs.

The obvious positive changes have also
been made within the administrative frame-
work. In opinion of many experts [4], the
most effective ones include application of the
latest information technologies in Customs
control on the basis of risk situations analy-
sis; a centralized Customs clearance; admini-
stration of international trade; shifting the
emphasis in Customs work towards strength-
ening the economic-regulatory and informa-
tional components; simplification and har-
monization of Customs procedures; transpar-
ency and predictability of the actions of Cus-
toms authorities to participants of foreign
economic activity; a partnership approach in
its relations with participants of foreign eco-
nomic activity including the establishment of
effective procedures for resolving disputes.

The scientists A. Starostina and A. Vi-
denov [5; 8] point out such progressive
movements as comprehensive trade facilita-
tion through selective application of customs
controls, i. e. selective physical control based
on the use of risk analysis, presentation of
customs declarations on-line with their re-
spective subsequent processing of the Bureau
of Risk Analysis to decide on the appropriate
physical Customs inspection of goods; focus
on assessing the integrity of trader systems
and procedures. It should be noted that ac-
cording to two orders of the Customs Service
of Ukraine from September 18, 2009 regional
Customs authorities were given a power to
determine conscientious enterprises and ap-
ply the simplified Customs procedures to com-
modities and vehicles of such enterprises. The
three-level mechanism of “degree of trust” in-
troduction to enterprises was developed based
on the analysis of risks and audit of previous
activities of these enterprises. Depending on
the “degree of trust” a Customs administration
establishes certain kinds and numbers of Cus-
toms procedures applying to the commodities
and vehicles of an enterprise. The degree of
trust divides enterprises into two lists – so
called “white list” and “green list”. Economic
operators from these lists get certain prefer-
ences. For all other enterprises which did not
join the mentioned lists, the level of trust is not
established, thus they will carry out their for-
eign economic operations in the ordinary mode.

Our research has revealed that the abo-
vementioned legislative and administrative
backup contributed to the deeper implemen-
tation of the risk management system fo-
cused on high-risk areas with minimal inter-
vention in low risk areas. In order to fulfill
this the risk profiles have been designed ac-
cording to the Procedure for the development
of risk profiles, approved by the State Cus-
toms Service of Ukraine from 22.12.2010
№ 1514 and to the Procedure of interaction
between departments of Customs, Customs
Department of the analytical work, risk man-
agement and audit in the preparation and
elaboration of proposals on a risk profiles,
approved by the State Customs Service of
Ukraine from 14.08.2009 № 754. The scien-
tists [1] researched the distribution of risk
profiles in the fields of movement of goods
and control areas in Ukraine (see table 1).
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Table 1
The distribution of risk profiles in the fields of control areas

Control areas Number of available risk profiles
Control of classification 15

Monitoring compliance with non-tariff regulations 4
Control of customs value 5

Control of the right to use exemptions 5
Control of quantity and weight indices 5

Control of classification and/or origin with the observance of anti-
dumping/special measures 3

Control of operations using illogical routes 3
Control of the country of origin 1

Control with the aim to identify goods and to prevent
concealment of goods from customs control 2

Other frame profiles 12

As it is seen from table 1, the highest per-
centage of risk analysis and risk management
usage covers a classification area where the
most violations arise. During the Customs value
control as well as control of the right to use ex-
emptions and control of quantity and weight in-
dices risk management methods are applied on
irregular basis while the control of the country of
origin implies a minimal level of their usage.

We should underline that such an active
phase of risk management implementation
into Customs practice became possible due to
the development of modern information
technologies. In particular, the Law of
Ukraine “On electronic documents and elec-
tronic circulation of documents” from May 31,
2005 № 2599 determines the basic organiza-
tional and legal foundations of electronic
documents and their usage. During recent
years advanced information technologies to
improve the existing automated systems and
to develop their own information resources
have been designed. As a result, a central
database of electronic copies of cargo decla-
rations, automated processes of control over
cargo delivery and Customs clearance, form-
ing of electronic copies of cargo declarations
by foreign economic operators, implementa-
tion of departmental e-mail and network of
satellite connection, launch of the construc-
tion of departmental telecommunications
network and integrated system of information
security have been implemented [2].

What is more, the most innovative of
these procedures is the electronic declaration
which includes declaring goods by means of
e-declaration and other electronic documents
as well as Customs control/clearance of
goods and vehicles on the basis of submitted
documents (including permits). To make e-
declaring possible, the Customs Service of
Ukraine revised evaluation criteria to be met
by companies striving for submitting elec-
tronic documents and issued the decree,
which approved the terms of electronic dec-
laration (the Decree from 17.03.2011
№ 216). In general, these modernizations
contributed to more effective and targeted
application of risk management system by
the Ukrainian Customs authorities.

In spite of all the positive tendencies, we
would recommend some changes to improve
the regulatory agency’s compliance manage-
ment in general and create some new risk
management methods. First of all, Customs
authorities should develop risk profiles that
may be used at the regional level. For the

application of regional risk profiles the De-
partment of anti-smuggling, risk analysis and
anti-corruption should shift from using boiler-
plate approach – through the development of
so-called “framework” regional risk profiles –
to the one based on the results of post-audit
of a certain business located in the area of
the relevant Customs authority to design the
regional risk profiles. Post-audit should be-
come the most effective tool in detection of
evasion of Customs duties and other customs
payments and their recovery (by a court
resolution) to the state budget of Ukraine.

Secondly, the Ukrainian Customs admini-
stration should get access to certain docu-
ments of companies that are non-residents
by established cooperation between the
Ukrainian Customs administration and Cus-
toms administrations of other countries. The
issue of developing effective methods of prior
express Customs audit in cooperation with
tax authorities and the Pension Fund, and
search for specific indicators which would
characterize the risk level of an enterprise is
to be considered.

The list of rewards for recognized compli-
ers should be extended. Effective appeal
mechanisms should be inserted into legisla-
tion and be more transparent and consistent.

Furthermore, the Ukrainian Customs ad-
ministration should create a full-fledged e-
customs with an established system of infor-
mation exchange among partner states. This
will lead to the electronic documents ex-
change to compare the information contained
in the electronic declaration and accompany-
ing documents with the information of the
customs authority of the country-contractor.
It should also focus more on consultative, co-
operative approach. Namely, it should de-
velop more combined business partners-
customs authorities working groups to decide
legislative and administrative issues, organize
meetings, press-conferences with stake-
holders to help them to comply, publish fa-
vorable lists of compliers and unfavorable
lists of non-compliers. It should utilize mostly
awareness and preventive activities.

Finally, the Customs administration should
change non-transparent mechanism to
monitor the customs value of goods to the
transparent one. Customs authorities in their
work use their own data base of the customs
value of goods, which has private access.
Under these circumstances, a fundamental
review and revision of the customs value
section of the Customs Code is required,
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since the introduction and practical imple-
mentation of transparent procedures for the
confirmation of the customs value of goods is
possible only if there is a clear prescription of
the rights and duties of the declarant and the
Customs authorities.

In our opinion, further researches can be
aimed at creating mechanisms of previous en-
try audit and audit carried out on a regular, cy-
clical and random basis to provide information
on the presence or absence of risk probability
of a particular enterprise affecting future deci-
sions on granting or not this enterprise with
privileges during the Customs clearance.
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Ільченко В. О. Система ризик-менеджменту як ефективний механізм державного
регулювання зовнішньої торгівлі україни
У статті розглянуто питання впровадження системи ризик-менеджменту, що використовує

уряд України як ефективний механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі, на законо-
давчому, адміністративному й оперативному рівнях. Описано певні кроки щодо управління ри-
зиками в національній митній практиці, спрямованій на спрощення торговельних процедур і
водночас забезпечення безпеки міжнародного ланцюга постачань.
Оцінено українську законодавчу базу з митних питань як таку, що побудована відповідно

до Кіотської та Стамбульської конвенцій, Міжнародної конвенції про узгодження умов прове-
дення контролю вантажів на кордоні, Модернізованого митного кодексу ЄС 2008, а також Рам-
кових стандартів Всесвітньої митної організації із забезпечення безпеки та полегшення світової
торгівлі, що забезпечує підвищену ефективність, стабільність і надійність митних органів і під-
тримку системи управління ризиками. Акцентовано на очевидних позитивних змінах адмініст-
ративної структури.
Відзначено більш глибоке впровадження системи управління ризиками за допомогою прое-

ктування профілів ризику. Підкреслено значущість електронної декларації та інших сучасних
інформаційних технологій для подальшого розвитку методів управління ризиками. У висновках
подано рекомендації щодо поліпшення управління процесом дотримання митних формальнос-
тей загалом і розробки нових методів ризик-менеджменту зокрема.
Ключові слова: ризик-менеджмент, державне регулювання, зовнішня торгівля, митні ор-

гани, законодавча база, упровадження, профілі ризику.

Ильченко В. А. Система риск-менеджмента как эффективный механизм государст-
венного регулирования внешней торговли Украины
В статье рассмотрены вопросы внедрения системы риск-менеджмента, используемой прави-

тельством Украины в качестве эффективного механизма государственного регулирования
внешней торговли, на законодательном, административном и оперативном уровнях. Описаны
определенные шаги в сфере риск-менеджмента в национальной таможенной практике, напра-
вленные на упрощение торговых процедур и в то же время обеспечение безопасности между-
народной цепочки поставок.
Оценивается украинская законодательная база по таможенным вопросам как разработан-

ная в соответствии с Киотской и Стамбульской конвенциями, Международной конвенцией о
согласовании условий проведения контроля грузов на границе, Модернизированным таможен-
ным кодексом ЕС 2008, а также Рамочными стандартами Всемирной таможенной организации
по обеспечению безопасности и облегчения мировой торговли; она гарантирует высокую эф-
фективность, стабильность и надежность таможенных органов и поддержку системы управле-
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ния рисками. Акцентировано на очевидных положительных изменениях административной
структуры.
Отмечено более глубокое внедрение системы риск-менеджмента с помощью проектирова-

ния профилей риска. Подчеркивается важность электронной декларации и других современ-
ных информационных технологий для дальнейшего развития методов управления рисками. В
выводах представлены рекомендации по улучшению управления процессом соблюдения тамо-
женных формальностей в целом и разработке новых методов риск-менеджмента в частности.
Ключевые слова: риск-менеджмент, государственное регулирование, внешняя торговля,

таможенные органы, законодательная база, внедрение, профили риска.
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СУЧАСНИЙ СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК:
ДИНАМІКА, РИТМІКА ТА АРХІТЕКТОНІКА

Рефлексія практик сучасного суспільства та дослідження теоретичної основи концепції ста-
лого розвитку дає змогу розкрити проблеми поставання гідної людини в гідному суспільстві,
обґрунтувати кризу “кризового способу життя” людини як суб’єкта процесу історієтворення в
умовах сьогодення..1

Генезис категорії “розвиток” та розгляд історичного прогресу як процесу перетворення лю-
дини із засобу суспільного розвитку на його самоціль; окреслення основних цінностей гуманіс-
тично орієнтованого суспільства та визначення проблем гуманізації суспільного життя на тео-
ретико-методологічній основі творчого підходу дає змогу визначити засадничі принципи, ме-
ханізми та засоби стимулювання цивілізаційного вибору напряму поставання людини в коор-
динатах “істини-добра-краси-корисності” у всезагальній формі.
Революційна зміна самого способу ставлення людини до себе, діалог, співробітництво як

основа суб'єкт-суб'єктних відносин, поліфонія суб'єктно-суб'єктних відносин у царині “живого
спілкування” стають реальними принципами планування, реальної організації економіки, реа-
льними принципами інженерно-технічної думки, організації школи та всіх інших інституцій –
реальним принципами продукування загальнолюдської культури, суспільного розвитку та від-
творення загалом.
Перехід до нового ставлення людини до самої себе зумовлює відповідну ритміку суспільного

розвитку, динаміку поставання людини та архітектоніку людяного суспільства через творчість.
Це зумовлює подальші напрями наукової розвідки – проблематика та практики розподілу як
трансгресії, надлишковості та мережевості.
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Для сьогодення характерний перехід від
класичної до холічної парадигми мислення:
“ціле більше, ніж сума частин”, “міркуй
глобально, а дій локально” тощо. Синерге-
тика виявляє свої особливі переваги при
вивченні надскладних, ієрархічних, відкри-
тих систем” та “розкриває інтегруючий по-
тенціал, ціннісні настанови постмодернізму
на міжкультурний, міждисциплінарний діа-
лог” [10]. На жаль, у реальності маємо ін-
ше.
Унаслідок соціальної інтеграції в Західній

Європі та Північній Америці в кінці ХХ – по-
чатку ХХІ ст. відбувається активне замі-
щення національного суспільства мульти-
культурним. Цьому сприяє руйнування ста-
рих (індустріальних) соціально-політичних
зв’язків, загальна атомізація суспільства,
втрата не тільки людини, а й людяності за-
галом.
Навіть в економічній сфері результати

глобалізації вже ставляться під великий сум-
нів: глобалізація як соціально-економічна ін-
теграція світового економічного простору су-
проводжується його безжалісною фрагмента-
цією та різким підвищенням рівня експлуата-
ції кожного-багатьох-усіх.
Більше того, на початку ХХІ ст. посилю-

ється самодостатність у групі розвинених

держав-сеньйорів та складається стійка,
доволі численна група надійно законсерво-
ваних у своїй економічній відсталості та по-
літичній залежності країн-кріпаків. Саме
останні, не маючи власних ресурсів та
будь-яких преференцій у міжнародному
поділі праці, її результатів тощо, змушені
беззастережно “інтегруватися” в світовий
суспільно-політичний та соціально-еко-
номічний простір на будь-яких умовах. Не-
згодні швидко відправляються на узбіччя
історії взагалі.
Вже останніми роками ХХ ст. на тлі гло-

балізації істотним чинником розвитку стає
прогрес політтехнологій як механізмів на-
вмисних маніпуляцій людьми, “стиму-
лювання” та підкорення суспільних інтере-
сів і свідомості, трансформації цілих народів
та держав у суто пасивний об'єкт зовнішніх
впливів, “гвинтик” міжнародної політики.
Замість людини формується  людина-цвіль,
замість людей – біомаса, “електорат”. І самі
люди перетворюються на цифри, які покір-
но та приречено дозволяють себе додава-
ти, віднімати, порівнювати відсотки.
І результат – системна криза сьогоден-

ня, а точніше: криза кризового способу
життя (Б. Новіков), реальна можливість для
більшості країн втратити не тільки власну
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суб’єктність в історичному процесі, але на-
віть й суб’єктивність та ідентичність, тобто
незалежність.
А як же гуманізм давньогрецької філо-

софії, гуманістичні інтенції християнства,
антропотеізм доби Відродження або антро-
поцентризм Нового часу? Як модернізують-
ся з часом джерело, механізм, напрям та
результат суспільного розвитку?
Європейська цивілізація постає на прин-

ципі раціоналізму. З моменту Великого ви-
клику силам природи людина здійснює по-
слідовне подолання стихій природного,
культурного та психологічного буття; впо-
рядковує їх, освоює та пристосовує під се-
бе в логічно впорядкованих системах прак-
тик за принципами економічності й ефекти-
вності, рідше – етичності та естетичності,
на жаль, дуже рідко – гармонійності. Дже-
релами раціоналістичної мотивації виступає
острах перед стихіями хаосу та тяжіння пе-
реформовувати простір на засадах перед-
бачуваності.
Але чомусь останнім часом раціональ-

ність критикують як за недовіру до масової
свідомості, що характеризується традиціо-
налізмом та ефективністю, так і за розме-
жування з гуманітарною елітою, яка дезорі-
єнтована та дезадаптована в утилітарному
й функціонально-структурованому суспіль-
стві. А тут ще й парадокс раціональності:
підвищення рівня керованості за рахунок
зниження різноманітності об’єкта управлін-
ня (О. Панарін).
Зокрема, після становлення феномена

міжнародної економіки та розгортання
“холодної війни” в 50–60-ті рр. ХХ ст. тех-
нократична еліта під гаслами глобалізації
знижує культурну різноманітність суспільс-
тва, знищуючи рудименти дотехнічної куль-
тури: формуються наднаціональні мегапо-
токи, інтенсифікується раціоналізація виро-
бництва та споживання за принципами
“одне й те саме для всіх”, “одне й те саме
по всьому світу”, “одне й те саме завжди”.
А з 80-х рр. ХХ ст. економічна еліта під га-
слами неолібералізму починає “монетарну”
революцію та демонтаж усіх “неринкових”
соціально-економічних, суспільно-політич–
них і соціокультурних форм: задаються
безальтернативні правила гри в лабіринті
випадковості, зовнішніх, суто функціональ-
них зв'язків, “вільного”, бо неконтрольова-
ного – такого, що скеровується антигумані-
стичними детермінантами, – ринкового
простору.
Саме на тлі агресивних процесів глоба-

лізації, за умов тотальної лібералізації всіх
сфер суспільного життя, розгортаються різ-
ні модуси тотальної дезінтеграції людини-
людей-людства. У чому причини цього? Во-
ни осмислені та опрацьовані багатьма су-
часними  дослідниками. Так, поряд з кон-
цепцією “золотого мільярда”, яка передба-
чає гарантований рівень добробуту лише
для населення “розвинених країн”, однією з
найбільш плідних альтернатив обґрунту-
вання майбутнього людства є концепція
сталого розвитку, яка має на меті запобігти
спробам певних груп через маніпулювання
суспільною свідомістю, здійснювати вплив
на суспільне буття, довільно та свавільно

визначати основні засади суспільного роз-
витку, себто консервувати посталі його фо-
рми. Але набувши де-факто теоретичного
статусу, говорити про статус де-юре зарано.
У межах функціональної концепції

Т. Парсонс, один із засновників теорії соціа-
льних систем, розглядає процес формування
та розвитку соціальних систем як процес ін-
теграції, взаємопроникнення цінностей та
потреб у процесі функціонування чотирьох
підсистем: економічної (функція адаптації),
політичної (функція цілевстановлення), но-
рмативної (функція контролю) та ціннісної
(функція відтворення цінностей). Формуван-
ня гармонійної цілісної системи пов'язано зі
становленням універсальної правової систе-
ми, а також підвищенням ролі символічних
посередників (грошей, мови тощо). На жаль,
сьогодення свідчить про розбалансування
цих функцій, навіть спроби відновити гар-
монійність соціальної системи через адапта-
цію та цілевстановлення не дають очікува-
ного результату.
Так, після виходу в 1972 р. книги

Д. Медоуза “Межі зростання” уявлення про
сталий розвиток, ідеї О. Богданова, акаде-
міка АН СРСР М. Бухаріна та опрацювання
ноосферного підходу В. Вернадського, згід-
но з яким раціональна людська діяльність є
головним фактором розвитку, закладають
основу сучасних уявлень про суспільний
розвиток [9].
У межах діяльнісного, а потому – твор-

чого підходу в останній чверті ХХ – на по-
чатку ХХІ ст. робляться спроби подолати
перешкоди на шляху суспільного розвитку.
Виключно гуманістичні інтенції можна від-
чути крізь призму надбань авторів цього
напряму: Г. Батіщева, М. Злотіної, Е. Ільєн-
кова, В. Іванова, Г. Давидової, А. Канар-
ського, М. Ліфшиця, Л. Науменко, Б. Но-
вікова та іншіх [2; 4; 5; 7; 8]. Так, у межах
творчого підходу формується методологічне
підґрунтя нового світовідношення, нових
підходів до незворотних, спрямованих і за-
кономірних змін на основі механізмів само-
організації та самодіяльності, побудови так
званої нової матриці “інакше-можливого”
(О. Панарін). Відповідно формулюються но-
ві категорійні блоки: розмежування (рос.
распределение) (Б. Новіков Б.), мереживо-
мережевість-мережування (Б. Новіков,
Р. Богачев), надлишковість (А. Мельни-
ченко, А. Іщенко), безмірність тощо.
У термінах суспільного відтворення: ви-

робництво речей – виробництво ідей – ви-
робництво людей; від суспільства “тру-
дящих” (рос.) до суспільства “творящих”
(рос.) (Б. Новіков); формотворення – куль-
туротворення – свободотворення; біосфера
– ноосфера – креатосфера (Б. Новіков,
А. Мельниченко, Р. Богачев). Така ритміка
дає змогу принципово по-новому осягнути
процес соціалізації та суспільного розвитку
загалом, але потребує перманентної реф-
лексії стану й постійного опрацювання від-
повідних тенденцій і перспектив.
Водночас теоретична основа концепції

сталого розвитку – ноосферний підхід
В. Вернадського, – стає плідною основою
для постановки й вирішення соціально-
філософських та загальносистемних про-
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блем у працях М. Згуровського, З. Ге-
расимчук, С. Дорогунцова, О. Ральчук,
Л. Мельник, А. Мельниченка, Н. Багрова,
В. Геєця, Б. Данилишина, М. Долішньої,
І. Нєдіна, А. Гранберга, В. Матросова,
М. Моісєєва та ін.
До цього часу залишається багато спір-

них питань, які породжують спроби спрос-
тувати гуманістичний потенціал концепції
сталого розвитку [9], здійснити перевті-
лення на засадах мальтузіанства сучасних
теорій управління з метою збереження
status quo окремих політичних і соціальних
груп, тобто збереження відповідного стилю
та способу життя за рахунок інших.
Тому без створення міцного методологі-

чного та методичного фундаменту, дійсно
наукового обґрунтування дій на всіх рівнях
системи управління вирішити проблему су-
спільного розвитку неможливо.
Метою статті є рефлексія категорії роз-

виток та історичного прогресу як процесу
перетворення людини із засобу суспільного
розвитку на його самоціль; окреслення ос-
новних цінностей гуманістично орієнтова-
ного суспільства, проблем гуманізації сус-
пільного життя та механізмів їх вирішення;
визначення засадничих принципів і механі-
змів та засобів стимулювання цивілізацій-
ного вибору напряму поставання  людини,
що є особливо актуальним щодо політичної
еліти й суспільства в цілому.
Питання суспільного розвитку перебу-

вають у полі зору мислителів та філософів з
найдавніших часів. Уже стародавня філо-
софська традиція характеризується рефле-
ксією процесів розвитку взаємозв’язків у
світі в ідеях єдності, дихотомії, єдності про-
тилежностей та принципах світового по-
рядку, ускладнення, спонтанності, Інь-Янь:
у світі діє єдине первісне повітря в двох
видах – Інь та Янь, – за якими здійснюєть-
ся розвиток (дія повітря Янь) та звиття (дія
повітря Інь) як буття та загибель тварин
відповідно.
Поряд з цим видатні мислителі людства

(Платон, Аристотель, Августін Блаженний,
Н. Макіавеллі, Т. Мор, Б. Спіноза та ін.)
розглядають проблеми людини й суспільст-
ва як важливу складову своїх систем знан-
ня-пізнання світу. Поступово формується
відповідна спеціальна дисципліна – соціа-
льна філософія, яка стає методологічним
підґрунтям гуманітарних наук. Одним із
центральних понять цієї дисципліни стає
поняття “суспільство”.
Поняття “суспільство”, “громадський”,

“соціальний” надзвичайно поширені та ви-
користовуються в різних значеннях. Понят-
тя “суспільство” може означати і частину
матеріального світу, яка відокремлюється
від природи, і певний період, ступінь у роз-
витку історії. Загалом термін  використову-
ють у різних значеннях: від найширшого –
соціальна форма руху матерії, людство в
своєму історичному розвитку, через різні
проміжні значення – античне суспільство,
світське суспільство тощо, до найвужчого –
різновид організації, об'єднання.
Загалом у процесі історичного розвитку

суспільної думки цей термін набуває різно-
го змістового наповнення та різних форма-

льних інтерпретацій. Особливо слід виок-
ремити погляди на суспільство як певну си-
стему, що розвивається. Так, спочатку в
античності, коли, виокремлюючись з міфо-
логічної синкретичності, сфера людського
існування ототожнюється не із суспільст-
вом, а з державою, напрацьовано основні
лінії, що стають засадничими в розвитку
суспільних наук у наступні дві тисячі років.
Мислителі античності розуміють суспіль-

ство як частину Космосу, тому природним є
розгляд суспільства як продовження при-
родних і космічних закономірностей. І ось
на вершині давньогрецької філософської
думки категорії Арістотеля (“дія”,
“володіння”, “страждання”) формують ос-
новне суспільне відношення – суб’єкт-
об’єктне, що стає основою соціальних від-
носин та поставання людини протягом на-
ступних тисячоліть; матрицею-паттерном
суспільної взаємодії; “породжуючим відно-
шенням”, за Л. Виготським.
На жаль, історичний характер розбіжно-

сті сутності та існування, засобом подолан-
ня чого є основне суспільне відношен-
ня, дає змогу констатувати, що суб’єкт-
об’єктний тип зв’язків та відносин (вплив,
наказ, володіння, примус, пригнічення,
гноблення як модуси однобічної, деформо-
ваної, розірваної в своїй основі взаємодії) у
реальності стає основою формування лю-
дини економічної. І хоча породжується лю-
дина як сукупність відносин та взаємо-
зв’язків, але не завжди породжується лю-
дяне в ній.
Одна із ранішніх змісто-форм матриці-

паттернупороджуючого відношення – це
християнська релігія як місток від Убогого
до Бога-творця. Тому для релігійних конце-
пцій доби Середньовіччя устрій і мета сус-
пільства божественно визначені, спрямова-
ні на очищення, просвітлення людини для
зустрічі з Богом. Формуються відповідні
концепції відносин людини й держави.
У Новий час саме гуманістичні максими

часів давньогрецької класичної філософії
стимулюють розгортання гуманістичних ін-
тенцій християнства та теорій доби Відро-
дження. Ще Євангеліє від Матвія окреслює
контури нових суб’єкт-суб’єктних зв’язків:
“І так во всьому, як хочете, щоб з вами ро-
били люди, так робіть і ви з ними; бо в
цьому закон і пророки”. Але, незважаючи
на це, навіть вчення Христа про те, що на-
лежить любити ворога свого та підставляти
йому ліву щоку, коли вдарили по правій, не
знищує давній лозунг “око-за-око, зуб-за-
зуб”. Тому в суспільстві чітко виконується
третій закон Ньютона: закон дії та протидії
– для соціальної форми руху.
Водночас, з одного боку, прогресують

природознавчі інтенції ідеї розвитку:
І. Кант застосовує ідею розвитку для пояс-
нення походження Сонячної системи,
Ж. Бюффон пов’язує її з історієї Землі,
Ж. Ламарк використовує її для пояснення
еволюції живого, І. Гердер – для опису іс-
торії культури, Ч. Дарвін розглядає прин-
цип розвитку як основний принцип біології.
Перелік можна продовжувати.
З іншого – у філософії Нового часу в ме-

жах теорії приватного права й суспільного
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договору формується нове уявлення про су-
спільство: виникнення держави та права є
результатом свідомої угоди між людьми. То-
му Т. Гоббс засобом захисту від егоїстичної
природи людей, яка призводить до Bellum
omnium contra omnes (лат) – “війни всіх
проти всіх”, бачить лише чітке суб’єкт-
об’єктне форматування суспільства через
визнання необхідності захисту в особі ново-
го суверена – держави. Дж. Локк вбачає в
державі незалежного суддю, своєрідного
опікуна для підопічного – народу. А в сутно-
сті – це турбота, щоб у жодному разі людина
не змогла відчути себе в БЕЗПЕЦІ, без-
ОПІКИ, яку нав’язано ззовні; відчути себе
дійсним суб’єктом процесу історієтворення.
Більше того, навіть найрадикальніша

концепція суспільного договору й народно-
го суверенітету Ж.-Ж. Руссо та класичний
варіант теорії поділу влади Ш. Монтеск’є не
здатні подолати подальше протиставлення
об’єкта та суб’єкта.
І. Кант гостро відчуває таке “дия-

вольське” роздвоєння світу та закладає фі-
лософські основи правової держави. Відпо-
відно до його думок, людина є істотою, яка
існує серед інших членів роду та має по-
требу в господарі, який зламує його власну
волю та змушує підкоритися загальнови-
знаній волі, за якої кожний може користу-
ватися власною свободою. Цей універсаль-
ний пан – рід людський. Тому у відносинах
раба й пана – об’єкта та суб’єкта впливу –
нічого не змінюється та змінитися не може.
Але влада має бути обмежена правом, і в
правовій державі громадяни керуються
вмінням розуму та  моральними нормами-
вимогами категоричного імперативу, яким
активізується запобіжний вплив інтенцій
суб’єкт-суб’єктних взаємодій.
Потому – революційні зміни та принципи

французького революційного законодавст-
ва в Декларації прав людини та громадяни-
на 1789 р. Але нічого по суті не змінюється,
у Франції із часом відновлюється диктатура
та монархія. Так формується уявлення й
змістовно наповнюється поняття суспільст-
во загалом.
Дійсно, у ці часи людина робить потужні

кроки до досконалості, до пізнання себе
самої. Поєднуються дослідження феноменів
розвитку та суспільства.
Німецька класична філософія в особі

Г. В. Ф. Гегеля формулює ідею розвитку як
аналітично-синтетичну категорію, що є ре-
зультатом здійснення суперечностей про-
гресу-регресу, життя-смерті тощо та новий
формат мислення – діалектичну логіку як
логіку розвитку. Крім того, у філософській
системі Г. В. Ф. Гегеля формулюється ідеа-
лістичний підхід до суспільства як соціаль-
ної системи, яка розвивається: Абсолютний
дух пізнає себе за допомогою людської іс-
торії, розчинившись у людському матеріалі
та потім разом зі свідомістю людини, що
зростає, піднімається на новий щабель.
Цим визначається напрям розвитку людсь-
кого суспільства.
Тому і наступний крок – політико-

правова теорія Г. В. Ф. Гегеля, його діалек-
тика раба та пана, “всесвітня філософія як
прогрес усвідомлення свободи”. При цьому

протилежності взаємопереходять одна в од-
ну, мають тяжіння одна до одної, взаємно пе-
ретворюються та взаємно виражаються одна
в одній, через іншу й для іншої, вони є про-
тилежностями у складі здійснюваної діалек-
тичної суперечності. Пізніше Г. В. Ф. Гегель
відокремлює громадянське суспільство як
сферу приватних (майнових тощо) інтересів
від держави.
У форматі логіки Арістотеля з її суб’єкт-

об’єктним основним відношенням, раб, як ві-
домо, не про свободу мріє, а про своїх влас-
них рабів. У форматі логіки Г. В. Ф. Гегеля
відбувається взаємне проникнення проти-
лежностей: “пан є рабом свого раба, а раб
– є паном свого пана”. Безумовно, на вер-
шині історичного процесу кожна людина
стає вільною в-собі-та-для-себе; не тільки
в можливості, але й в дійсності. Але чомусь
й досі “раб не може без пана, а пан – без
раба”. Й досі пан та раб згодні на консер-
вацію суперечності та збереження формату
суб’єкт-об’єктних відносин. Й досі вирує
“війна всіх проти всіх”, що стимулюється
новими способами втілення принципу
“розділяй та володарюй”.
Чому? І у формальній логіці, і в буденно-

му житті свобода особистості  – реальна –
закінчується там, де починається свобода
іншого. Так виникає та до певної міри роз-
гортається – але не здійснюється – діалек-
тична суперечність Суб’єкта та Об’єкта, Вну-
трішнього та Зовнішнього [4]. Тому в реаль-
ності так не хочеться обмежувати власну
свободу для її поширення на новому рівні
взаємного проникнення – “слияния в несли-
яном” (рос). Набагато простіше зневажити,
понівечити, поруйнувати свободу іншого –
тим самим механічно розширюючи межі вла-
сної “свободи та гідності”, але у форматі па-
вутиння суб’єкт-об’єктних відносин.
Лише в діалектичній логіці через геге-

лівські категорії “міра” та “зняття” здійсню-
ється заперечення меж власної самості із
збереженням належного. Саме в цій логіці
розвитку свобода дійсна починається зі
зняттям особистої самості: там, де закінчу-
ється людина, починаються люди; там, де
закінчуються люди, – починається людст-
во [7]. Але це відбувається лише за умов
повернення гегелівської діалектичної супе-
речності зі спекулятивних висот ефіру
в-собі-й-для-себе існуючих ідей до реаль-
ності у формі “розум існував завжди, але не
завжди в розумній формі” та констатації іс-
торичного характеру розбіжності сутності
та існування людини.
Поряд слід окремо зупинитися на проти-

лежності поняттю розвиток – понятті
“звиття”. Саме воно фігурує поряд з поняттям
“розвиток” ще у стародавній філософській
традиції, між згортанням та розгортанням
(complicatio-explicatio) М. Кузанського, з-
виттям та роз-виттям (еnveloppemens –
developpemens) Г. Лейбниця та імпліцитністю
– експліцитністю (im-plicatio – ex-plicatio) су-
часних філософів різниця доволі незначна.
Так, Л. Карсавін зазначає, що розвиток

(e-volutio, ex-plicatio, Ent-wickelung, de-
velopment), в протилежність звиттю (in-
volutio, im-plicatio, Ein-wickelung, en-
velopment), є розгортанням, розкриттям чо-
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гось потенційно, але тільки потенційно да-
ного, тобто актуалізація того, що не мину-
ло, збагачення буття. Саме ці поняття, як і
монадологія Лейбниця в цілому, виступа-
ють однією з базових засад метафізики
всеєдності, філософської рефлексії катего-
рій всеєдине, всеєдність у межах живого та
невичерпного за своєю творчою потугою
світу у працях С. Булгакова, І. Ільїна,
Л. Карсавіна, М. Лоського, П. Флоренсько–
го, С. Франка.
Ці філософи здійснюють спробу розкрити

зміст об'єктивної гармонійної та органічної
множинної єдності в дійсності як взаємопро-
никнення у творчому спілкуванні. Тобто об-
ґрунтувати неминучість зміни основного су-
спільного відношення на суб’єкт-суб’єктне, а
краще – суб’єктно-суб’єктісне. Звідси й
симфонічна особистість Л. Карсавіна, орга-
нічне та неорганічне тіло людства як всеза-
гальне чуттєвище В. Соловьйова.
Саме тому ми й констатуємо, що в межах

діяльнісного, а потому й творчого підходів
здійснюється подолання джерела цієї роз-
біжності – старого основного суспільного
відношення. Здійснюється актуалізація мо-

жливості об'єктивної гармонійної та органі-
чної множинної єдності як взаємопроник-
нення у творчому спілкуванні, суспільного
розвитку загалом.
Висновки. Використання творчого під-

ходу для збагачення концепції сталого роз-
витку дає змогу обґрунтувати необхідність
рішучої, якісної, революційної зміни са-
мого способу відношення ЛЮДИНИ ДО
СЕБЕ, узагальнити напрями та характер
сходження від суб’єкт-об’єктного до су-
б’єкт-суб’єктного, а потому –суб’єктісно-
суб’єктного типу взаємодій (табл. 1). А та-
кож зафіксувати відповідні показники та
етапи щодо ритміки, динаміки й архітекто-
ніки суспільного розвитку; запропонувати
відповідний понятійний апарат щодо поста-
вання людини як суб’єкта історії, культур-
но-історичного процесу; як дійсної суб’єкт-
ності в просторі, хронотопі дійсної культу-
ри, в якому основною умовою діяльності
людини стають діалог, співробітництво як
основа суб'єкт-суб'єктних відносин, а далі –
поліфонія суб'єктно-суб'єктних відносин у
царині “живого спілкування”.

Таблиця 1
Поставання людини в процесі суспільного розвитку

Критерії поставання
людини

Людина
 економічна

Людина
суспільна

Людина-творець, повні-
стю усуспільнена

Система суспільного
відтворення Виробництво речей Виробництво ідей Продукування людей

Основні суспільні
відносини Суб’єкт-об’єктні Суб’єкт-суб’єктні Суб’єктно-суб’єктні

Принцип організації
зв’язків Розподіл діяльності Розподіл самодіяльності

Творчість як розподіл
самодіяльності та само-
діяльнісний розподіл

Форма організації
зв’язків Ієрархічні зв’язки

Вертикальні та горизон-
тальні взаємозв’язки.

Мережа.

Мереживо взаємо-
зв’язків

Тип управління Авторитет влади Влада авторитету
професії

Влада конкретного виду
творчості

Розмежування як постійний вихід за
власні межі, надлишковість (рос. избыточ-
ность) як джерело невичерпаності та не-
стримності, індикатор життєздатності – ко-
релят пасіонарності Л. Гумельова, мережу-
вання суб’єктно-суб’єктісних відносин як
невичерпне джерело повноти своєрідності,
самостійності і самодіяльності кожного-
багатьох-всіх – стають новими принципами
мислення та організації життя, що потре-
бують подальшого дослідження, теоретич-
ного обґрунтування та практичного втілен-
ня.
Саме це і є атрибутами дійсної свободи

кожного-багатьох-усіх у сходженні до креа-
тосфери. Вони актуалізуються в процесах
трансценденціі, трангресіі, коли не в розді-
ленні чи протиставленні, а у взаємному про-
никненні – “злитті” з іншими-багатьма-всіма,
в процесі розмежування постає людина як
суб’єкт історичного процесу, дійсна су-
б’єктність, людина-творець, “Господар та
Володар всього минущого-сущого-прийдеш-
нього”.
Саме такі гуманістичні інтенції щодо все-

бічного розвитку всіх здібностей, сутнісних
сил людини стають реальним принципом
планування, реальної організації економіки,

реальним принципом інженерно-технічної
думки, організації школи та всіх інших інсти-
туцій – реальними принципамипродукуван-
ня загальнолюдської культури, суспільного
розвитку та відтворення загалом.
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Богачев Р. М. Современное общественное развитие: динамика, ритмика и архитек-
тоника
Рефлексия практик современного общества и исследование теоретической основы концеп-

ции устойчивого развития позволяет раскрыть проблемы становления достойного человека в
достойном обществе, причины кризиса “кризисного способа жизни” человека как субъекта ис-
торического процесса в условиях современной цивилизации.
Генезис категории “развитие” и рассмотрение исторического прогресса как поэтапного

превращения человека из средства общественного развития на его самоцель; определение
основных ценностей гуманистически ориентированного общества и проблем гуманизации об-
щественной жизни на основе теоретико-методологической базы творческого подхода позволя-
ет определить основные принципы, механизмы и средства стимулирования цивилизационного
выбора направления становления человека в координатах “истины-добра-красоты-пользы” во
всеобщей форме.
Революционное изменение самого способа отношения человека к себе, диалог, сотрудниче-

ство как основа субъект-субъектных взаимоотношений, полифония субъектно-субъектных
взаимоотношений в области “живого общения” становятся реальными принципами планирова-
ния, реальной организации экономики, реальными принципами инженерно-технической мыс-
ли, организации школы и всех других институтов. То есть реальными принципами выработки
общечеловеческой культуры, общественного развития и воспроизводства в целом.
Переход к новому отношению человека к самому себе предопределяет соответствующую

ритмику общественного развития, динамику становления человека и архитектонику человече-
ского общества в целом. Это очерчивает дальнейшие направления научной разведки – про-
блематика распределения как трансгрессии, избыточности и “живого общения”.
Ключевые слова: развитие, логика, мировоззрение, человек, субъект, объект, творчест-

во, гуманизм.

Bogachev R. The Modern Social Development: Rhythmic, Dynamic and Architectonic
On the basis of the characteristics of modern society and the theoretical basis of the concept of

sustainable development we have opened a process for the formation of The Decent Man in The
Decent Society. The Man's role is a role of the subject of historical  process.

Genesis of the Category “Development” and the review of the historical progress as a process of
the humans’ transformation and the social development. These mean and define the core values of
the humanistic oriented society. These identify the problems of the humanization of a social life on
the theoretical and methodological basis of the Creativity’s study. Author proposes and determines
the fundamental principles, mechanisms and means to stimulate civilizational choice of human and
the present society in the coordinates of the truth, the goodness, the beauty and the utility.

Revolutionary change of the relations’ mode of the man to himself, the dialogue and the coop-
eration become the basis of subject-to-subject relationships. And after there – the subject-to-
subject relations in the fields of “live communication”. There will be the real principles of planning
and organizing the real economy, the real principles of engineering and technical studying, the real
principles for the organization of schools and other institutions, the real principles for the produc-
tion of universal culture, social development and reproduction society in general.

The transition to a new relationship of Man to himself determines appropriate rhythm of social
development, the dynamics of the creation of the Human and the architectonicof the Human so-
cietyin the process of the Creativity. These cause further directions of scientific exploration – hu-
manes’ transgression, redundancy and ‘lacing of live communication’.

Key words: development, logic, philosophy, people, subject, object, creativity, humanism.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті встановлено, що достовірність та якість результатів прогнозування зумовлюють
ефективність управлінських рішень. Розглянуто підходи до формування оптимального ком-
плексу методів прогнозування. З’ясовано, що в органах державної служби досить часто вико-
ристовують якісні (інтуїтивні) методи прогнозування. Запропоновано технологію розробки
управлінських рішень, орієнтовану на показники перспективного горизонту прогнозування та
проведення спеціальних тренінгів для впровадження таких технологій у сфері державного
управління.
Ключові слова: управлінські рішення, сфера державного управління, методи прогнозу-

вання, моніторинг, інструменти, коригування прогнозу.

У сучасних умовах локального військо-
вого конфлікту, економічних та політичних
трансформацій, в яких опинилась Україна,
звернення до прогнозування при форму-
ванні управлінських рішень у сфері держа-
вного управління набуло надзвичайного
характеру [7, с. 60]. Сьогодні розроблено
понад 300 методів прогнозування, за допо-
могою яких можна із задовільною достовір-
ністю оцінити ефективність управлінського
рішення вже на стадії його підготовки. Ви-
користання лише одного методу в практиці
прогнозування знижує точність та надій-
ність прогнозної інформації. Формування
оптимального для кожного напряму держа-
вного управління комплексу методів про-
гнозування є необхідною передумовою
прийняття ефективного управлінського рі-
шення. Прогноз є універсальним методом і
водночас невід’ємною функцією будь-якої
сфери діяльності. Достовірність результатів
та якість прогнозування значною мірою зу-
мовлюють ефективність управлінських рі-
шень у сфері державного управління
[1, с. 21].1

Методологію прогнозування формували
та вдосконалювали в процесі розвитку тео-
рії управління. У кінці ХІХ ст. – на початку
ХХ ст. використовували спрощені інтуїтивні
прогнози, які ґрунтувались на особистому
досвіді окремих спеціалістів. Розвиток стра-
тегічного планування став потужним імпу-
льсом до вдосконалення методології про-
гнозування. Термін “прогноз” набув поши-
рення в 60-х рр. ХХ ст., коли почала фор-
муватися теорія розробки прогнозів у сфері
управління – прогностика. Практично в усіх
країнах Західної Європи та США в ході
“прогностичного буму” сформувались нау-
кові установи та громадські організації, які
об’єднують спеціалістів з прогнозування:
корпорація “РЕНД” (США), Гудзонівський
інститут, Інститут з проблем майбутнього,
“Комісія 2000 року” при Американській
академії мистецтв та наук, “Комітет наступ-
них 30 років” при Раді соціальних дослі-
джень (Великобританія), “Група 1985 року”
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при Раді Міністрів та Центр прогностичних
досліджень (Франція), Інститут економічних
досліджень майбутнього ім. Вікерта (Німеч-
чина), Інститут прикладних економічних
досліджень (Італія). Центри досліджень
майбутнього сформовані при урядах Шве-
ції, Данії, Норвегії, Нідерландів, Швейцарії.
У 1973 р. виникла Всесвітня федерація до-
сліджень майбутнього [6, с. 15].
Формуванню сучасного бачення ролі

прогнозування в системі вироблення та ре-
алізації державної політики сприяли науко-
ві праці Д. Белла, П. Брауна, Е. Вайнінга,
К. Вайса, Д. Веймера, Б. Гогвуда, Л. Пала.
Питання ролі та місця прогнозування в сис-
темі державного управління висвітлено в
працях В. Авер’янова, А. Ахременка,
В. Бодрова, А. Гончаренка, О. Кілієвича,
В. Матвієнка, О. Оболенського, О. Пана-
ріна, В. Ребкала, С. Телешуна, В. Тертички.
Науковий і практичний інтерес становлять
праці з політичного прогнозування в про-
цесі прийняття державно-управлінських
рішень В. Бакуменка, Ю. Сурміна [2],
Ю. Кальниша [13]. Роль прогнозування в
системі розробки та реалізації державно-
управлінських рішень розглядали О. Амо–
сов, А. Дєгтяр, Н. Нижник. Проте сьогодні
зростає необхідність подальшого дослі-
дження механізмів використання технології
прогнозування при розробці та реалізації
управлінських рішень у сфері державного
управління.
Прогнозування є системою методичних

прийомів, виконання яких у певній послі-
довності дає змогу забезпечити оптимальну
ефективність управлінських рішень. Послі-
довна реалізація етапів: “пошуковий про-
гноз – нормативний прогноз – стратегічне
планування – перспективне планування –
поточне планування – оперативне плану-
вання” надає можливості уникати невизна-
ченості у сфері державного управління, що
пов’язано із зовнішнім середовищем та дія-
льністю органів державної влади. Пропуск
одного з елементів цього ланцюга може
привести до ухвалення помилкових або не-
ефективних рішень. І. Бестужев-Лада вва-
жав, що державно-управлінські рішення
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стають дуже ризикованими за відсутності
цілепокладання та прогнозування серед
функцій державного управління [3, с. 75].
Однією з причин критичного стану сучасної
системи державного управління України є
незадовільна реалізація функції стратегіч-
ного прогнозування.
Метою статті є обґрунтування підходів

до пошуку оптимальних методів прогнозу-
вання з урахуванням особливостей сфери
державного управління. Для уникнення
розбіжностей між прогнозуванням і прий-
няттям управлінських рішень необхідно си-
стематичне коригування прогнозу, порів-
няння його із цілями розвитку об’єкта про-
гнозування [6, с. 72]. Зв’язок між прогно-
зуванням і прийняттям державно-управ-
лінських рішень виявляється у виникненні
феномена впливу прогнозу на кінцевий ре-
зультат передбачення.
При прогнозуванні наслідків управлінсь-

ких рішень у сфері державного управління
інформацію оцінюють за обсягом, достовір-

ністю, цінністю й насиченістю. Обсяг про-
гнозної інформації має три рівні: інформа-
ційну надмірність, субмінімальний рівень та
інформаційну недостатність. Достовірність
інформації визначається співвідношенням
реальних відомостей і загального обсягу
інформації та поділяється на три рівні: аб-
солютний (100%), довірчий (більше ніж
80%) і негативний (менш 80%). Прогнозну
інформацію характеризують за цінністю й
насиченістю. Цінність інформації виявля-
ється в зниженні рівня витрат на ухвалення
ефективного управлінського рішення. На-
сиченість інформації, як співвідношення
професійної й фонової інформації, теж має
три рівні: високий (80–100%), норматив-
ний (50–80%), низький (менше ніж 50%)
[4, с. 23]. Комплекс методів прогнозування
формують залежно від цілей, часу, умов
реалізації прогнозу та специфіки його роз-
робки. Класифікацію відповідних видів про-
гнозування відображено в табл. 1
[17, с. 219].

Таблиця 1
Класифікація видів прогнозування

Класифікаційна
ознака

Роль і місце в управлінському рішенні

Цільовий Визначення можливості реалізації мети управління. Дає змогу уточнити мету ор-
ганізації і сформулювати її місію; визначити критерії досягнення мети

Пошуковий
Виявлення закономірних тенденцій у розвитку керованого об’єкта. Встановлення
стану прогнозованого об’єкта в сьогоденні та майбутньому. Враховують у проце-
сі розробки стратегічних рішень

Нормативний
Визначення шляху, етапів реалізації цілей управлінського рішення. На його ос-
нові рекомендовано використовувати відповідні методи управління: планові,
програмні

Програмний

Дослідження впливу факторів на різних етапах досягнення мети організації. Фо-
рмулювання гіпотези взаємовпливу різних факторів на об’єкт прогнозування й
визначення ймовірних термінів реалізації проміжних цілей при досягненні голо-
вної мети

Проектний
Одержання матеріалу, що забезпечує цільову спрямованість концепцій проектів,
їхнього життєвого циклу, критеріїв оцінювання інвестиційних проектів. Результа-
ти використовують при розробці інвестиційних і фінансових рішень

У практичній діяльності в основному за-
стосовують кількісні та якісні методи прогно-
зування. Кількісні методи базуються на вра-
хуванні статистично достовірних залежнос-
тей, які характеризують діяльність об’єкта
управління (методи аналізу тимчасових рядів
і причинно-наслідкового моделювання). Які-
сними вважають методи, засновані на експе-
ртних оцінках фахівців у сфері прийняття
управлінських рішень (методи експертних
оцінок та вивчення очікувань населення).
Усі прогнози мають певний термін. Опе-

ративні, коротко-, середньо- і довгострокові
прогнози спрямовані на забезпечення, роз-
робку, прийняття й реалізацію тактичних,
оперативних і стратегічних управлінських
рішень. Прогнози формують з урахуванням
умов невизначеності, які зумовлюють спе-
цифіку вибору методів прогнозування, роз-
робки й ухвалення рішень. Моделі прогно-
зування можуть бути описані математичними
методами (формалізовані з використанням
ЕОМ) або у вигляді текстів. Інформація, яку
обробляють фахівці, визначає назву прогно-
зів і тип управлінських рішень.
Результати прогнозних досліджень, на ду-

мку У. Кінга і Д. Кліланда, є одним з основних
видів інформаційного забезпечення процесів
формування управлінських рішень [14, с. 16].
Обґрунтування управлінських рішень у сфері

державного управління забезпечують спеціа-
льні науково-дослідні установи.
В Україні активно функціонує Інститут

економіки та прогнозування Національної
академії наук України, який, відповідно до
Постанови Президії НАН України від
06.07.2005 р., є правонаступником Інститу-
ту економічного прогнозування НАН Украї-
ни. Він був створений з метою підготовки
стратегічних прогнозів і програм соціально-
економічного розвитку України, інформа-
ційно-методичного забезпечення прийняття
стратегічних управлінських рішень органа-
ми державного управління [12]. Кінцевим
продуктом діяльності таких установ є ана-
літичні документи. Наприклад, аналітична
записка Національного інституту стратегіч-
них досліджень, присвячена розгляду ри-
зиків, які можуть виникнути в Україні в
процесі реформування місцевого самовря-
дування та адміністративно-територіаль–
ного устрою держави, визначає одним із
суттєвих ризик зниження якості місцевого
управління та легітимності прийнятих рі-
шень. Цьому може посприяти недосконала
система добору депутатського корпусу міс-
цевих рад і сільських (селищних), міських
голів та загальний низький рівень компете-
нтності представників місцевого самовря-
дування [5; 16].
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У лютому 2015 р. на конференції “Сучасні
інструменти прогнозування та розвитку: до-
свід та перспективи впровадження в Україні”,
яка проводилась за підтримки канадського
проекту “Розбудова спроможності до еконо-
мічно обґрунтованого планування областей
та міст України” (РЕОП) було зазначено, що
уряд Канади впроваджує в Україні кілька
проектів зі стратегічного прогнозу, які орієн-
товані на збільшення участі громадян у про-
цесах прийняття суспільно важливих управ-
лінських рішень [21]. Питання прогнозування
процесів формування управлінських рішень
постійно досліджують у системі Національної
академії державного управління при Прези-
дентові України.
У ході науково-практичної конференції

Одеського регіонального інституту державного
управління НАДУ при Президентові України
“Розвиток системи регіонального управління в
умовах децентралізації” у квітні 2015 р. було
запропоновано внести зміни до Закону Украї-
ни “Про державне прогнозування та розроб-
лення програм економічного і соціального
розвитку України”, Закону України “Про місце-
ве самоврядування в Україні”, Закону України
“Про місцеві державні адміністрації”, Закону
України “Про стимулювання розвитку регіо-
нів”, розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни “Про схвалення Концепції вдосконалення
системи прогнозних і програмних документів з
питань соціально-економічного розвитку
України” щодо вдосконалення правового ста-
тусу державного стратегічного прогнозування
та обов’язковість його застосування на регіо-
нальному рівні [8; 9; 10; 11; 19; 20].
Невід’ємною частиною сучасної технології

прогнозування є моніторинг реалізації прийня-
тих управлінських рішень, який дає змогу своє-
часно виявляти різноманітні відхилення в цьому
процесі [15, с. 124]. Зміст аналітично-прогнозної
інформації в процесі моніторингу має відповідати
тенденціям, які діятимуть на момент початку ре-
алізації управлінського рішення. На цьому етапі
можна використовувати методи екстраполяції й
моделювання. До проведення прогнозно-ана-
літичних робіт доцільно залучати експертів з ор-
ганів державної влади і місцевого самовряду-
вання, учених-практиків у галузі науки
“Державне управління”, які повинні нести відпо-
відальність за якість підготовки управлінських
рішень [7, с. 27].
Проблемним питанням у процесі прийняття

та реалізації управлінських рішень можна вва-
жати втрату актуальності управлінського рішен-
ня на момент його реалізації через певний часо-
вий проміжок між вибором оптимального варіан-
ту рішення та початком його реалізації. Виріши-
ти це питання можна шляхом запровадження

технології розробки управлінського рішення, яка
орієнтується не на поточний стан об’єкта управ-
ління, а на рівень визначеного для нього перс-
пективного горизонту прогнозування, який
отримано методом порівняння бажаного стану
об’єкта управління з його майбутнім станом.
Управлінське рішення буде формуватися завча-
сно, і горизонту прогнозування має вистачити
для проведення аналітично-прогнозних робіт з
підготовки ефективного рішення та оцінювання
найбільш імовірних наслідків його реалізації в
повному обсязі.
Коли дуже складно отримати інформацію та

кількісна модель дуже дорога, керівництво ор-
ганів державного управління надає перевагу
якісним методам прогнозування із запрошенням
досвідчених експертів. Якісні методи прогнозу-
вання належать до інтуїтивних методів
[18, с. 106]. Для визначення прихильності дер-
жавних службовців до раціонального або інтуї-
тивного типу прогнозування при формуванні
управлінських рішень нами було застосовано
тест “Раціональні та інтуїтивні рішення” В. Тра-
віна, М. Магури, М. Курбатова, який складається
із 12 типових ситуацій [22, с. 10–11]. Опитуван-
ня проводили серед державних службовців –
слухачів магістратури спеціальності “Державне
управління” Одеського регіонального інституту
державного управління НАДУ при Президентові
України в травні 2015 р. Дослідженням було
охоплено 153 слухачі.
За професійною ознакою в складі академі-

чних груп були присутні державні службовці:
чоловіки-керівники (військовослужбовці,
представники МНС, виконавчих органів влади
міста Одеси та області), чоловіки-співро-
бітники (представники кадрових органів, еко-
номічних підрозділів, житлово-комунальних,
юридичних), жінки-керівники (фінансові стру-
ктури, органи внутрішніх справ, служба за-
йнятості населення, економічні підрозділи, мі-
сцеве самоврядування, соціальна сфера, юри-
дичні структури, адміністративні підрозділи
органів влади міста Одеси й області), жінки-
співробітники (бухгалтерія, приватні підпри-
ємці, юридичні структури, соціальна сфера,
державна служба, місцеве самоврядування,
освіта, культурно-просвітницькі установи, ме-
дичні та адміністративні працівники). Респон-
дентам було запропоновано за п’ятибальною
шкалою (5 – така поведінка дуже притаманна
мені; 4 – характерно для мене; 3 – не можу
сказати характерно чи ні; 2 – не дуже харак-
терно; 1 – така поведінка зовсім мені не при-
таманна) оцінити параметри, які характери-
зують прихильність до інтуїтивного прогнозу-
вання в процесі підготовки управлінського рі-
шення. Нами була сформована таблиця за ре-
зультатами опитування (табл. 2).

Таблиця 2
Прихильність державних службовців до інтуїтивного або раціонального типу про-

гнозування при підготовці управлінських рішень

Категорії
респондентів

Кількість рес-
пондентів,

осіб

Прихильність
до почуттів, %

Ситуативний
стиль роботи, %

Опора на власну
думку, %

Недовіра до
експерта, %

Чоловіки-керівники 48 3,34 2,56 3,81 3,88
Чоловіки-співробітники 15 3,4 2 3,8 4,2
Жінки-керівники 48 3,31 2,06 3,56 4,1
Жінкиспівробітники 42 3,57 1,85 3,93 3,79

Середнє значення показника 3,41 2,11 3,78 3,99
Всього респондентів 153 - - - -
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У ході дослідження встановлено, що ке-
рівники (чоловіки та жінки) менш схильні
довіряти своїм почуттям при формуванні
(прогнозуванні результату) управлінського
рішення. Але взагалі прислуховуватись до
своїх почуттів при формуванні управлінсь-
кого рішення схиляється до 50% держав-
них службовців. Найбільше довіряють своїм
почуттям жінки-співробітники, найменше –
жінки-керівники. За другим показником не
намагаються ґрунтовно прогнозувати свої
дії (ситуативний стиль роботи) до 40%
державних службовців. Але більшу прихи-
льність до прогнозу та планування своїх дій
виказують керівники структурних підрозді-
лів (чоловіки та жінки). Результати третьо-
го й четвертого показників характеризують
особливості впливу на процес прогнозу-
вання дій державних службовців сторонніх
осіб або спеціальних експертів. Практично
до 80% державних службовців виявляють
схильність до опори більше на власну дум-
ку, ніж на думку сторонніх осіб та експертів
при застосуванні тих чи інших методів про-
гнозування наслідків управлінських рішень.
У такому разі показники за категоріями
державних службовців розбігаються. Біль-
ше довіряють експертам та менше сторон-
нім особам жінки-співробітники. За ними на
другому місці стоять чоловіки-керівники.
Жінки-керівники та чоловіки-співробітники
прихильні не завжди діяти відповідно до
рекомендацій експертів, але прислухову-
ються до думки співробітників, знайомих та
інших осіб. За статистикою жінок у серед-
ній та низовій ланках державної служби
України більше, ніж чоловіків. Така ситуа-
ція природно впливає на стиль, форми та
методи прийняття управлінських рішень.
На сьогодні питання пов’язані зі статтю
особи, яка приймає управлінське рішення,
вивчені недостатньо.
У зв’язку зі зростанням кількості жінок в

управлінських структурах різних рівнів та
кількості рішень, які вони приймають, зна-
чущість цієї проблеми зростає. Велику при-
хильність до застосування інтуїтивних ме-
тодів прогнозування при підготовці управ-
лінських рішень виявили лише 8% слухачів
– державних службовців, інші – середню.
Висновки. Прогнозування з метою роз-

робки управлінських рішень у системі дер-
жавного управління відбувається одночас-
но із застосуванням інтуїтивної та раціона-
льної інформації, логіки, кількісних даних і
математичних методів. Вибір методу про-
гнозування в системі державного управлін-
ня визначається формою прогнозу, пері-
одом прогнозування, доступністю, відповід-
ністю та придатністю даних, точністю про-
гнозу, особливостями об’єкта прогнозуван-
ня, витратами на прогнозування. У процесі
розробки управлінських рішень у сфері
державного управління застосовують якісні
та кількісні методи прогнозування. Практи-
ка свідчить, що при цьому не дуже вітаєть-
ся використання якісних (інтуїтивних) ме-
тодів у зв’язку з високою відповідальністю
за остаточний результат. Проте державних
службовців, які прихильні виключно до кі-
лькісних (раціональних) методів прогнозу-
вання, не виявлено. Це пояснюється віко-

вими особливостями та професійним досві-
дом респондентів, які брали участь у ви-
пробуванні. У первинних підрозділах дер-
жавної служби, де приймають основну масу
поточних управлінських рішень, часто ви-
користовують якісні (інтуїтивні) методи
прогнозування. Моделі формування про-
гнозів розрізняють залежно від посадових,
гендерних та вікових ознак, що призводить
до різноманітного рівня ефективності й ре-
зультативності управлінських рішень. Тобто
на якість і достовірність прогнозів значно
впливає суб’єктивний фактор. Враховуючи
складність прогнозно-аналітичних робіт, їх
широке використання й значний вплив на
результати прийняття та реалізації управ-
лінських рішень у сфері державного управ-
ління, доцільним є проведення спеціальних
тренінгів для державних службовців і поса-
дових осіб місцевого самоврядування щодо
засвоєння технологій прогнозування, а та-
кож включення до програм підготовки магі-
стрів у галузі науки “Державне управління”
дисциплін з методології прогнозування. Ви-
користання державними службовцями від-
повідних методів прогнозування на етапах
оцінювання актуального стану об’єкта
управління, визначення його бажаного ста-
ну та мети управлінського впливу, аналізу
баз даних та вибору варіантів рішення
дасть змогу завчасно розробляти ефективні
управлінські рішення й реалізовувати пріо-
ритети стратегічного управління.
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Воронов А. И. Прогнозирование как инструмент формирования управленческих
решений в сфере государственного управления
В статье установлено, что вероятность и качество результатов прогнозирования обуслав-

ливают эффективность управленческих решений. Рассмотрены подходы к формированию оп-
тимального комплекса методов прогнозирования. Выяснено, что в органах государственной
службы достаточно часто используют качественные (интуитивные) методы прогнозирования.
Предложена технология разработки управленческих решений, которая ориентируется на по-
казатели перспективного горизонта прогнозирования и проведение специальных тренингов
для внедрения такого рода технологий в сфере государственного управления.
Ключевые слова: управленческое решение, сфера государственного управления, методы

прогнозирования, мониторинг, инструменты, коррекция прогноза.

Voronov O. Forecasting as an Instrument for Making Managerial Decisions in Public
Administration

It was found that probability and quality of forecasting results contribute greatly to managerial
decisions productivity in public administration. The article states that in economically and politically
volatile environment, military conflict, which involved Ukraine, forecasting usage while performing
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managerial decisions has taken another twist. Mix of forecasting methods appropriate for particular
object is treated as necessary precondition for taking effective managerial decision. For each area
of Public Administration specific methods for obtaining forecasting information as well as
quantitative or qualitative forecasting methods are suggested.

It has been recognized that special research institutions ensure formation of reasonable
managerial forecasts in country’s public administration. In order to develop forecasting
technologies as an instrument for making managerial decisions, scientific communicative measures
are held. Monitoring of managerial decisions implementation is deemed an integral part of
forecasting technology. It is suggested to adopt techniques for managerial decisions development,
focused on long range forecasting time-frame level, calculated through comparison of desired
object state with its future state.

In order to define tendency of public employees to reasonable or intuitive forecasting while
making managerial decisions the research has been conducted applying approaches of V. Travin,
M. Magura, M. Kurbatov “Reasonable and intuitive decisions” . It appears that public services,
where the majority of current managerial decisions are made, quite often use qualitative (intuitive)
forecasting methods. The article describes significant influence over quality and reliability of
judgmental factor forecasts. Special trainings are suggested for implementation of forecasting
technologies to the procedure for making managerial decisions in public administration.

Key words: managerial decisions, public administration area, forecasting methods, monitoring,
instruments, correction of forecast.
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У статті досліджено питання та проблеми прогнозування інноваційного розвитку України.
Розглянуто принципи формування механізму стратегічного регулювання та особливості про-
гнозування інноваційної діяльності. У результаті аналізу виявлено й обґрунтовано необхідність
внесення змін до законодавчої бази такого напряму, як прогнозування інноваційного розвитку,
створення концепції прогнозування інноваційного розвитку та сучасної української методології
прогнозування інноваційного розвитку.
Ключові слова: інноваційний розвиток, державне регулювання, прогнозування, державні

програми, планування.

Бурхливі темпи науково-технічного про-
гресу (НТП), зростання впливу науки та
техніки на всі сторони економічного і соціа-
льного життя зумовлюють закономірний ін-
терес до проблем прогнозування. В умовах
сучасного інноваційного розвитку докорін-
но змінюються уявлення про критерії часу й
масштаби прогресу, тому передбачення пе-
рспектив розвитку стає особливо необхідним.1

Формулу “економічне зростання через
інноваційність” Україна проголисила в пер-
ші ж роки своєї незалежності. Вибір саме
стратегічного курсу означає, що в країні
головним джерелом економічного зростан-
ня мають стати нові наукові знання, ство-
рення умов для безперервного їх продуку-
вання й комерційного застосування та на-
рощування на цій основі технологічного до-
свіду й потенціалу країни. Попри визначен-
ня стратегічних орієнтирів та створення
відповідної законодавчої бази, окреслені
вище “острови інноваційної успішності” не
отримали ні надійної основи, ні системного
використання в загальних інтересах. По-
ступове, але неухильне технологічне від-
ставання від розвиненних країн світу стало
чітко окресленим атрибутом еволюції еко-
номічного комплексу України [9].
Саме тому вибір інноваційних пріоритетів

та інноваційний розвиток для України має бу-
дуватися на таких поняттях, як “прогно-
зування”, “цілепокладання” й “планування”,
що дало б змогу країні передбачати та буду-
вати своє майбутнє. У свою чергу, ці поняття
самі по собі є механізмами управління іннова-
ційним розвитком та державного регулювання
інноваційного розвитку.
Питанням прогнозування й планування ін-

новаційного розвитку на державному рівні та
в межах різних державних програм приділяли
увагу українські вчені, такі як Ю. М. Бажал,
Л. С. Галецький, В. М. Геєць, С. В. Ду-
бовський, А. Г. Наумовець, М. В. Онопрієнко,
М. І. Скрипниченко, Л. І. Федулова та ін. Ко-
жен з них зробив неоціненний внесок у розви-
ток механізмів прогнозування та планування
інноваційної діяльності в різних сферах дія-
льності держави. Але розвиток сучасного
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суспільства й досягнення науки вимагають
інтегрального підходу до понять “прогно-
зування” та “планування”. Прогнозування
та планування, як взаємозалежні категорії,
повинні знаходити свій розвиток і рух впе-
ред на стику наук – у проекції це навіть не
3D-, а як мінімум 5D-вимір.
Мета статті – проаналізувати ефектив-

ність державної політики України у сфері
прогнозування інноваційного розвитку.
Сьогодні в Україні існує критична необ-

хідність державного регулювання іннова-
ційних процесів, яка викликана, передусім,
зростанням їх значення для економіки й су-
спільства в цілому. Держава має регулюва-
ти інноваційний процес, оскільки зараз са-
ме він визначає перспективи розвитку
країни. Державне регулювання інноваційної
діяльності, що реалізовується за допомогою
цілеспрямованого впливу органів держав-
ного управління на інтереси інститутів ін-
новаційної сфери, має передбачати (як
умову своєї ефективності) реакції цих ін-
ститутів на дії державних організацій. Та-
ким чином, орган державного управління
здійснює регуляторний вплив на об’єкт ін-
новаційної діяльності так, щоб отримувати
бажані результати.
Будь-яка сфера державного регулюван-

ня, у тому числі й інноваційна, передбачає
використання сукупності механізмів регу-
лювання. Механізм регулювання – це логі-
чна послідовність керівних впливів суб’єкта
управління на об’єкт управління для досяг-
нення заданих параметрів останнього. Не-
від’ємна властивість будь-якого механізму
регулювання соціально-економічних і інно-
ваційних системах – це цілепокладання, що
включає поетапне просування від абстрак-
тного усвідомлення дійсності до науково
обгрунтованого прогнозування, далі до
програмування і в кінці до планування –
визначення оптимального способу дій з
урахуванням ресурсних обмежень.
На сьогодні Закон України “Про іннова-

ційну діяльність” не дає чіткого визначення
та переліку механізмів державного регулю-
вання інноваційного розвитку. Однак, спи-
раючись на текст Закону, можна виділити,
на нашу думку, основні (табл. 1).
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Таблиця 1
Механізми державного регулювання інноваційного розвитку

(удосконалено автором на підставі [2; 10])
Механізм

регулювання Заходи реалізації

Механізм стратегічного
регулювання іннова-
ційної діяльності

– визначення та підтримка пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
– формування й реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих інно-
ваційних програм.

Механізм організацій-
ного регулювання ін-
новаційної діяльності

– підтримка функціонування та розвитку сучасної інноваційної інфраструктури;
– державний контроль у сфері інноваційної діяльності;
– визначення обсягу повноважень, прав та обов’язків органів державної влади
у сфері інноваційного розвитку;
– інформаційне забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності;
– забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва,
фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;
– підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності

Механізм економічного
та фінансового регу-
лювання інноваційної
діяльності

– державна фінансова підтримка виконання інноваційних проектів;
– кредитування (на умовах інфляційної індексації) пріоритетних інноваційних
проектів за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів місцевих
бюджетів;
– майнове страхування реалізації інноваційних проектів у страховиків відпові-
дно до Закону України “Про страхування”;
– стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ,
що кредитують виконання інноваційних проектів;
– встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної діяльності;
– ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній
діяльності, підтримка підприємництва в науково-виробничій сфері

Механізм нормативно-
правового регулюван-
ня інноваційної діяль-
ності

– правовий захист прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності;
– створення нормативно-правової бази для підтримки і стимулювання іннова-
ційної діяльності

Механізм маркетинго-
вого регулювання

здійснення заходів з підтримки міжнародної
науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної
продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок

Природно, що Закон України “Про інно-
ваційну діяльність” не охоплює всіх аспек-
тів регулювання. Більше того, самі механіз-
ми регулювання інноваційної діяльності не
мають чітких меж, й одні й ті самі заходи
можуть належати до 2–3 механізмів.
Як показано в табл. 1, відповідно до За-

кону України “Про інноваційну діяльність”,
державне регулювання інноваційної діяль-
ності починається з механізму стратегічного
регулювання. Вибір інноваційних пріорите-
тів – це, передусім, здатність держави та її

еліти заздалегідь сформувати розумовий
образ інноваційного об’єкта (системи), се-
редовища впровадження інноваційних про-
ектів і дій та доведення цієї інформації у
відкритій формі до суспільства. Тому дер-
жава повинна вміти порушувати питання
про активне втручання в хід подій навко-
лишнього соціально-економічного та інно-
ваційного середовищ й питання про перед-
бачення перебігу подальших подій на осно-
ві спеціально розробленого механізму стра-
тегічного регулювання (рис. 1).

Рис. 1. Механізм стратегічного регулювання інноваційного розвитку
(побудовано автором на підставі [10])
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Цей механізм на основі інноваційних
прогнозів і стратегій визначає алгоритм та
ступінь використання інших необхідних ме-
ханізмів, а також вектор і зміст інноваційної
політики країни.
Серед найважливіших принципів побу-

дови механізму стратегічного регулювання
інноваційного розвитку можна виділити такі:

1. Вихідним пунктом розробки страте-
гії інноваційного прориву є довгострокове
прогнозування інноваційного розвитку.
Розробка таких прогнозів – справа вчених і
експертів-професіоналів, а фінансування
розробки прогнозів та використання отри-
маних результатів – обов’язок центральних
державних структур. Довгострокові прогно-
зи необхідно публікувати й обговорювати,
відбираючи із часом ті методології та мето-
ди, які дають прогнозні траєкторії, най-
більш близькі до реальної динаміки.

2. Довгострокові прогнози є основою
для вибору стратегічних інноваційних пріо-
ритетів і оптимально забезпечують націо-
нальні інтереси, потреби теперішнього та
майбутніх поколінь. Пріоритети охоплюють
лише ключові напрями інноваційної діяль-
ності. Вибір стратегічних інноваційних
пріоритетів повинні робити державні лідери
спільно з науковцями, представниками біз-
несу та суспільства після ретельного обго-
ворення. Набір пріоритетів повинен бути
опублікований.

3. Вибрані пріоритети повинні втілю-
ватися в життя на основі державних про-
грам, які мають отримувати вагому держав-
ну підтримку й перебувати під прямим кон-
тролем вищого керівництва країни. Таких
програм повинно бути небагато, щоб не
розпорошувати сили та засоби.

4. Наступною сходинкою в державному
стратегічному регулюванні є розробка стра-
тегічного плану з горизонтом в 10–15 років.
Його завдання – звести вибрані пріоритети й
державні програми в єдину систему та зба-
лансувати пріоритетні інноваційні цілі із со-
ціально-економічним розвитком. Стратегіч-
ний інноваційний план має бути затвердже-
ний на найвищому державному рівні, опуб-
лікований, щоб служити директивою для
уряду й державного сектора, та стратегіч-
ним орієнтиром для приватного сектора й
населення.

5. Наступним етапом реалізації меха-
нізму стратегічного регулювання є регіона-
льні, галузеві та місцеві програми на сере-
дньострокову перспективу, які затверджу-
ють уряд та органи місцевого самовряду-
вання.

6. Реалізацію стратегічного інновацій-
ного плану і програм та їх взаємну ув’язку
здійснюють за допомогою індикативних
планів – середньострокових (на 3–5 років) і
короткострокових (1 рік). Основні індика-
тори цих планів є орієнтовними для прива-
тного сектора й обов’язковими для органів
державної влади.

7. Виконання стратегічних та індика-
тивних планів і програм здійснюється за
допомогою середньострокових та річних
фінансових планів і бюджетів.

8. При обґрунтуванні інноваційних
прогнозів, стратегічних та індикативних

планів інноваційного розвитку можна вико-
ристовувати різні методології й обґрунту-
вання прогнозів і планів (наприклад, мак-
ромоделі, які допомагають балансувати на-
мічені структурні в економіці та інновацій-
ному розвитку зрушення й враховувати їх
наслідки).
Перший рівень у механізмі стратегічного

регулювання – це прогнозування, тобто
передбачення основних факторів і тенден-
цій соціально-економічного, інноваційно-
технологічного, екологічного та територіа-
льного розвитку в перспективному періоді
для вибору пріоритетів та обґрунтування
стратегічних і тактичних рішень на держав-
ному та корпоративному рівнях. За відсут-
ності прогнозу або його помилковості мо-
жуть бути прийняті рішення, які не тільки
не дадуть бажаних результатів, але й приз–
ведуть до диспропорцій і втрат [3].
Сучасна українська система прогнозу-

вання і планування спирається на основний
Закон України “Про державне прогнозуван-
ня та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України”, прийнятий
23.03.2000 р. Цей Закон визначає основні
терміни, принципи, правові, економічні та
організаційні засади формування системи
прогнозних і програмних документів еко-
номічного й соціального розвитку України,
окремих галузей економіки та окремих ад-
міністративно-територіальних одиниць як
складової загальної системи державного
регулювання економічного й соціального
розвитку держави [5]. Законом встановлено
загальний порядок розроблення, затвер-
дження та виконання зазначених прогноз-
них і програмних документів економічного
й соціального розвитку, а також права та
відповідальність учасників державного про-
гнозування й розроблення програм еконо-
мічного і соціального розвитку. На вико-
нання Закону України “Про державне про-
гнозування та розроблення програм еконо-
мічного та соціального розвитку України”
прийнята Постанова Кабінету Міністрів
України “Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і соці-
ального розвитку та складання проекту
державного бюджету” від 26.04.2003 р.
№ 621 (зі змінами), що визначає порядок
розробки та типову структуру основних
програмних документів. Законом України
“Про державні цільові програми” від
18.03.2004 р. № 1621-ГУ введено поняття
“державна цільова програма”, а також ви-
значено засади розроблення, затвердження
та виконання державних цільових програм.
На виконання ст. 5 Закону України “Про дер-
жавні цільові програми” від 18.03.2004 р.
№ 1621-ГУ Кабінетом Міністрів України
прийнято Постанову “Про затвердження
Порядку розроблення та виконання держа-
вних цільових програм” від 31.01.2007 р.
№ 106 (зі змінами). Цим Порядком визна-
чено механізм розроблення, погодження,
подання для затвердження та виконання
державних цільових програм.
Крім того, відносини у сфері проведення

прогнозно-аналітичних досліджень іннова-
ційного розвитку регулюють Закони Украї-
ни “Про наукову і науково-технічну діяль-
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ність”, “Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки”, “Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні”, а також
розпорядженням Кабінету Міністрів України
“Про схвалення Концепції вдосконалення
системи прогнозних і програмних докумен-
тів з питань соціально-економічного розви-
тку України” від 04.10.2006 р. № 504-р.
В Україні для створення правових, еко-

номічних і організаційних умов для прогно-
зування науково-технологічного розвитку
та забезпечення його проведення на по-
стійній основі виконувались дві державні
цільові програми (2004–2006 та 2008–
2012 рр.). У межах виконання Державних
програм прогнозування науково-техноло-
гічного та інноваційного розвитку в основ-
ному вирішували методологічні та методичні
питання щодо створення на державному рі-
вні системи безперервних і незалежних про-
гнозно-аналітичних досліджень, стратегіч-
них маркетингових досліджень та запрова-
дження сучасних методів їх проведення для
підвищення ефективності державної політи-
ки у сфері наукової і науково-технічної дія-
льності, задоволення потреб державного та
приватного сектору економіки в об’єктивних
і комплексних прогнозах щодо науково-
технологічного розвитку, формування кон-
курентоспроможного вітчизняного сектору
наукових досліджень та розробок. Запрова-
дження постійно діючої системи прогнозу-
вання науково-технологічного розвитку пе-
редбачало проведення:
– прогнозно-аналітичних досліджень –

для визначення перспективних напря-
мів вітчизняного сектору наукових до-
сліджень і розробок;

– маркетингових досліджень – для визна-
чення ринкового попиту на високотех-
нологічну продукцію та формування
пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки та інноваційної діяльності;

– моніторингу науково-технологічного
розвитку з метою оцінювання реалізації
пріоритетних напрямів та внесення від-
повідних коректив.
У виконанні проектів Програм брали

участь науковці ВНЗ, наукових установ
МОН (Держінформнауки) та НАН України.
Завдяки українським ученим на науковій
основі було досліджено, проаналізовано й
вирішено багато питань щодо створення
методології та системи державного прогно-
зування інноваційного розвитку, проведено
кон’юнктурні дослідження ринкового попи-
ту на високотехнологічну продукцію, зроб-
лено оцінювання науково-технічного потенці-
алу та результативності сектору наукових до-
сліджень і розробок тощо. Так, наприклад, у
першій Програмі було розроблено та схвалено
Урядом законопроект “Про внесення змін до
Закону України “Про пріоритетні напрями роз-
витку науки і техніки”. У другій Програмі було
розроблено Порядок проведення прогнозно-
аналітичних досліджень та для ефективного
управління виконання Програми сформовано
Науково-технічну раду, до складу якої ввійш-
ли представники заінтересованих установ і
організацій. Також було визначено базову ор-
ганізацію виконання Програми – Український

інститут науково-технічної і економічної інфо-
рмації (УкрІНТЕІ).
Але через недофінансування та несвоє-

часне надходження коштів на виконання
Програм на найважливіших “практичних”
етапах зазначені Програми не вдалося ви-
конати в повному обсязі. Друга Програма
навіть була припинена достроково згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України “Про
скорочення кількості та укрупнення держа-
вних цільових програм” від 22.07.2011 р.
№ 704. Таким чином, держава відмовилася
підтримувати своїх вчених, і результати ба-
гатьох досліджень у сфері інноваційного
прогнозування залишилися на папері.
При уважному вивченні законодавства у

сфері прогнозування впадає в око, що при
розробці прогнозних і програмних докумен-
тів у законах та постановах держава ви-
значає своє майбутнє в основному у корот-
ко- і середньострокових прогнозах і виклю-
чно в таких категоріях, як “економіко-
соціальний розвиток”, “галузь економіки і
науки”, “територіальна одиниця”. В Україні
на сьогодні відсутня ефективна система за-
безпечення проведення системних і регу-
лярних прогнозно-аналітичних та стратегі-
чних досліджень у сфері науково-техно-
логічного розвитку. По суті, у країні немає
цілісної методології прогнозування іннова-
ційного розвитку, яка повинна бути не-
від’ємною частиною державного соціально-
економічного прогнозування.
В Україні відсутня ефективна система

забезпечення проведення системних і ре-
гулярних прогнозно-аналі–тичних та стра-
тегічних маркетингових досліджень у сфері
науково-технологічного розвитку на серед-
ньостроковий та довгостроковий період.
Відсутність ефективних механізмів об’єк-
тивного визначення сильних та слабких
сторін вітчизняного сектору досліджень і
розробок, перспектив збереження та роз-
витку вітчизняного науково-технічного по-
тенціалу й формування переліку пріоритет-
них напрямів розвитку науки та техніки з
урахуванням конкурентоспроможності ре-
зультатів наукових досліджень і науково-
технічних розробок зумовлює подальший
інерційний розвиток української науки та від-
сутність довгострокової стратегії державної
політики у сфері наукової й науково-
технічної діяльності. Якщо на законодавчому
рівні прописані обов’язковість наявності по-
рядку розробки проектів прогнозних і про-
грамних документів, структури прогнозу на
коротко-, середньо-, довгострокові періоди і
по галузях економіки, визначені відповідаль-
ні за виконання, то по інноваційному прогно-
зуванню подібні законні акти відсутні, тому
що наука і інновації вважаються галузями
економіки, і інноваційний розвиток розгляда-
ється лише як економічна категорія.
Але специфіка інноваційного розвитку

полягає в тому, що він охоплює всі сфери
життя суспільства, економіки, держави, і йо-
го закономірності можуть виявлятися з ура-
хуванням історичних, соціальних, політич-
них тенденцій, суперечностей, економічних
циклів, криз і хвиль базових інновацій, і ре-
зультат розвитку можна побачити тільки в
середньо- і довгостроковій перспективі,
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водночас поява самих, особливо сучасних,
інновацій виявляється з урахуванням закону
стискання історичного часу, тому необхідно
передбачати можливість прогнозування ін-
новаційного розвитку як окремого напряму
в державному прогнозуванні з урахуванням
пріоритетних галузей економіки, тенденцій
розвитку суспільства, держави, науки та ко-
роткострокових, середньострокових і довго-
строкових періодів розвитку країни.
Протягом багатьох років практично всі

розвинуті держави здійснюють прогнозу-
вання науково-технологічного розвитку. На
сьогодні більше ніж у 40 країнах виконують
комплексні державні прогнозно-аналітичні
дослідження, результати яких не тільки ви-
користовують для визначення пріоритетів під
час розподілу бюджетних коштів, але є також
орієнтиром для приватного сектору під час
формування власних стратегій технологічно-
го розвитку. Ініціатором і головним замовни-
ком прогнозування науково-технологічного
розвитку в основному є держава.
Прогнозування інноваційного розвитку має

багато спільного із соціально-економічним
прогнозуванням, але одночасно є свої відмін-
ності та особливості. Так, при розробці соціа-
льно-економічних прогнозів та програм украї-
нський уряд використовує ряд макроекономі-
чних показників. Наприклад: валовий націо-
нальний продукт (ВНП), валовий внутрішній
продукт (ВВП), національний доход (НД), ін-
фляція й індекси цін, чисельність зайнятих в
економіці держави, матеріаломісткість продук-
ції, у тому числі енерго- та паливомісткість,
експорт і імпорт, інвестиційна діяльність, ви-
робництво по секторах та видах економічної
діяльності, показники ефективності суспільно-
го виробництва, аналіз балансів економіки,
міжгалузевого балансу виробництва та розпо-
ділу продукції, балансу трудових ресурсів, ба-
лансів основних виробничих фондів і вироб-
ничих потужностей, фінансових та матеріаль-
них балансів тощо. Державне прогнозування
включає в себе експертні методи, екстраполя-
ції та моделювання, на основі яких розробля-
ють балансовий, нормативний, програмно-
цільовий методи планування.
У свою чергу, професійне складання ін-

новаційних прогнозів передбачає викорис-
тання досвіду, знань, здатності знаходити
зв’язки між різними тенденціями, здатності
до логічного аналізу, творчих здібностей,
гнучкості, жвавості розуму, прояв інтуїції.
Інформація, яку застосовують при прогно-
зуванні науково-технічного розвитку, спра-
вляє величезний вплив на якість прогнозу.
Як вихідні дані зазвичай використовують
науково-технічну та спеціальну літературу
(видання інститутів і університетів, довід-
ники, енциклопедії, підручники, моногра-
фії, статті й огляди, матеріали симпозіумів і
конференцій, ДСТУ, технічні регламенти,
нормативно-технічна документація тощо),
що включає в себе характеристики прогно-
зованих об’єктів, явищ, процесів та їх зміни
в минулому періоді, кон’юнктурно-еко-
номічна інформація (національні й міжна-
родні статистичні дані, загальноекономічні,
спеціальні та галузеві періодичні видання,
фірмові довідники, рекламні проспекти і
каталоги тощо), містить дані про зв’язки

між об’єктами, явищами, процесами про-
гнозованої науково-технічної галузі, еконо-
мікою та ринком, патентна інформація (ви-
дання та офіційні бюлетені патентних ві-
домств різних країн і регіонів, реферативні
журнали, патентні бази різних дослідниць-
ких інститутів, університетів і академій, ін-
формаційні матеріали різних спеціалізова-
них інформаційних центрів тощо), що міс-
тить якісні і кількісні дані, дані експертних
оцінок значень тих або інших характерис-
тик, що стосуються в більшості випадків
майбутнього часу. Список інформаційних
джерел ніколи не буває вичерпним, тому в
усьому світі використовують моніторинг
стану досліджень, розробок, технологій у
себе в країні та за кордоном [4].
Прогнозування інноваційного розвитку в

основному будується на таких методах: ме-
тоди екстраполяції тенденцій, аналіз дина-
міки патентування й науково-технічних пу-
блікацій, регресійний і кореляційний ана-
ліз, багатофакторний аналіз, імітаційне мо-
делювання, експертні методи тощо. Крім
цих методів, набули розвитку еволюційне
моделювання, прогнозування за аналогією,
“криві зростання”, побудова матриць взає-
много впливу, аналітичні моделі, прогнозу-
вання важливих науково-технічних досяг-
нень, технічне прогнозування тощо. Набу-
вають поширення різні наукові школи та
методології інноваційного прогнозування.
Наприклад: методологія “Форсайт” (ЄС,
Японія, США, Австралія), методологія інтег-
рального прогнозування (Росія, Казахстан),
прогнозування конкурентоспроможності
країн-експортерів високотехнологічної про-
дукції (США) тощо. На жаль, українська на-
ука в питаннях створення власних науко-
вих шкіл та напрямів у сфері прогнозуван-
ня інноваційного розвитку значно відстає.
Навіть якщо такі методології десь є, але су-
спільство про це не знає, а держава не по-
спішає допомагати своїм ученим у розвитку
та просуванні їх ідей і досліджень.
Відсутність єдиної системи прогнозуван-

ня інноваційного розвитку на державному
рівні викликано недалекоглядністю й недо-
сконалістю влади, її відірваністю від реаль-
ності та суспільства, корупцією, відсутністю
єдиного курсу в питаннях інноваційного
управління, планування та цільового про-
грамування, недостатнім фінансуванням.
Адміністративний і фінансовий тиск держа-
вного апарату, популізм політиків і свавіл-
ля чиновників часто призводять до неба-
жання ретельно враховувати економічні та
природні відмінності регіонів, психологічні,
етнологічні, етичні, історичні, соціально-
культурні відмінності різних верств насе-
лення. Тому основою прогнозування інно-
ваційного розвитку стають в основному кі-
лькісні показники без урахування якості
ситуації розвитку інноваційних технологій,
культури, традицій, особливості менталіте-
ту. Відсутність нових підходів у прогнозу-
ванні призвела до визначення інноваційних
цілей, відірваних від соціально-економічної
реальності. У такій ситуації сучасний стан
соціально-економічного та інноваційного
прогнозування в українському суспільстві
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поки що залишається незадовільним. Це
зумовлено рядом причин, таких як:

1. Відсутність інтелектуальної конкуре-
нції серед політичної та управлінської еліти,
що привела до системних криз у суспільстві,
пов’язаних як з відсутністю відповідальності
владних структур перед суспільством, так і з
небажанням бізнесових структур, які при-
йшли в політику, використовувати прогно-
зування у своїй практичній діяльності.

2. Фахівці, які претендують на право
давати соціально-економічні та інноваційни
прогнози, не повною мірою володіють бо-
дай мінімально необхідним теоретичним та
практичним інструментарієм.

3. Підрозділи прогностичного супро-
воду органів державної влади та місцевого
самоврядування діють переважно в інтере-
сах управлінь внутрішньої політики й заді-
яні виключно в збиранні та фаховій обробці
інформації. Методологічне забезпечення
прогностичної складової діяльності цих
структурних підрозділів недостатнє.

4. В органах державної влади всіх рівнів
існує проблема у відносинах “клієнт-
замовник”, оскільки ієрархічна структура ор-
ганів державної влади та місцевого самовря-
дування створює можливість для нав’я-
зування аналітично-прогностичним підрозді-
лам волі вищого керівництва стосовно ре-
зультатів аналітично-прогностичних дослі-
джень та моніторингів. У такому разі говори-
ти про об’єктивність досліджень, а відтак про
їх фаховість та значущість, не доводиться.

5. Недосконалість нормативно-правової
бази функціонування системи інформаційно-
аналітичного та прогностичного забезпе-
чення органів державної влади й місцевого
самоврядування в Україні, що пов’язано з
відставанням засобів правового регулюван-
ня від сучасних політичних, соціально-
економічних та управлінських реалій.

6. Недостатній рівень фінансування
системи соціально-економічного та іннова-
ційного прогнозування.
Висновки. Поступове, але неухильне

технологічне відставання від розвинених
країн світу стало чітко окресленим атрибу-
том еволюції інноваційно-економічного ком-
плексу України. Зменшилася кількість інно-
ваційно активних підприємств, загальмува-
вся розвиток високотехнологічних галузей
промисловості, знизився рівень конкурен-
тоспроможності економіки в цілому. Тому
основним каталізатором зусиль у сфері
прогнозування має бути бажання виділити
й досліджувати найгостріші проблеми, з
якими доведеться зіткнутися Україні в ося-
жному майбутньому, та знайти перспектив-
ніші рішення їх подолання.
У статті розкрито стан прогнозування ін-

новаційного розвитку в Україні. Аналіз по-
казав, що проблема вибору методології для
побудови прогнозів, особливо на середньо-
і довгострокову перспективу, розробка за-
конодавчої бази ще далекі від свого вирі-
шення. Країна, по суті, живе “одним днем”,
від одного року до іншого, не маючи уяв-
лення про те, що її чекає в подальші хоча б
5–10 років. На відміну від України, інші
авангардні країни на державному рівні роз-
робляють прогнози вже на 20–30–50 років.

На сьогодні в практиці прогнозування
інноваційної діяльності в Україні наявні
спроби використовувати різні підходи, що є
на дослідницькому рівні наслідком розвитку
теорії прогнозування з урахуванням постій-
них змінних економічних і політичних умов,
а на державному рівні це показує відсут-
ність єдиної державної політики в питаннях
прогнозування інноваційної діяльності й
відсутність діалогу між державою, суспільс-
твом і наукою.
Основними завданнями щодо виходу із

застою в прогнозуванні інноваційної діяль-
ності можна назвати:

1. Визначення законодавчої бази для
такого напряму, як прогнозування інновацій-
ного розвитку. Необхідно порушити питання
або про доопрацювання, доповнення новими
статтями й розділами про прогнозування на-
уково-технічної діяльності й інноваційного
розвитку, наприклад, Закону України “Про
державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку
України”, Постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни “Про розроблення прогнозних і програм-
них документів економічного і соціального
розвитку та складання проекту державного
бюджету” тощо, або про відокремлення цього
напряму в законодавчі акти. І таким чином
прописати принципи, термінологію, правові,
економічні, науково-технічні та організаційни
засади, порядок проектування прогнозу,
структуру прогнозу загалом і за періодами й
пріоритетними галузями економіки, освіти та
науки окремо.

2. Створення на державному рівні
концепції прогнозування інноваційного роз-
витку, тобто сукупності суспільних і науко-
вих цінностей, установок, переконань, тер-
мінів, методів, що стосуються інноваційної
сфери і приймаються науковим співтовари-
ством, державою, бізнесом і суспільством.
Прогноз – це модель світу через певний
проміжок часу. Сам процес проектування
прогнозів має бути відкритим і прозорим,
широко обговорюватися, а суспільство по-
винно мати доступ до всіх прогнозних до-
кументів. У свою чергу, українська влада
через ЗМІ повинна просувати в народні ма-
си концепцію та стратегію інноваційного
розвитку й прогнозування цієї сфери. Єди-
не розуміння майбутнього повинне зближу-
вати вчених, суспільство, державу й бізнес.
Цьому повинні сприяти також створення
нової адміністративно-організаційної струк-
тури управління науково-технічною та ін-
новаційною діяльністю, визначення достат-
нього рівня фінансування державної науко-
во-технічної та інноваційної політики.

3. Сучасна методологія прогнозування
інноваційного розвитку України повинна
враховувати систему закономірностей нау-
ково-технологічної й суспільної динаміки,
економічні закони, ритми, цикли, кризи ін-
новаційного розвитку. Необхідно вивчати
чинники, що впливають на виникнення та
впровадження інновацій: демографічний,
природно-екологічний, технологічний, еко-
номічний, соціально-політичний, соціокуль-
турний, етнологічний, історичний, психоло-
гічний тощо.
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Сорочишина Н. А. Прогнозирование как основа механизма государственного регу-
лирования инновационного развития
Статья посвящена вопросам и проблемам прогнозирования инновационного развития Укра-

ины. Рассмотрены принципы формирования механизма стратегического регулирования, осо-
бенности прогнозирования инновационной деятельности. В результате анализа выявлена и
обоснована необходимость внесений изменений в законодательную базу такого направления,
как прогнозирование инновационного развития, создания концепции прогнозирования инно-
вационного развития и современной украинской методологии прогнозирования инновационно-
го развития.
Ключевые слова: инновационное развитие, государственное регулирование, прогнозиро-

вание, государственные программы, планирование.

Sorochyshyna N. Forecasting As Basis of the Mechanism of State Regulation of
Innovative Development.

The main task of the article is the determination of the importance and analysis of the
effectiveness of the state policy of Ukraine in the sphere of forecasting of innovative development.

The lack of a unified system of forecasting of innovative development at the state level was
caused by the imperfection of power, the detachment from reality and society, corruption, the lack
of a common course in innovation management, planning, inadequate funding. Administrative and
financial pressure of the state apparatus, political populism and self-will of officials often lead to a
reluctance to consider economic and natural differences between the regions, no one wants to take
into account the psychological, ethnic, ethical, historical, socio-cultural characteristics of different
social groups.

The article is devoted to issues and problems of forecasting of innovative development of
Ukraine. The author considered the principles of the formation mechanism of strategic regulation,
forecasting of innovative development. As a result of the analysis were revealed and substantiated
the necessity of creation of legislative bases of forecasting of innovative development, concept of
forecasting of innovative development and modern Ukrainian methodology of forecasting of
innovative development.

Key words: innovative development, state regulation, forecasting, government programs,
planning.
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ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
ІЗ ЦІЛЯМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті розглянуто інтегрований підхід до формування та реалізації державної регіональної
політики, який передбачає поєднання трьох складових регіональної політики: галузево-
секторальної, територіально-просторової, управлінської, що дає змогу комплексно оцінити ре-
алії соціально-економічного стану кожного регіону й виробити бачення їх перспективного роз-
витку, механізми розкриття внутрішніх резервів, інструменти побудови господарського ком-
плексу, який стабільно розвивається. Запропоновано заходи щодо підвищення рівня імплемен-
тації регіональної політики Європейського Союзу в систему формування та реалізації регіона-
льної політики в Україні..1

Ключові слова: регіональна політика, соціально-економічний розвиток, регіональні
трансформації, європейські фонди та регіональні асоціації.

                                                          
1 © Бритова Г. В., 2015

Регіональна політика сучасної України
формується й реалізується з огляду на по-
точну макроекономічну ситуацію в країні та
перспективи регіонального розвитку. Соці-
ально-економічний стан країни зумовлює
проведення обмежувальних заходів щодо
фінансування потреб регіонів, а прагнення
регіонів до отримання більшої кількості фі-
нансових ресурсів для забезпечення нага-
льних потреб посилює необхідність актива-
ції ними власних джерел розвитку та залу-
чення інших, позабюджетних ресурсів. Ре-
сурсна складова стає домінантною в сучас-
ній регіональній політиці. І це повністю від-
повідає як проголошеним цілям державної
регіональної політики в Україні на період до
2020 р., так і напрямам розвитку, визначе-
ним для країн Європейського Союзу (ЄС) на
новий програмний період – 2014–2020 рр.
Однак реформування системи регіонального
розвитку неможливе без розвитку інститу-
ційної складової, без зміни формату відно-
син “центр-регіони”. У взаємозв’язку фінан-
сових і матеріальних чинників, з одного бо-
ку, та інституційного оформлення регіона-
льних трансформаці – з іншого, відбувається
переформатування регіональної політики в
Україні на сучасному етапі.
Мета статті – проаналізувати взаємоуз-

годження регіональної політики в Україні із
цілями регіонального розвитку Європейсь-
кого Союзу та запропонувати заходи щодо
підвищення рівня імплементації регіональ-

ної політики ЄС у систему формування й
реалізації регіональної політики в Україні.
Основи здійснення та принципи держав-

ної регіональної політики унормовані в
Державній стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 р. [1]. У ній проголошено
інтегрований підхід до формування та реа-
лізації державної регіональної політики,
який передбачає поєднання трьох складо-
вих регіональної політики: галузево-секто-
ральної, територіально-просторової, управ-
лінської. Такий підхід дає змогу комплексно
оцінити реалії соціально-економічного ста-
ну кожного регіону та виробити бачення їх
перспективного розвитку, механізми роз-
криття внутрішніх резервів, інструменти
побудови господарського комплексу, що
стабільно розвивається.
У нормативних документах ЄС, зокрема

в Порядку денному для Європейського Со-
юзу у регіональному розрізі (Territorial
Agenda 2020), вказано, що необхідно за-
безпечити гідну відповідь на виклики,
створені світовими структурними змінами,
спричиненими економічною кризою, зрос-
танням незалежності регіонів ЄС, демогра-
фічними й соціальними змінами, різнорід-
ним впливом змін клімату та довкілля, ене-
ргетичним забезпеченням, зменшенням
біологічної різноманітності, мінливістю при-
родної, ландшафтної й культурної спадщи-
ни. Тому з метою гідного протистояння на-
званим викликам сформовано такі пріори-
тети в територіальному розрізі: забезпе-
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чення поліцентричного та збалансованого
регіонального розвитку; підтримка інтегро-
ваного розвитку міст, сільських і особли-
вих/спеціальних територій; підтримка інте-
грації транскордонних та транснаціональ-
них функціональних макрорегіонів; забез-
печення світової конкурентоспроможності
регіонів, яка базується на міцних регіона-
льних економіках; покращення рівня спо-
лучення й зв’язків між регіонами для окре-
мих мешканців, громад, підприємств;
управління екологічними, ландшафтними і
культурними ресурсами регіонів [2].
Кореляція цілей розвитку регіонів (тери-

торій) для ЄС та України очевидна. Так, га-
лузево-секторальна складова регіональної
політики України означає проведення оп-
тимізації та диверсифікації структури еко-
номіки країни, забезпечення ефективної
спеціалізації регіонів з пріоритетним вико-
ристанням власного ресурсного потенціалу
і на цій основі – зміцнення конкуренто-
спроможності регіонів. Ефективне викорис-
тання конкурентних переваг регіонів пе-
редбачає створення в них оптимальних
умов, які надавали б їм можливість розкри-
ти свій потенціал – ресурсний та виробни-
чий – на основі поглибленої спеціалізації
регіональної економіки. Завдяки цьому ре-
гіон стає конкурентоспроможним, тобто
здатним досягати визначених цілей розвит-
ку більш ефективно, ніж інші регіони, кон-
курувати за ресурси та мати вищі показни-
ки розвитку в певних секторах економічної
діяльності. Конкурентоспроможний регіон
стає сприйнятливим до інновацій, застосо-
вує енергоощадні технології, виробництво в
ньому не завдає значних збитків довкіллю;
у такому регіоні створені умови для розвит-
ку традиційних сільських і міських посе-
лень.
У регіональній політиці ЄС так само зна-

чну увагу приділяють підвищенню рівня
конкурентоспроможності регіонів на основі
всебічного розвитку й розкриття внутріш-
нього потенціалу. Законодавчі акти, які об-
ґрунтовують програмний період країн ЄС на
2014–2020 рр. [4], роблять акцент на не-
обхідності розвитку конкретних галузей та
сфер діяльності як основи для розкриття
внутрішнього потенціалу регіонів, активіза-
ції місцевої господарської ініціативи, а та-
кож досягнення цілей збалансованого соці-
ально-економічного розвитку в межах усьо-
го ЄС. Вказані законодавчі акти планують
розвивати в галузевому розрізі освіту та
спорт, сільське господарство, сільськогос-
подарські ринки й фермерство, наукові до-
слідження та інновації, питання збереження
довкілля.
Територіально-просторова складова фо-

рмування та реалізації регіональної політи-
ки в Україні передбачає досягнення рівно-
мірного та збалансованого розвитку тери-
торій, розвиток міжрегіонального співробіт-
ництва, недопущення поглиблення соціа-
льно-економічних диспропорцій. Цього мо-
жна досягнути за допомогою формування
точок зростання, стимулювання їх та поши-
рення ареалів розвитку на прилеглу тери-
торію, активізації місцевої економічної ініці-
ативи та зміцнення потенціалу сільських

територій. Забезпечення соціально-
економічної єдності й рівномірності розвит-
ку регіонів спрямовано на створення на
всій території України рівних умов для роз-
витку людини.
Також ця складова передбачає створен-

ня інфраструктури для співпраці різних ре-
гіонів України в межах конкретних проектів
з метою отримання ефекту синергії від
окремих регіональних ініціатив на націона-
льному рівні. Посилення співпраці регіонів
країни можна досягти за допомогою вико-
ристання різних інструментів державної ре-
гіональної політики: державно-приватного
партнерства, співробітництва у межах клас-
терних утворень, угод про міжрегіональне
співробітництво. Розширення масштабів та
сфери їх дії можна досягти на основі підви-
щення інтересу до співробітництва між ре-
гіонами всередині країни та стимулювання
цього процесу з боку держави. Визначення
місця регіону в загальноекономічній системі
поділу праці, його внеску у валовий внут-
рішній продукт стає основою для подаль-
шого формування стратегій розвитку кож-
ного регіону й системи взаємодії регіонів.
Законодавчі акти ЄС передбачають

вжиття заходів щодо забезпечення рівномі-
рного збалансованого розвитку територій,
“підтягнення” показників територій (країн
ЄС та регіонів всередині них) із низьким рі-
внем розвитку до середніх показників роз-
витку територій. Для цього ухвалені зако-
нодавчі акти стосовно розвитку сільських
територій; зменшення безробіття, забезпе-
чення зайнятості, запровадження соціаль-
них інновацій, у тому числі забезпечення
соціального включення, конкурентоспро-
можності підприємств, зокрема малих та
середніх, фінансування територіальної коо-
перації.
А в контексті зміцнення міжрегіональної

співпраці регіонів у країнах ЄС значно зро-
стає роль політики згуртування як чинника
збільшення регіональних можливостей. Пе-
редбачається вжиття окремих заходів щодо
забезпечення територіальної згуртованості.
Головні питання, які виникають у зв’язку з
необхідністю доручення країн ЄС до прин-
ципів територіальної згуртованості, можна
сформулювати таким чином:
– як можна використати зусилля та потен-
ціал кожного регіону з метою здійснення
найбільшого внеску в забезпечення ста-
лого й збалансованого розвитку ЄС в ці-
лому;

– яким чином можна управляти концент-
рацією ресурсів, якщо зростання міст
має позитивні (інтенсифікація продукти-
вності й інновацій) та негативні (забруд-
нення довкілля й соціальне виключення)
чинники;

– як краще поєднати території за допомо-
гою елементів інфраструктури, оскільки
громадяни повинні бути спроможними
жити там, де вони забажають, мати рів-
ний доступ до центрів надання адмініст-
ративних і соціальних послуг, розвине-
ної транспортної мережі, енергомереж та
Інтернету;

– яким чином розвивати кооперацію між
регіонами, оскільки вплив змін клімату й
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техногенне навантаження не можна зу-
пинити традиційними адміністративними
бар’єрами на кордонах між країнами,
тому необхідно винаходити нові форми
співробітництва між регіонами. Успішни-
ми прикладами нового, макрорегіональ-
ного підходу до такого співробітництва
можуть бути чинні стратегії ЄС для регі-
ону Балтійського моря та Дунайського
регіону, а також ініційовані стратегії ЄС
для Адріатичного й Іонічного моря та
для регіону Альп.
Територіальне співробітництво будуєть-

ся й на врахуванні в державній регіональ-
ній політиці питання залучення до співробі-
тництва окремих територій. З метою зміц-
нення територіальної кооперації доцільно
орієнтуватись на те, що в Лісабонській уго-
ді визначено регіони, які потребують поси-
лення уваги щодо залучення таких терито-
рій до співробітництва, зокрема, це стосу-
ється ділянок гірської місцевості та остро-
вів. За допомогою здійснення підтримки мі-
сцевого розвитку на таких територіях бу-
дуть реалізовуватись принципи територіа-
льного згуртування.
Управлінська складова регіональної по-

літики в Україні передбачає забезпечення
єдності підходів до формування й реалізації
політики регіонального розвитку в усіх ре-
гіонах, створення єдиної системи стратегіч-
ного планування та прогнозування розвит-
ку держави та регіонів, оптимізацію систе-
ми територіальної організації влади. Ефек-
тивне державне управління у сфері регіо-
нального розвитку передбачає створення
бази для реалізації ефективної регіональної
політики – механізмів та інструментів дер-
жавного управління регіональним розвит-
ком, які б відповідали вимогам часу й про-
блемам, які стоять перед регіонами. Це ви-
магає зміни процесів стратегічного плану-
вання та реалізації поставлених завдань на
всіх територіальних рівнях, створення ефе-
ктивних механізмів вертикальної й горизон-
тальної координації (а не вертикального
підпорядкування) пріоритетів і завдань на
різних рівнях та в різних галузях розвитку
територій, а також зміну самої системи те-
риторіальної влади – посилення децентра-
лізації влади.
Управлінська складова означає здійс-

нення серйозних інвестицій у розвиток
людського капіталу: навчальні та практичні
програми вдосконалення кваліфікації спе-
ціалістів центральних, регіональних і міс-
цевих органів влади, які відповідають за
розробку, впровадження та контроль за
виконанням політики регіонального розвит-
ку, створення дослідницької професіональ-
ної мережі регіоналістів – осіб, які зацікав-
лені в ефективному й стабільному регіона-
льному розвитку.
У цьому напрямі законодавчі акти ЄС ре-

гулюють спрямовування зусиль на вдоско-
налення податкової системи та надання до-
помоги членам ЄС, які мають фінансові
ускладнення. Система фінансової підтримки
– ресурсна складова регіональної політики
ЄС у новому програмному періоді – перед-
бачає продовження функціонування регіо-
нальних (структурних) фондів. Їх дія відбу-

вається на основі декількох принципів, які
відображені у програмі фондів та у прави-
лах надання допомоги: програмування,
концентрації, партнерства, доповнюваності,
моніторингу та оцінювання, а також прин-
ципу солідарності та принципу субсидіар-
ності.
Для підтримки регіонів у ЄС використо-

вують і надалі будуть використовувати ко-
шти різних фондів ЄС: двох структурних –
Європейського фонду регіонального розви-
тку, Європейського соціального фонду, а
також інших фондів: Фонду згуртування,
Європейського фонду для сільського госпо-
дарства і сільського розвитку, Європейсь-
кого фонду для прибережних морських те-
риторій та розвитку рибальства. Зокрема, з
Європейського фонду регіонального розви-
тку будуть фінансуватися: територіальна
кооперація, інвестування для забезпечення
економічного зростання та зайнятості тощо.
Детально принципи політики ЄС щодо

фінансової підтримки регіонального розви-
тку розглянуті нижче:
– чітке визначення цілей – який вид (проект)
місцевого розвитку підтримується, у якій
сфері, які питання будуть вирішуватися;

– чітке означення місця проекту в політиці
згуртування та в майбутніх принципах
політики ЄС;

– управлінська сприйнятливість – скільки
необхідно технічної допомоги, яким має
бути бюджет для реалізації проекту;

– вигідність проектів для місцевої та регі-
ональної влади, для громадськості й
приватного бізнесу;

– вигідність проектів порівняно з іншими
подібними проектами: менші обсяги не-
обхідного фінансування, соціальна інно-
ваційність, мультиплікаційний ефект,
нижчі трансакційні витрати тощо;

– надання технічної підтримки при реалі-
зації проектів – пошук приміщень, про-
кладання мереж тощо;

– забезпечення кращого інструментарію
реалізації умов для розвитку, зокрема в
адаптуванні фінансових та інших правил
реалізації;

– забезпечення співзвучності, координації
й інтеграції з іншими проектами, зокре-
ма з URBACT та INTERREG 4C.
В Україні одним із новітніх інструментів

реалізації регіональної політики є Держав-
ний фонд регіонального розвитку. Дворіч-
ний досвід його функціонування показав
низку недоліків, серед яких:
– фактична недостатність коштів Фонду:
сума бюджетних призначень для Фонду
на 2013 р. була 918,5 млн грн (на
2012 р. було передбачено 1,6 млрд грн),
що становить 0,5% доходів загального
фонду Державного бюджету. Це не уз-
годжується з вимогами Бюджетного ко-
дексу України (ст. 24-1), згідно з яким
обсяг Фонду має становити не менше
ніж 1% від загального фонду. На 2014 р.
у зв’язку із загостренням соціально-
економічних проблем обсяг Фонду ухва-
лено в розмірі 1 млрд грн;

– порядок використання коштів Фонду не
містить відомостей про відповідального
виконавця бюджетної програми й заходи
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впливу в разі невиконання бюджетної
програми. Також зменшення мінімальної
кошторисної вартості інвестиційних про-
грам (проектів) регіонального значення
з 5 до 1 млн грн, а програм районного
значення – з 1 млн грн до 200 тис грн
формує умови для розпорошення коштів
по дрібних об’єктах, що зменшує важли-
вість Фонду в аспекті забезпечення фі-
нансування пріоритетних програм, які
мають надати стимули для подальшої ді-
яльності, забезпечити мультиплікатив-
ний ефект для подальшого розвитку;

– переліком інвестиційних програм (прое-
ктів) на 2013 р., так само, як і в 2012 р.,
було передбачено фінансування за ра-
хунок коштів Фонду робіт з будівництва,
реконструкції та ремонту об’єктів пере-
важно у сфері освіти, охорони здоров’я,
культури, житлово-комунального госпо-
дарства. Тобто передбачено фінансу-
вання робіт переважно по об’єктах соці-
альної інфраструктури, виділення коштів
на розв’язання поточних проблем, що не
відрізняється від цілей надання регіонам
окремих субвенцій. Це викривляє мету
створення Фонду – фінансування довго-
строкових капітальних проектів, спря-
мованих на створення й модернізацію
виробничої, транспортної та інженерної
інфраструктури на регіональному рівні.
Позитивним у функціонуванні фонду бу-

ло те, що з 2013 р. набрав чинності новий
порядок використання коштів Фонду, згідно
з яким визначено умови участі місцевих
бюджетів у співфінансуванні відповідних
програм (проектів), а також заборонено
спрямовувати бюджетні кошти (кошти Фон-
ду) на фінансування інвестиційних програм
(проектів), видатки на які передбачені за
іншими бюджетними програмами.
Інституційне оформлення регіональних

трансформацій щодо підтримки регіонів ЄС
на 2013–2020 рр. ґрунтується на двох вихі-
дних позиціях:
– врахування питань місцевого розвитку
країн – членів ЄС та регіонів у цих краї-
нах у регіональній політиці ЄС у спосіб
забезпечення фінансування із згаданих
вище європейських фондів таких цілей:
стартап-проектів у різних сферах; на-
вчання методиці роботи (партнерство,
місцеві та регіональні стратегії, управ-
ління проектами); гарантування стабі-
льності у виконанні різних проектів на
місцевому та регіональному рівні; забез-
печення участі вищого/центрального рі-
вня влади в цих проектах з метою ство-
рення рамкових умов для їх реалізації та
врахування інтересів центральної влади;

– розширення масштабів існуючого спів-
робітництва на місцевому рівні та забез-
печення появи нових проектів щодо
співробітництва в спосіб технічної допо-
моги та надання фінансування, підтрим-
ки місцевих ініціатив, відбір належних
практик і поширення дослідницьких ме-
реж, забезпечення переважання прин-
ципів місцевого розвитку в регіональній
політиці, зміна методів оцінювання та
правил здійснюваних проектів.

Програмні документи ЄС на період до
2020 р. чітко зазначають необхідність при-
ділення прискіпливої уваги питанням регіо-
нального та місцевого розвитку. На основі
реалізації цілей, вказаних у Територіально-
му порядку денному для ЄС на період до
2020 р., кожен регіон у кожній країні –
члені ЄС має включати питання місцевого
розвитку до питань свого існування в ко-
жен програмний документ, який має стосу-
нок до регіону. Це має бути реалізовано бі-
льшою мірою в соціальному та економічно-
му розвитку міст і міських агломерацій, з
одного боку, та в розвитку малих і середніх
за розмірами міст і їх околиць – з іншого. І
меншою мірою відтепер варто фокусува-
тись на відносинах місто-село (міська тери-
торія – сільська територія), як було в попе-
редніх програмних документах ЄС. Раціо-
нальність такого підходу полягає в тому,
що відносини місто-село (міська територія –
сільська територія) більше пов’язані з пи-
таннями просторового планування, ніж
державної регіональної політики [2].
Реалії України вказують на необхідність

додавання до програмних принципів регіо-
нальної політики ЄС власних принципів,
зумовлених поточною ситуацією та необ-
хідністю вироблення стратегічного бачення
розвитку регіонів. Тому інституційний ас-
пект державної регіональної політики пе-
редбачає зміну підходів до формування та
реалізації державної регіональної політики
з метою підвищення її ефективності. Новим
підходом до формування регіональної полі-
тики має стати усвідомлення необхідності:
– проведення адміністративно-територі–
альної реформи та зміни системи управ-
ління на регіональному рівні (відповідно
до Концепції реформи місцевого само-
врядування та організації територіальної
влади в Україні);

– гармонійного поєднання інтересів орга-
нів влади, місцевого самоврядування,
неурядових неприбуткових організацій,
бізнесу, засобів масової інформації.
Зокрема, необхідним є чітке визначення

ролі бізнес-структур у регіональній політи-
ці, оскільки вони є реальними суб’єктами
формування та реалізації регіональної полі-
тики. Бізнес-структури можуть бути додат-
ковим джерелом коштів для місцевих по-
треб, сприяють поширенню дії інструментів
державно-приватного партнерства та роз-
витку громадянського суспільства. Зі свого
боку, місцева влада має гарантувати стабі-
льність умов ведення бізнесу.
Очікуваним наслідком від застосування

нових підходів регіональної політики в
Україні стане підвищення регіональної кон-
курентоспроможності, застосування іннова-
цій на підприємствах, підвищення ефектив-
ності використання природних ресурсів, а
також розвиток інформаційних і комуніка-
ційних технологій у регіонах.
Висновки. З метою підвищення рівня імп-

лементації регіональної політики ЄС у систему
формування та реалізації регіональної політи-
ки в Україні доцільно вжити низку заходів:
– розробити та ухвалити план реалізації
Державної стратегії регіонального роз-
витку України на період до 2020 р.;
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– модифікувати систему місцевої влади на
рівні областей і районів на основі ухва-
лення Концепції реформи місцевого са-
моврядування та організації територіа-
льної влади в Україні;

– підвищувати рівень залученості регіонів
до міжнародних фінансових проектів та
до числа учасників макрорегіональних
проектів (зокрема, реалізації Стратегії
ЄС для Дунайського регіону), активізу-
вати діяльність щодо вступу до числа
учасників європейських регіональних
асоціацій: Асамблеї європейських регіо-
нів, Ради європейських муніципалітетів
та регіонів, Конференції європейських
законодавчих асамблей, Асоціації євро-
пейських прикордонних регіонів, Кон-
ференції периферійних морських регіо-
нів, Конференції президентів регіонів із
законодавчими повноваженнями, Євро-
пейської асоціації представників місце-
вого самоврядування гірських регіонів
та Європейських міст тощо;

– інтенсифікувати зусилля щодо розробки
міжрегіональних проектів зі створення
спільної транспортної інфраструктури,
прокладання нових доріг, формування
транспортних коридорів спільними зу-
силлями декількох сусідніх областей, що
дасть змогу заощадити кошти державно-
го бюджету для вирішення інших цілей,
створити нові робочі місця, активізувати
формування супутньої придорожньої ін-
фраструктури;

– на основі інформації про реалізацію
проектів ЄС за рахунок фінансових ін-
струментів ЄС (у межах Європейського
інструменту сусідства і партнерства, за
рахунок Європейського інвестиційного
банку, Інвестиційного інструменту полі-
тики сусідства) та Пілотної програми ре-
гіонального розвитку Східного партнерс-
тва готувати документи для участі в та-
ких проектах;

– посилювати кооперацію в екологічній
сфері. Зокрема, це стосується проведен-
ня робіт з очищення русла р. Дунай (Ру-
мунія та Одеська область України), за-
провадження екологобезпечної експлуа-
тації русла р. Дніпро (Київська, Черка-
ська, Кіровоградська, Дніпропетровська,
Херсонська області), проведення робіт з
рекультивації земель, забруднених у ре-

зультаті аварії на ЧАЕС (Київська, Жито-
мирська, Чернігівська області), протидія
суховіям на півдні України (Миколаївсь-
ка, Херсонська, Запорізька області),
проведення протипаводкових робіт та
робіт із лісозбереження (Закарпатська
та Івано-Франківська області);

– забезпечити оновлення принципів фор-
мування й витрачання коштів Фонду ре-
гіонального розвитку – фонд має діяти
як окрема фінансово-кредитна установа,
а не як частина Державного бюджету
України, повинен мати право акумулю-
вати кошти з різних джерел – внутрішніх
(кошти інвесторів та з бюджету) і зовні-
шніх (інвестиції та кредити), державних
і приватних; унормувати принципи фі-
нансування за рахунок коштів Фонду
винятково капітальних проектів, що
сприятимуть формуванню ареалів еко-
номічного розвитку на регіональному рі-
вні, реалізації інноваційно-інвестиційних
програм розвитку й модернізації вироб-
ничої, транспортної та інженерної інфра-
структури, створенню нових робочих місць.
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Бритова А. В. Взаимосогласованность региональной политики в Украине с целями
регионального развития Европейского Союза
В статье рассмотрен интегрированный подход к формированию и реализации государст-

венной региональной политики, который предусматривает сочетание трех составляющих ре-
гиональной политики: отраслевой и секторальной, территориально-пространственной, управ-
ленческой, что позволяет комплексно оценить реалии социально-экономического состояния
каждого региона и выработать видение их перспективного развития, механизмы раскрытия
внутренних резервов, инструменты построения стабильно развивающегося хозяйственного
комплекса. Предложены меры повышения уровня имплементации региональной политики Ев-
ропейского Союза в систему формирования и реализации региональной политики в Украине.
Ключевые слова: региональная политика, социально-экономическое развитие, региона-

льные трансформации, европейские фонды и региональные ассоциации.



2015 р., № 4 (21)

135

Brytova G. Intercoordination Between Regional Policy in Ukraine With the Objectives
of the European Union Regional Development

The article is devoted to the integrated approach to the development and implementation of
state regional policy, which involves a combination of three components of regional policy: branch
and sectoral, territorial and spatial, management; that allows to assess the realities of socio-
economic conditions of each region and develop a vision for their future development, mechanisms
for disclosure of internal resources, tools building economic complex that is developing steadily.
Branch and sectoral component of Ukraine’s regional policy means carrying out the optimization
and diversification of the economy, ensuring effective specialization of regions with priority using
their own resource potential and on this basis – strengthening the competitiveness of regions.
Territorial and spatial component of the formulation and implementation of regional policy in
Ukraine envisages achieving uniform and balanced territorial development, the development of
regional cooperation, preventing the deepening social and economic disparities. The management
component of regional policy in Ukraine provides the unity of approaches to the formulation and
implementation of regional development policy in all regions, creating a single system of strategic
planning and forecasting of the state and the regions, the optimization of the territorial
organization of power. The measures of improvement the implementation of the European Union
regional policy in the system formation and implementation of regional policy in Ukraine are
suggested.

Key words: regional policy, socio-economic development, regional transformations, European
foundations and regional associations.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті обґрунтовано основні напрями становлення інституту місцевого самоврядування та
виокремлено нові напрями подальшого розвитку. Зроблено аналіз історичного розвитку інсти-
туту місцевого самоврядування, досліджено теорії та ідеї..1

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальні громади, децентралізація влади.

                                                          
© Козаченко Ю. П., 2015

Ідеї місцевого самоврядування ґрунту-
ються на давніх самобутніх і самоврядних
традиціях українського суспільства, які бе-
руть свої витоки ще із часів існування тери-
торіальної сусідської громади. Місцеве са-
моврядування розвивалося в різних формах
і під впливом різноманітних факторів.
Так, ідея природного права зародилась

у давні часи в античному світі. На зміну
приходили нові вчення, які у більшості за-
хищали інститут місцевого самоврядування.
З’являється громадсько-господарська тео-
рія, згідно з якою місцеве самоврядування
є частиною держави, за нею визнавали
окремі функції, коло яких теорія намагала-
ся визначити.
У XIX ст. був зроблений значний крок на

шляху до формування правової держави
цивілізованого світу, який супроводжувався
зміцненням централізованої влади буржуа-
зних держав, значним розширенням кола
діяльності держави в інтересах захисту
свобод громадян і громадськості. Одночас-
но виникла нагальна необхідність делегу-
вання (децентралізації) частини державних
функцій місцевим формуванням.
Ідеї державницької теорії місцевого са-

моврядування суперечили громадсько-гос-
подарській теорії. Згідно із цією теорією ча-
стина державної влади має бути передана
на рівень територіальних громад та органів,
які вони самостійно обирають і створюють.
Органи місцевого самоврядування в кон-
тексті державницької теорії представлені як
органи державного управління, складова
держави, яка ніяких самостійних справ не
може мати. Незважаючи на таку залежність
від держави, органи місцевого самовряду-
вання можуть мати певну правову, органі-
заційну та фінансову самостійність.
Отже, одним із завдань дослідження бу-

ло простежити шлях становлення самовря-
дування в Україні. Для цього треба було зі-
ставити дані з різних джерел. Такими дже-
релами є роботи А. Ткачука “Місцеве само-
врядування: світовий та український до-
свід”, “Історія держави і права” під редак-
цією А. Рогожина і В. Медведчука, “Консти-

туційний процес в Україні і організація
державної влади та місцевого самовряду-
вання”. Дечим відрізняється від інших точ-
ка зору О. Субтильних на розвиток україн-
ського самоврядування. Конституція фак-
тично поклала кінець пошукам варіантів мі-
сцевого самоврядування в Україні, який був
позначений численними суперечностями, а
то й протилежними підходами щодо того,
бути чи не бути місцевому самоврядуванню
і яким воно, повинно бути.
Місцеве самоврядування в Україні ще,

на жаль, не стало рушійною силою, яка мо-
гла б прискорити демократичне відновлен-
ня нашого суспільства, поглибити розпочаті
соціально-економічні реформи й розбудити
творчу ініціативу мільйонів громадян. Од-
нак у численних українських містах з’яви-
лися громадські ознаки, які свідчать: само-
врядні форми суспільно-політичного та гос-
подарського життя вже приходять на зміну
жорсткій централізації влади й державному
тиску. Виникає необхідність побудувати чі-
тку вертикаль виконавчої влади, створити
умови, які забезпечили б системний підхід
до вирішення завдань, що назріли в соціа-
льно-економічному розвитку регіонів і міст,
вдосконалити добір та підготовку управлін-
ських кадрів, здатних розуміти і діяти твор-
чо, нестандартно.
Необхідність реального місцевого само-

врядування в Україні – це умова його демо-
кратичного розвитку, яка служить важли-
вою гарантією проти відродження тоталіта-
рного режиму. Його визнають такою фор-
мою управління місцевими справами, що
найбільш повно відповідають ринковій еко-
номіці та політичному плюралізму, тобто
ознакам, які характеризують громадянське
суспільство й правову державу.
Мета статті – обґрунтувати основні на-

прями становлення інституту місцевого са-
моврядування та виокремити нові напрями
подальшого розвитку.
Місцеве самоврядування є однією з дав-

ніх традицій Української держави. Його ко-
ріння виходить з територіальної сусідської
общини стародавніх слов’ян. Така община
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влаштовувала свої справи самостійно, на
власний розсуд і в межах наявних матеріа-
льних ресурсів [1].
З часів Київської Русі набуває розвитку

громадське самоврядування. Його основою
є виробничі та територіальні ознаки: гро-
мади, що самоврядовувались, формувалися
на виробничій (громади купців, ремісників)
або територіальній основі (сільська, міська
та регіональна громади). Територіальне
громадське самоврядування розвивалося
на основі звичаєвого права, а його елемен-
ти виявлялися у вічах. Суб’єктом міського
самоврядування виступала міська громада,
а суб’єктом сільського – сільська громада
(верв), що об’єднувала жителів сіл, мала
землю в своїй власності, представляла
своїх членів у відносинах з іншими грома-
дами, феодалами та державною владою.
У Середньовіччі міста в Україні за своїм

політико-правовим статусом поділялися на
державні, приватні та церковні. У перших
існувала державна адміністрація на чолі зі
старостою (вона відала заміром, централь-
ною частиною міста і приписаними селяна-
ми з навколишніх сіл, опікалася питаннями
оборони, збирала податки). Міську громаду
представляв війт. Компетенції війта та ста-
рости розмежовувалися. У приватних містах
війт захищав інтереси громади перед фео-
далом, інколи навіть відстоюючи їх у суді.
До кінця ХІІІ ст. збиралися міські віча,

що існували ще за Київської Русі [2]. Важ-
ливим кроком у розвитку самоврядування
не тільки в Україні, але й у всій Європі було
поширення магдебурзького права – права
міст на самоврядування. Це приводило до
економічного зростання регіонів. У 1374 р.
таке право дістав Кам’янець на Поділлі, в
1390 р. – Берестя, а далі – цілий ряд інших
міст. У кінці XV ст. магдебурзьке право
отримав Київ [3].
Суть магдебурзького права полягала у

вивільненні міського населення від юрис-
дикції урядової адміністрації та наданні міс-
ту самоуправління на корпоративній основі.
Міщани складали громаду із власним судом
і управою.
Воно регулювало такі сфери:

– порядок виборів;
– функції органів самоврядування, суду,
купецьких об’єднань, цехів;

– питання, пов’язані з торгівлею, опікою,
спадкуванням;

– покарання за злочини;
– нерівність у правах, залежно від статі,
походження, віросповідання [3].
На жаль, у 1831 р. українські міста були

позбавлені права на самоврядування. Маг-
дебурзьке право було ліквідовано Указом
Миколи І. У Києві воно було ліквідоване
23.12.1835 р. Після цього в Україні тривало
формування загальноімперських органів
місцевого самоврядування. У 1838 р. Мико-
ла І запровадив місцеве станове самовря-
дування для державних селян та вільних
трудівників.
У 1870 р. була здійснена реформа міс-

цевого самоврядування, яка передбачала
створення міських дум та їх виконавчих ор-
ганів – управ, на чолі з міським головою, а
16.06.1870 р. було прийняте Містове Поло-

ження Олександра ІІ. Згідно з ним, виборче
право (активне і пасивне) надавалось кож-
ному жителю міста, якщо він був російсь-
ким підданим віком від 25 років та володів
у межах міста будь-яким нерухомим майном
[4].
Нове Земське Положення фактично не

мало зв’язку з ідеєю самоврядування. Воно
позбавляло виборчого права духовенство,
селянство, товариства, селян, які володіють
у волості приватною землею, власників то-
ргових, промислових установ, а також єв-
реїв. По суті, принцип виборності управ бу-
ло знищено.
Практичні проблеми конституційно-

правового розвитку місцевого самовряду-
вання в Україні виникали, головним чином,
під час його становлення конституційною
державою. Перша спроба такого станов-
лення належить до часів козацької держа-
ви, де буяли ідеї децентралізації та ство-
рення Конституції П. Орликом у 1710 р. У
цій Конституції в характерних для того часу
формулах узагальнено практику місцевого
самоврядування та встановлено норми по-
ведінки. Зрозуміло, що тодішнє місцеве са-
моврядування не можна порівнювати із су-
часним, але фактом є те, що Конституція
1710 р. приділяє йому увагу [5, c. 17].
Із часом практичні проблеми конститу-

ційно-правового розвитку місцевого само-
врядування в Україні виникли у зв’язку з
формуванням конституційної системи УНР.
В Універсалах Української Центральної Ради
(1917–1918 рр.), які заклали основи украї-
нської державності, значну увагу приділено
питанням місцевого самоврядування як
складової нового демократичного консти-
туційного ладу. Центральна Рада всіляко
підкреслювала свою прихильність до інсти-
туту місцевого самоврядування. Водночас
чи не в усіх зазначених та багатьох інших
документах фактично йдеться про підпо-
рядкування органів місцевого самовряду-
вання центральному урядові. Певну чіткість
і можливі перспективи, які могло мати міс-
цеве самоврядування в Українській Народ-
ній Республіці, вносить її Конституція, ух-
валена 29.04.1918 р. Систему місцевого
самоврядування за нею мали становити зе-
млі, волості й громади, а їхні відносини бу-
дувалися на принципі децентралізації. Про-
те в умовах громадянської війни ці наміри
не були реалізовані [5, c. 17].
У радянській науці та практиці термін

“місцеве самоврядування” до кінця 80-х рр.
не вживали. Тільки на початку 1990 р. під
впливом перебудови був прийнятий Закон
СРСР “Про загальні принципи місцевого са-
моврядування і господарства в СРСР”. Від-
повідно до нього, система місцевого само-
врядування включала Ради народних депу-
татів і органи територіального громадського
самоврядування. При цьому Поради визна-
чалися як головна інстанція цієї системи.
Разом з тим вони залишилися елементом
централізованої системи органів державної
влади, де продовжував діяти принцип де-
мократичної централізації. Зміни в законо-
давстві про місцеві Ради не були підкріпле-
ні відповідними поправками в Основному
Законі – Конституції [4].
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Початок реальної побудови місцевого
самоврядування в Україні було покладено
прийняттям Верховною Радою Української
РСР Декларації про державний суверенітет
України, яка проголосила розподіл влади за
демократичним принципом на законодавчу,
виконавчу і судову. Відповідно місцеві Ради
можуть бути тільки недержавними предста-
вницькими органами місцевого самовряду-
вання. А вже 07.12.1990 р. Закон УРСР
“Про місцеві ради народних депутатів УРСР
та місцеве самоврядування” проголосив
демократичні принципи місцевого самовря-
дування [5].
Фактичне відродження місцевого само-

врядування в Україні, у широкому розумінні
цього слова, почалося після обрання депу-
татів Верховної Ради Української РСР та мі-
сцевих Рад народних депутатів у березні
1990 р. Звичайно, після цих виборів місцеві
ради по всій Україні залишилися за своїм
складом комуністичними (більшість депу-
татського корпусу були членами КПУ), про-
те в багатьох містах та у деяких регіонах
місцеві ради або вже не були комуністич-
ними, або мали у своєму складі численні
демократичні депутатські групи. Новообра-
ні місцеві ради хотіли позбутись як партій-
ного, так і державного патронату над своєю
діяльністю у сфері забезпечення потреб мі-
сцевого населення [6].
Від грудня 1990 р. до 1992 р. в Україні ді-

яла перша редакція Закону “Про місцеві Ради
народних депутатів Української РСР та місце-
ве самоврядування” [6], а 09.04.1990 р. був
прийнятий Закон СРСР “Про загальні заса-
ди місцевого самоврядування і місцевого
господарства в СРСР”, основною ідеєю яко-
го було переведення місцевих Рад з режиму
єдиного державного керівництва в режим
місцевого самоврядування.
Декларація про державний суверенітет

України, прийнята 16.07.1990 р., проголо-
сила, що влада в Україні має будуватися за
принципом її розподілу на законодавчу, ви-
конавчу й судову. Проте реальний розподіл
влади розпочався із введенням в Україні
поста Президента. Після виборів Президен-
та 01.12.1991 р. почалися внесення змін і
доповнень до Конституції, відповідна коре-
кція українського законодавства. Саме на
початку 1992 р., у лютому-березні, були
прийняті два нових закони “Про представ-
ника Президента України” та “Про місцеві
Ради народних депутатів та місцеве і регіо-
нальне самоврядування”. Нову редакцію
Закону про місцеве самоврядування було
ухвалено 26.03.1992 р. У ній було врахова-
но передання частини повноважень від об-
ласних та районних рад представникам
Президента. Головним наслідком введення
документа стало те, що на районному й об-
ласному рівнях Ради народних депутатів
позбавлялися власних виконавчих органів і
набували характеру виключно представни-
цьких органів. Лише на рівні населених
пунктів функціонувало реальне самовряду-
вання. Оскільки ще перша редакція Закону
“Про місцеві ради народних депутатів та мі-
сцеве самоврядування” ліквідувала підпо-
рядкування рад одна одній по вертикалі, то
введення інституту представників Президе-

нта мало остаточно ліквідувати радянську
модель влади і створити систему влади, у
якій поєднується принцип забезпечення в
регіонах державного управління через міс-
цеві державні адміністрації із широкою са-
модіяльністю громадян у населених пунк-
тах через органи самоврядування з досить
широкими повноваженнями [5].
Але основним недоліком такої структури

влади стало те, що представники Президе-
нта в областях і районах фактично не мали
виходу на Кабінет Міністрів, вплив Уряду на
їх призначення та управління діяльністю
був надто слабкий, а адміністрація Прези-
дента не могла забезпечити тісної взаємодії
між місцевими державними адміністраціями
та урядом.
Новообрана Верховна Рада у червні

1994 р. приймає нову редакцію Закону
“Про формування місцевих органів влади і
самоврядування”. Цим нормативним актом
вертикаль державної виконавчої влади бу-
ло зруйновано і наділено ради всіх рівнів
виключно функціями органів місцевого са-
моврядування. На голів цих рад та очолю-
вані ними виконкоми Закон поклав здійс-
нення делегованих повноважень виконав-
чої влади і підпорядкував їх Кабінету Мініс-
трів України та відповідному голові викон-
кому ради вищого рівня. За таких умов
Президент України практично втратив кон-
троль над регіонами. З метою відновлення
президентської вертикалі в областях і ра-
йонах Леонід Кучма Указом “Про забезпе-
чення керівництва структурами державної
виконавчої влади на місцях” підпорядкував
собі голів виконкомів обласних, районних,
Київської і Севастопольської міських та їх
районних рад [7].
Вже 08.06.1995 р., відповідно до Кон-

ституційного договору, функції виконавчої
влади на місцях і місцевого самоврядуван-
ня були знову розділеними. На базі викон-
комів обласних та районних рад було утво-
рено систему органів місцевих державних
адміністрацій, які підпорядковувались по
вертикалі знизу вгору аж до рівня Прези-
дента України. Договір передбачав тільки
один первинний рівень самоврядування –
село, селище, місто. В областях, містах Ки-
єві і Севастополі, районах відповідні ради
стали представницькими органами з обме-
женими функціями.
Водночас Конституція України закріпила

дві системи публічної влади на території
області та району, які є різними за формою,
структурою, принципами формування й ме-
ханізмом функціонування: місцеві державні
адміністрації, які є місцевими органами дер-
жавної виконавчої влади; місцеве самовря-
дування як владу територіальних громад.
Таким чином, були закладені передумо-

ви для формування двох управлінських
проблем:
– проблеми делегування повноважень між
органами державної виконавчої влади та
місцевого самоврядування;

– проблеми правових гарантій діяльності
органів місцевого самоврядування та мі-
сцевих державних адміністрацій і вирі-
шення компетенційних спорів між ними
[8].
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Подальший розвиток самоврядування в
новітній історії України пов’язаний з ідей-
ними суперечностями політичних сил у
країні, які заглиблюються економічною
кризою. Але все ж компроміси були знай-
дені і 21.05.1997 р. був прийнятий Закон
України “Про місцеве самоврядування”. Але
тепер, на відміну від попередніх, він уже
підкріплений і захищений Конституцією
України 1996 р., що дає можливість споді-
ватися тільки на подальше закріплення і
здійснення принципів самоврядування на
практиці.
У Законі було розкрито принципи здійс-

нення місцевого самоврядування (ст. 4),
дано характеристику елементів системи мі-
сцевого самоврядування, зокрема його ор-
ганів та посадових осіб (ст. 5). Цей Закон
передбачив на рівні областей і районів ме-
ханізм делегування повноважень районних
і обласних рад відповідним місцевим дер-
жавним адміністраціям. Так, відповідно до
ст. 44 Закону районні й обласні ради деле-
гують відповідним місцевим державним ад-
міністраціям чітко визначений перелік пов-
новажень [9].
Таким чином, можна стверджувати, що

Конституція України та Закон України “Про
місцеве самоврядування” 1997 р. фактично
підсумували перший етап комунальної ре-
форми, який завершився утвердженням ін-
ституту місцевого самоврядування як еле-
менту демократичного конституційного ла-
ду держави. Одночасно було закладено пе-
редумови для наступного етапу комуналь-
ної реформи, який має вивести місцеве са-
моврядування в Україні на рівень вимог Єв-
ропейської хартії місцевого самоврядування
[10].
До системи місцевого самоврядування

входили сільські, селищні, міські Ради на-
родних депутатів і їх органи, інші форми
територіальної самоорганізації громадян.
Територіальну основу місцевого самовряду-
вання становили сільрада, селище, місто, а
органами місцевого самоврядування були
відповідні Ради народних депутатів. З ме-
тою більш ефективного здійснення своїх
прав і обов’язків органи місцевого само-
врядування могли об’єднуватись в асоціа-
ції, інші форми добровільних об’єднань.
Поряд з місцевим самоврядуванням За-

кон виділяв регіональне самоврядування,
основу якого становили район і область.
Структура влади в Україні змінилась за но-
вою Конституцією України, прийнятою
українським парламентом 28.06.1996 р.
Таким чином, Україна пройшла досить

складний шлях розвитку системи місцевого
самоврядування як однієї з основних ланок
побудови правової й демократичної держа-
ви – держави суспільної злагоди та народ-
ного самоуправління. У подальшому при
розробці нормативно-правових актів у га-
лузі місцевого самоврядування й суддівсь-
кої системи розробникам варто було б вра-
ховувати багатовіковий досвід України.
Історія місцевого самоврядування в

Україні дає ключі до розуміння багатьох су-
часних проблем цього інституту в нашій
державі. Існуючі сучасні суперечності у
відносинах між органами місцевого само-

врядування та органами державної вико-
навчої влади є неминучими, бо тією чи ін-
шою мірою вони існували протягом усієї іс-
торії місцевого самоврядування в Україні.
Такі суперечності можуть бути введені в
русло нормальних ділових відносин шляхом
чіткішого розмежування повноважень між
цими органами, надання органам місцевого
самоврядування можливості самостійно ви-
значати джерела наповнення своїх бюдже-
тів, достатніх для виконання їхніх функцій.
Розвинуте місцеве самоврядування в

Україні має, зрештою, стати основою демо-
кратичного ладу в нашій країні. На жаль, за
цей період хотілося і можна було б зробити
більше для того, щоб самоврядування посі-
ло гідне місце в системі публічної влади в
Україні, але негативну роль у цьому віді-
грав психологічний аспект: неготовність
значної частини депутатів усіх рівнів, дер-
жавних чиновників та й пересічних грома-
дян до сприйняття таких основних поло-
жень чи елементів місцевого самовряду-
вання, як його автономність і самостійність
у вирішенні всіх питань місцевого життя за
наявності достатнього фінансування.
Отже, місцеве самоврядування може

ефективно функціонувати лише за умови
оптимального поєднання безпосередньої і
представницької демократії. Згідно зі
ст. 140 Конституції України, місцеве само-
врядування здійснюється територіальною
громадою як безпосередньо, так і через ор-
гани місцевого самоврядування.
В Україні до цих органів належать сіль-

ські, селищні, міські Ради, що складаються
з депутатів, обраних на основі загального,
рівного, прямого виборчого права шляхом
таємного голосування, а також районні та
обласні Ради, встановлюючи спільні інтере-
си територіальних громад сіл, селищ і міст.
Сільські, селищні та міські ради назива-

ють вторинним суб’єктом самоврядування,
вони підзвітні та підконтрольні територіа-
льним громадам. Ради вирішують усі пи-
тання, які стосуються місцевих інтересів і
потреб територіальних колективів і, відпо-
відно, наділені повноваженнями в межах
компетенції територіального колективу.
Їх юридичне призначення й функції

множинні:
– вони є самоврядними органами, створе-
ними територіальними громадами для
вирішення й управління справами гро-
мад;

– вони виступають і як органи державної
виконавчої влади, здійснюючи делего-
вані їм державою повноваження;

– разом з тим вони господарські суб’єкти,
які реалізують від імені населення адмі-
ністративно-територіальних одиниць по-
вноваження власника щодо ефективного
управління, використання та розпоря-
дження належного їм комунального
майна.
Конституція України радикально змінила

природу цих Рад: вони визнаються пред-
ставницькими органами місцевого самовря-
дування.
Це означає, що вони припинили бути

ланкою державного механізму й не входять
до системи органів державної влади. Ради
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піднаглядні їм у питаннях дотримання Кон-
ституції і законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України та голів
місцевих державних адміністрацій, а також
підконтрольні з питань здійснення делего-
ваних законом повноважень органів вико-
навчої влади.
Таким чином, можна виділити п’ять груп

питань, які, відповідно до Конституції та
Закону України “Про місцеве самовряду-
вання”, правомочні розглядати й вирішува-
ти сільської, селищної та міської ради:

1. Питання самоорганізації Ради і фор-
мування її органів.

2. Питання організації та функціонуван-
ня системи місцевого самоврядування.

3. Питання економічного й соціального
розвитку території, бюджету, управління
комунальною власністю.

4. Здійснення контрольних функцій.
5. Інші питання.
Отже, виборні органи місцевого само-

врядування характеризуються тим, що во-
ни: обираються населенням, безпосередньо
йому підзвітні та підконтрольні; висловлю-
ють інтереси і в своїх діях виступають від
імені відповідної територіальної громади,
підкоряючись тільки Закону.
Аналіз процесу становлення незалежної

України, її існування свідчить про хаотич-
ний і суперечливий характер. Таким чином,
за 1991–1996 рр. були реалізовані п’ять рі-
зних моделей публічної влади на регіона-
льному та місцевому територіальним рівні,
а з прийняттям Конституції України закріп-
лена поліцентристська система влади, що
передбачає в області та в районі органи
влади; різні за своєю природою, – обласні,
районні, місцеві державні адміністрації та
районні, обласні ради. Такий поліцентризм
влади продемонстрував низьку ефектив-
ність управлінської діяльності та практично
не зустрічається в демократичних суспільс-
твах. Основними недоліками існуючої в
Україні системи територіальної організації
влади є:
– висока централізація влади;
– неефективна організація публічної вла-
ди на регіональному рівні;

– неефективне місцеве самоврядування;
– нераціональна система адмінстративно-
територіального устрою України;

– низька ефективність функціонування
інститутів державної і муніципальної
служб.
Існуючі недоліки в системі місцевого са-

моврядування зумовили необхідність при-
йняття політичної реформи, яка докорінно
має змінити існуючу систему влади. Децен-
тралізація державного управління та розви-
ток місцевого самоврядування повинні пе-
редбачити такі пріоритетні напрями:
– оптимізація системи публічної влади на
регіональному та субрегіональному рів-
нях шляхом ліквідації райдержадмі-
ністрацій та передача їх функцій і пов-
новажень районним радам (їх виконав-
чим комітетам) і заміна функцій облдер-
жадміністрацій;

– становлення територіальної системи міс-
цевого самоврядування – формування

адміністративно-територіального оди-
ниць – “громад”;

– удосконалення організації та
функціонування системи місцевого са-
моврядування;

– упровадження нової моделі місцевого
самоврядування в громадах;

– наближення надання адміністративних і
громадськости послуг їх споживачам у
населених пунктах, які входять до скла-
ду громад;

– законодавче визначення місця й ролі
територіальних громад у системі
місцевого самоврядування, їх винятко-
вих повноважень;

– освіта в системі місцевого самовряду-
вання спеціальних правоохоронних фор-
мувань – міліції місцевого самовряду-
вання;

– зміцнення правових гарантій місцевого
самоврядування [1].
Місцеве самоврядування сприймають як

складову системи державної влади, а не як
інститут, необхідний для задоволення інди-
відуальних і групових інтересів та потреб.
Низький рівень соціальної активності інди-
відів, відсутність громадських об’єднань
або їх недосконалість компенсуються над-
мірним втручанням у суспільні відносини з
боку інститутів державної влади.
Одержавлення соціальних процесів пе-

решкоджає формуванню громадської ініціа-
тивності. У сучасному суспільстві держава
не повинна претендувати на монополію у
вирішенні регіональних проблем і має
сприяти розвитку самоврядної активності
місцевого населення. Система місцевого
самоврядування повинна стати породжен-
ням суспільно-політичної творчості насе-
лення й цілеспрямованих зусиль і підтрим-
ки з боку держави. Справжнє самовряду-
вання можливе лише на основі безпосеред-
ньої творчої ініціативи місцевих жителів.
Розвиток громадянського суспільства су-
проводжується звуженням сфери впливу
держави й розширенням самоорганізації та
самоврядування.
Місцеве самоврядування є виразом са-

моорганізації, самодіяльності, самодисцип-
ліни громадян; засобом включення насе-
лення в сучасні демократичні процеси, що
виховує почуття відповідальності та гро-
мадянськості. Завдяки громадянській акти-
вності місцеве самоврядування повинно ви-
ступати захисною реакцією на конкретне
порушення індивідуальних прав. Самовря-
дування передбачає не стільки поголовну
участь у ньому членів самоврядної спільно-
ти, скільки найбільш повне відбиття потреб
самоврядної спільноти самою спільнотою,
яка створює для цього органи управління,
свободу дій яких не обмежено зовні.
Підвищення політичної активності пер-

винної ланки самоврядування відбувається
дуже повільно, незважаючи на стрімкий
процес комерціалізації політики, зростання
впливу бізнес-структур шляхом лобіювання
власних інтересів на місцевому рівні. Міс-
цеве самоврядування потрапляє в патову
ситуацію, будучи головним інститутом, що
реалізує інтереси територіальних громад,
воно не отримує імпульсів від незацікавле-
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ного суспільства для наповнення змістом
своєї діяльності. Відбувається постійний
переділ сфер впливу та власності комер-
ційними структурами на локальному рівні,
залишаючи поза межами цього процесу те-
риторіальні громади. Зазвичай це відбува-
ється незаконним шляхом без відома гро-
мадськості. Виходить, що інертність місце-
вої спільноти в місцевому самоврядуванні
призводить до розпорошення й так мізер-
них власних ресурсів.
Особливістю вітчизняної моделі місцево-

го самоврядування є те, що вона не знає
практики прямої нормотворчості, в Україні
закріплена місцева ініціатива, що суттєво
відрізняється від безпосередньої нормотво-
рчості. Місцева ініціатива є формою воле-
виявлення членів територіальної громади
шляхом ініціювання розгляду відповідною
радою будь-якого питання місцевого зна-
чення. Місцеві вибори – форма прямого на-
родовладдя, за якою шляхом таємного го-
лосування формуються органи місцевого
самоврядування. У системі місцевого само-
врядування загальні збори є формою залу-
чення громадян до здійснення різноманіт-
них управлінських функцій. Цей інститут
виховує правосвідомість, політичну культу-
ру і громадянську активність широких мас.
Основною метою стратегічного планування
розвитку громади є вироблення місцевих
соціально-економічних стратегій на трива-
лий період для посилення економічної по-
зиції міста та покращення рівня життя його
мешканців.
Основою реформування має бути роз-

ширення прав територіальних громад, де-
централізація влади та нова якість адмініс-
тративних послуг населенню. Результатом
реформи має стати:
– зменшення регіональних диспропорцій
та кількості депресивних територій громад;

– зростання матеріально-фінансового за-
безпечення територіальних громад;

– створення умов для розвитку терито-
ріальних громад та самодостатні, діє-
здатні, конкурентноспроможні інсти–ту-
ти народовладдя на місцях;

– підвищення якості життя громадян України.
Саме такі результати повинні відчути

люди. Кожен етап реформи буде відбувати-
ся за активної участі місцевих громад. Тіль-
ки з розвитком самоорганізації населення,
підвищенням ролі громад посилиться їх
вплив на підвищення якості послуг, що на-
дає місцева влада. На жаль, хоча в Консти-
туції й закріплений високий статус терито-
ріальних громад, на сьогодні в Україні збе-
рігається дуже консервативна, пострадян-
ська версія організації місцевого самовря-
дування. Це коли територіальні громади
потенційно мають права, але не мають мо-
жливостей їх реалізувати. Територіальні
громади були практично усунуті від розро-
бки місцевих бюджетів та програм терито-
ріального розвитку. Права територіальної
громади відстоюють та захищають депутати
різних рівнів.
І саме реформа місцевого самовряду-

вання сприятиме максимальному розкриттю
місцевих ініціатив, може й повинна стати
рушійною силою нової хвилі модернізації

нашої країни. Реформа місцевого самовря-
дування невідворотна. Державні службовці
мусять бути проектувальниками демокра-
тичних перетворень на місцевому рівні.
Тільки впровадивши цю реформу, Україна
почне рухатися в правильному напрямі.
Висновки. Представлений історичний

екскурс, який, звісно, не претендує на пов-
ноту й безперечність висвітлення цього пи-
тання, тим не менше, дає можливість зро-
бити висновки про глибокі історичні тради-
ції розвитку місцевого самоврядування в
Україні. Акумулюючи досягнення світової
науки в процесі розробки теорій місцевого
самоврядування та практичної організації
самоврядного управління, історичні над-
бання національного розвитку самоврядних
інституцій, сучасні розробки вітчизняних
учених та вже існуючу нормативно-правову
базу, можна цілком впевнено стверджува-
ти, що в Україні сформувались основні за-
сади місцевого самоврядування, які мають
важливе значення для розбудови демокра-
тичних засад українського суспільства.
Проблеми конституційно-правового ре-

гулювання організації та функціонування
місцевої влади в умовах будівництва неза-
лежної України особливо важливі. Належне
їх вирішення має стати надійним консолі-
дуючим фактором демократичного консти-
туційного ладу. І, навпаки, нехтування ни-
ми може перетворити це регулювання на
дестабілізуючий фактор, що гальмує успіш-
ний розвиток держави. Місцеве самовряду-
вання поступово входить у політично-
правове життя Українського народу.
Велике значення становлення самовря-

дування має історичний досвід і формуван-
ня ідей самоврядування протягом числен-
них століть. Ці традиції відобразилися в
Конституції та Законі України “Про місцеве
самоврядування”. Закон визначає місцеве
самоврядування як один із головних інсти-
тутів подальшого розвитку демократичних
процесів. Водночас процес розвитку місце-
вого самоврядування в нас проходить не-
легко. Принцип – центр для регіонів – ще
не став домінуючим. Головне – життєво не-
обхідно вдосконалити законадавство: роз-
робити і прийняти Муніципальний кодекс;
Закони “Про комунальну власність”, “Про
муніципальну міліцію”, “Про територіальні
громади”, “Про місцеві податки і збори”. Пі-
сля цього необхідно вирішити багато бази-
сних соціально-економічних проблем регіо-
нів. А розвиток регіонів, як відомо, запору-
ка стабільності і процвітання держави в ці-
лому.
За минулі роки місцеве самоврядування

пройшло кілька етапів реформування, змі-
ни законодавчих актів. Але регіони так і не
отримали необхідного впливу на поліпшен-
ня соціальної ситуації й досі перебувають у
ролі тих, хто постійно просить гроші. Звідси
недовіра людей до місцевих органів влади.
Для цього в регіонах необхідні такі пов-

новаження, які дали б можливість вирішу-
вати всі організаційні, кадрові, правові, фі-
нансові питання, забезпечивши цим успіх
проведення реформ у країні.
Проведення політичної реформи та рео-

рганізація органів місцевого самоврядуван-
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ня сьогодні повинна стати наріжним каме-
нем. Усе це повинно закласти основи пода-
льшого розвитку місцевого самоврядування
відповідно до принципів демократії і закон-
ності, стандартів, закріплених у Європейсь-
кій хартії місцевого самоврядування.
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Козаченко Ю. П. Становление и развитие института местного самоуправления в
Украине
В статье обоснованы основные направления становления института местного самоуправле-

ния и выделены новые направления дальнейшего развития. Представлен анализ историческо-
го развития института местного самоуправления, исследованы теории и идеи.
Ключевые слова: местное самоуправление, территориальные объединения, децентрали-

зация власти.
Kozachenko Yu. Formation and Development of Local Government Institute in Ukraine
Historical overview that enables to draw conclusions about the deep historical traditions of local

government in Ukraine has been presented. Accumulating achievements of world science in the
development of theories of local government and practical organization of self-management,
historical heritage of national development of self-governing institutions, current development of
domestic scientists and the existing laws and regulations we can prove that in Ukraine the basic
principles of local self-government have been formed. These principles are essential to building
democratic foundations of Ukrainian society.

It’s been proved that over the years local government has passed several stages of reform,
legislation change. But the regions have not received the necessary influence to improve the social
situation and are still in the role of those who constantly ask for money. Hence, it caused the
distrust of people to local authorities.

The main drawbacks of the existing system of territorial organization of power in Ukraine are
the following: high centralization of power; inefficient organization of public authorities at regional
level; inefficient local government; irrational system of territorial units of Ukraine; low efficiency of
the institutions of state and municipal services.

It is proved that a fundamental reform must be the empowerment of communities,
decentralization of power and a new quality of administrative services. The result of reform should
be the following: reduction of regional disproportions and the number of depressed territorial
communities; increase in material and financial security of local communities; creating conditions
for the development of local communities and self-sufficient, capable, competitive institutions of
local democracy; improving the quality of life of citizens of Ukraine.

It is emphasized that the regions are in need in the power which would enable to solve all organizational,
personnel, legal and financial issues in order to ensure the success of reforms in the country.

Key words: local government, local communities, decentralization of power.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ УЧАСНИКІВ АТО

Стратегічним напрямом та перспективою розвитку українського суспільства є розбудова
соціальної держави з переорієнтацією соціальної політики, заснованої на принципах соціальної
захищеності та справедливості. Це гарантуватиме кожному громадянину можливість прожити
довге, здорове, продуктивне життя..1

Затягнутий процес трансформації держави, незавершені інноваційні реформування більшос-
ті галузей державного управління, значно обтяжені неочікуваним збройним конфліктом, у який
сьогодні втягнута Україна, зумовлюють актуальність питань щодо надання допомоги учасникам
антитерористичної операції (далі – АТО) у налагодженні їх життєдіяльності після демобілізації.
Особливо гостро постає питання про нагальну доцільність ґрунтовного дослідження інструмен-
тів державного регулювання медико-соціального забезпечення та вироблення ефективних
шляхів усебічної реабілітації членів їх сімей як перспективного потенціалу нації.
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У сучасному українському суспільстві
одним із стратегічних, перспективних на-
прямів є розбудова країни як соціальної
держави з переорієнтацією соціальної полі–
тики від розподільних принципів через ад-
ресність до принципів соціальної захище-
ності та справедливості, що гарантуватиме
кожному громадянину можливість прожити
довге, здорове, продуктивне життя. По-
літика соціальної держави спрямована на
створення умов забезпечення гідного життя
та вільного розвитку людини – питання, що
сьогодні набули особливого значення.
У цьому напрямі рухається й розвиток

пріоритетної галузі держави – охорони здо-
ров’я, що функціонує для забезпечення
здоров’я, продуктивного довголіття, запобі-
гання захворюванням, формування здоро-
вого стилю життя українців, покращення
демографічної ситуації країни. Вважається,
що якісна медична допомога – основа фун-
кціонування системи охорони здоров’я
України: підвищує шанси залишатися здо-
ровим, допомагає видужувати хворим, від-
новлюватися після ушкоджень організму
будь-якого генезу, прожити довге якісне
життя.
Мета статті – висвітлити теоретико-

методологічні підходи до формування сис-
теми медико-соціальної допомоги сім’ям
учасників АТО, адже охорона та зміцнення

здоров’я людей є складовою державотво-
рення, соціальної політики, системи націо-
нальної безпеки. Можна сміливо стверджу-
вати, що збереження здоров’я населення
країни, зокрема військовослужбовців, на-
стільки вагоме й актуальне, що є однією з
найважливіших функцій держави [1].
На тлі активної позиції держави щодо мо-

дернізації головних сфер впливу на якість і
продуктивність життєдіяльності громадян,
охорони здоров’я та соціальної сфери, на
сьогодні все ще залишаються актуальними
наукові пошуки й розробки щодо покращен-
ня, підвищення ефективності та результати-
вності державного регулювання вказаних
сфер, управління функціонуванням систем
медичного й соціального забезпечення, у
тому числі в питаннях доступності, своєчас-
ності, достатності, ефективності та безпеки
як медичної, так і соціальної допомоги.
В умовах суспільно-економічної трансфо-

рмації суспільства виникають глибокі пере-
творення політичної, економічної, соціальної
та інших сфер його розвитку, що неодмінно
призводить до порушення нормальної жит-
тєдіяльності більшості членів суспільства,
розвитку дестабілізаційних процесів у всіх
сферах суспільного життя, деформації, зла-
му цінностей та соціальних норм тощо.
Ці неоднозначні та проблемні явища не

оминули й українське суспільство. Ми по-
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годжуємося з думкою дослідників, що про-
блемами для України ХХІ ст. стали: поява
біженців, шукачів притулку та мігрантів;
переселення кримських татар, сьогодні – з
анексованого Криму; нуклеаризація та ма-
лодітність сімей; порушення природної
структури сім’ї, що складалась віками. Як
наслідок – збільшення кількості бездогляд-
них дітей та підлітків, девіантної поведінки;
активізація негативного середовища небла-
гополучних, неповних сімей тощо [2].
Посилюють негативний вплив також

труднощі у зв’язку зі зниженням рівня жит-
тя; різким та глибоким розшаруванням,
диференціацією суспільства; втратою за-
ощаджень громадян унаслідок інфляційних
та інших негативних економічних процесів;
явним та прихованим безробіттям; поляри-
зацією доходів та різних можливостей за-
довольнити соціальні потреби тощо. Серед
найбільш актуальних соціальних проблем
сьогодення в Україні також називають про-
блеми бідності, малозабезпеченості, недос-
татнього рівня соціальної захищеності низ-
ки громадян (людей з функціональними
обмеженнями, людей похилого віку, пред-
ставників національних меншин, молоді
тощо), міграційні проблеми, сирітство, без-
притульність, узалежнена поведінка тощо.
Унаслідок цього в українців зруйновано

традиційні форми адаптації, змінився особи-
стісний досвід, відбулася дезорганізація
внутрішнього світу [2]. На цьому зруйнова-
ному базисі загострюються проблеми розви-
тку, формування особистості та соціальних
груп, етичності й моралі, неспроможності
самостійно вирішувати певні соціалізаційні
завдання, психологічні проблеми тощо.
Додамо ще проблеми демографічного ха-

рактеру (стрімкого постаріння населення,
високого рівня смертності, низької народжу-
ваності тощо), зростання порушень здоров’я
населення України, що пов’язані з наркома-
нією, токсикоманією, алкоголізмом, соціаль-
но небезпечними хворобами (ВІЛ/СНІД, ту-
беркульоз) тощо.
Також важливими є негативні низькі сві-

тові рейтингові показники розвитку країни,
якості життя, де однаково вагомими є як
показники економічного розвитку, так і по-
казники, що демонструють наслідки реалі-
зації соціальної політики та політики охо-
рони здоров’я.
З іншого боку, сьогодні проблеми орга-

нізації, управління й ефективного функціо-
нування систем медичного та соціального
забезпечення військовослужбовців існують
не тільки в Україні, а й в інших країнах, не-
залежно від їхньої політичної та ідеологіч-
ної орієнтації, типу систем медико-
соціальної допомоги (далі – МСД) тощо. Їх-
нє вирішення безпосередньо залежить від
пріоритетних соціально-економічних цінно-
стей суспільства, дотримання принципів
доступності та рівноправності, адже здо-
ров’я нації і його підтримка в загальносус-
пільному гуманістичному розумінні є неми-
нущою цінністю [3]. У контексті євроатлан-
тичної інтеграції сьогодні пріоритетним на-
прямом стратегічного планування політики
охорони здоров’я є створення ефективної
системи із забезпечення якісною МСД вій-

ськовослужбовців у Збройних силах Украї-
ни та інших структурах сектору безпеки
держави.
Збройний конфлікт, у який сьогодні втя-

гнута Україна, серед багатьох неочікуваних
викликів [4], яким покликана протистояти
галузь охорони здоров'я, особливо гостро
поставив питання про нагальну доцільність
ґрунтовного дослідження інструментів ре-
гулювання медичної діяльності та вироб-
лення ефективних шляхів реабілітації [4]
членів сімей учасників АТО.
Зазначимо, що вирішення чи пом’як-

шення негативного впливу вищевказаних
проблем є актуальними завданнями для
чималої кількості розвинених країн, ви-
вчення досвіду яких створює інформаційне
підґрунтя до формування можливих шляхів
вирішення цих проблем з урахуванням
української специфіки.
Питання сучасного розвитку українського

суспільства є міжгалузевими й не можуть
бути вирішені однією окремою системою
державного управління. Покращення в одній
із сфер життєдіяльності держави призведе
до наступних перекосів розвитку як особис-
тості, так і суспільства в цілому. Тому вирі-
шення вказаних питань потребує міжгалузе-
вого підходу. Послідовне підвищення соціа-
льних стандартів, стандартів надання меди-
чної допомоги, упровадження реформування
міжгалузевих та міжбюджетних відносин за-
безпечуватиме стабільний соціально-
економічний розвиток України [5].
Саме необхідністю розв’язання всіх за-

значених вище проблем та соціальних супе-
речностей і пояснюється становлення, акту-
альність та особливе значення вивчення пи-
тань щодо дослідження, обґрунтування, фо-
рмування наукових підходів до реалізації
державного управління медико-соціальним
забезпеченням населення України, особливо
членів сімей учасників АТО.
Останнім часом у нашій державі, як і в

усьому світі, спостерігається невпинне зро-
стання несприятливих змін у стані здоров’я
населення [6; 7]. Ці зміни набули досить
стійкого характеру і, на жаль, не мають те-
нденції до покращання (Москаленко В. Ф.,
2001–2005; Лехан В. М., 2002, 2004; Мос-
каленко В. Ф., Грузєва Т. С., Галієнко Т. І.,
2008 та ін.) [8].
Вищезгадані науковці зазначають, що ці

проблеми найбільше поглиблюються в пері-
од кризи, коли максимально страждають со-
ціально незахищені верстви населення, за
визначенням експертів ВООЗ, “дезабільні”
особи, кількість яких невпинно зростає в
сучасних умовах ведення АТО. “Деза-
більність” часто використовують для визна-
чення інвалідності та як більш м’який тер-
мін, що характеризує знецінення можливо-
стей людського організму в зв’язку із вини-
кненням, спадково або в процесі життєдія-
льності, порушення функціонування певних
органів або систем на рівні фізичному, пси-
хічному, когнітивному, сенсорному, емоцій-
ному тощо та їх комбінаціях. Така людина є
дезабільною, тобто відключеною від соціу-
му на основі групового або індивідуально-
го, особистісного стандарту, норми. До цієї
ж категорії можуть бути віднесені особи з
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психічними розладами та хронічними за-
хворюваннями. Ступінь дезабільності варі-
ює від легкої, помірної до важкої (глибокі
враження організму) [9; 10].
При організації МСД, на нашу думку,

може бути використаним саме такий варі-
ант визначення досліджуваного континген-
ту осіб – членів сімей учасників АТО, вра-
ховуючи необхідність спрямовування допо-
моги на забезпечення інклюзії особи в соці-
ум, реадаптації в ньому на основі віднов-
лення або виховання в дезабільної людини
самовизначення, самореалізації, самороз-
витку, прагнення самостійно керувати вла-
сним життям та діяльністю.
Загальновизнано, що рівень цивілізова-

ності суспільства соціально-орієнтованої
держави визначається, насамперед, його
ставленням до осіб з обмеженими життєви-
ми й соціальними функціями – дезабільного
контингенту. Найважливішим завданням
будь-якої держави та світового співтовари-
ства в цілому є створення сприятливих
умов для медико-соціальної й соціально-
трудової адаптації, реабілітації, інтеграції,
лікування, виховання, навчання, корекції
порушень у житті та здоров’ї цього кола
осіб, починаючи від раннього дитинства й
до старості. Це залежить від структури, ви-
дів діяльності, вжитих технологій, заходів,
стандартів та контролю за результатами
функціонування медико-соціального забез-
печення державного управління.
Важливість вивчення цього питання під-

тверджують наявні численні наради при мі-
ністерствах та відомствах України щодо ви-
рішення питань забезпечення медико-
соціальної, фізичної, психологічної допомо-
ги, реабілітації, адаптації, підтримки адек-
ватного рівня якості життя, активної та
продуктивної життєдіяльності учасників
АТО, членів їх сімей і переселенців із зони
ведення АТО. Загальновизнано сьогодні,
що близько 60% демобілізованих потребу-
ють медичної реабілітації, близько 30% –
фізичної, понад 92% – психологічної. Вва-
жають, що у випадку недостатнього ліку-
вання із часом поствоєнні симптоми не про-
сто повертаються, а й посилюються. Як ін-
формують ЗМІ, починаючи з осені 2014 р.,
створюється мережа лікувальних закладів
для надання допомоги постраждалим під
час АТО, але уваги та допомоги потребують
і члени їх сімей.
Війна приносить душевну інвалідність, де-

забільність тим, хто повернувся з боїв, вони
несуть тягар, навіть не усвідомлюючи цього.
Наслідки участі в бойових діях призводять до
зміни особистості, соціальної та професійної
дезінтеграції, алкоголізації й наркотизації,
суїцидів. Відсутність спеціальних медико-
психо-соціологічних заходів з відновлення
травмованої, деформованої психіки (психоло-
гічна реабілітація) призводить до хронічного
перебігу психічних розладів. Посттравматич-
ний синдром – це бомба уповільненої дії, що
виявиться через півроку, а можливо, і через
десять років. Однак, на жаль, наслідки від-
биваються, передусім, на членах сім’ї таких
осіб, роблячи дезабільними вже їх.
Важливого значення набуває медико-

соціо-психологічна реабілітація та адапта-

ція членів сімей учасників АТО. Результати
останніх досліджень та міжнародного досві-
ду свідчать, що майже 98% військових мо-
жуть потребувати висококваліфікованої
психологічної допомоги, адже людина по-
вертається незбалансованою: тих, хто пе-
режили страхіття війни, часто мучать без-
соння, нічні жахіття, агресія, галюцинації,
відсутність емоцій, дратівливість, поранен-
ня, контузії, травми, опіки тощо. Також
спостерігаються дистанціювання й відчу-
дження від друзів та родичів. Це, у свою
чергу, негативно впливає на членів родини,
дітей, що для майбутнього розвитку держа-
ви є вкрай загрозливим.
Експерти акцентують увагу на психологі-

чній адаптації, якої потребують учасники
АТО та члени їх сімей, адже зміни, що відбу-
ваються на війні з людиною, впливають на
майбутнє всієї родини. Наприклад, у сім’ях
“афганців” часто виникали конфлікти на тлі
підвищеної агресії демобілізованих, різко
зросла кількість розлучень і гострих сімей-
них конфліктів – майже 75%, в таких сім’ях
часто спостерігаються знущання над дити-
ною – емоційно, вербально й фізично; біль-
ше ніж 2/3 ветеранів не були задоволені ро-
ботою та часто міняли її; 60% страждали від
алкоголізму та наркоманії; спостерігалися
випадки самогубств або спроб до них; 50–
70% демобілізованих готові були в будь-
який момент повернутися до воєнних дій.
Міжнародний досвід свідчить, що наслідки

поствоєнних проблем будуть виявлятися ще
через 20 років. Наприклад, уже загальнови-
знано “в’єтнамський” і “афганський” синдро-
ми: у 1970-х рр. у США майже у 25% учас-
ників бойових дій, які не мали каліцтва, зго-
дом загострилися різні психічні та психологі-
чні порушення, а серед поранених і покалі-
чених таких було 42%; близько 100 тис. ве-
теранів у різний час закінчили життя суїци-
дом, близько 40 тис. досі ведуть замкнений
спосіб життя [11].
Після війни у В’єтнамі США втратили лю-

дей значно більше, ніж під час бойових дій
(через алкоголізм, наркоманію, самогубства,
криміналізацію колишніх військових). Усе
вищевказане негативно впливає на мікро-
клімат сімей учасників бойових дій, на умо-
ви розвитку наступного покоління, відповід-
но, на формування майбутнього держави.
У сучасних умовах трансформаційних про-

цесів розвитку України зміни в основних сфе-
рах її діяльності (системі охорони здоров’я,
соціальній, освітній, правовій тощо) вже не
можуть бути завершені без налагодження вза-
ємної інтеграції систем надання медичних і со-
ціальних послуг населенню, формування міц-
ного зв’язку між цими структурами.
Медико-соціальний захист населення

включає такі напрями діяльності, як первин-
на медико-санітарна допомога та реабілітація
хворих на хронічні захворювання із стійкою
втратою працездатності, надання медичних
послуг з догляду за людьми похилого віку,
інвалідами, вирішення соціально-побутових,
юридичних, виховних, психологічних і ряду
інших проблем, що неможливо без медичної
підготовки соціальних працівників.
Соціально-медична робота як один з ва-

жливих напрямів діяльності установ гумані-
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тарної сфери посідає особливе місце й у
практичній охороні здоров'я, об'єктом її
фукціонування є вищевказані дезабільні
особи, що мають виражені взаємозумовлені
медичні та соціальні проблеми, вирішення
яких можливо за умов використання міжга-
лузевого підходу, оскільки в їх основі зав-
жди є коло проблем, що виходять за межі
однієї професійної компетенції.
До проблем, що можуть бути вирішені за

допомогою МСД, належать такі: медичного
характеру (соматичний стан, хворобливі симп-
томи, втрата функціональних можливостей ор-
ганізму, профілактичні заходи тощо); психо-
логічні (психологічний комфорт дезабільної
особи з проблемою та членів її сім’ї, комуніка-
тивні бар’єри, соціальна інтеграція, проблеми
соціальної й гендерної ідентичності, самоізо-
ляція, самотність, пригніченість, депресії, аг-
ресія, дотримання здорового способу життя
тощо); соціально-правові (обмеження праце-
здатності, зайнятість у трудовій діяльності,
втрата роботи, пошук коштів для лікування,
інформування щодо прав, пільг і свобод то-
що); матеріально-побутові (здійснення само-
обслуговування, обмеження побутової діяль-
ності, зниження фізичної активності, погір-
шення матеріального становища, пошук кош-
тів на лікування, лікарські засоби, протези)
тощо.
Багато розвинених світових держав розро-

били механізми ефективного поєднання цих
сфер діяльності й довели можливість комплек-
сності обслуговування дітей-інвалідів. Але со-
ціально-політична, суспільна, історична та
економічна відмінність України та інших дер-
жав свідчить про необхідність адаптування
іноземних технологій до українських умов.
Для сучасного стану управління МСД ха-

рактерна недостатня увага до цієї проблеми
з боку держави, державних та місцевих ор-
ганів управління, про що свідчить відсут-
ність концепції розвитку цього виду допомо-
ги. Ініціатива органів місцевого самовряду-
вання щодо створення закладів МСД не ви-
рішує всіх проблем забезпечення МСД  як
населення, так і членів сімей учасників АТО
зокрема.  Загальновизнано, що міждисцип-
лінарний підхід є ефективним та забезпечує
комплексність, наступність, своєчасність,
безперервність та якість МСД, враховуючи
регіональні, демографічні й соціальні чинни-
ки; має бути застосованим, оскільки медичні
та соціальні проблеми взаємно потенціюють
одна одну, тому важливим є комплексне ви-
значення проблем дезабільної особи, відпо-
відно, шляхів їх вирішення.
Державне управління МСД та функціо-

нування системи її надання здійснюється на
основі загальних принципів управління:
соціальної детермінації, гуманізації – орієн-
тація на людину, її потреби, інтереси, цін-
ності, зокрема, на дезабільну особу – учас-
ника АТО та кожного з членів його сім’ї;
науковості; принцип єдиноначальності та
колегіальності – широкого залучення пра-
цівників до обговорення й підготовки рі-
шень; інформаційної достатності – виріша-
льна роль отриманих даних на всіх етапах
управлінського циклу (планування прийн-
яття рішення, організації виконання, моти-

вації та контролю); принципу аналітичного
прогнозування, моделювання процесів на
всіх рівнях керованої системи, що форму-
ється на реальних можливостях; раціона-
льного добору, підготовки, розміщення та
використання кадрів – відповідність діло-
вих якостей працівників вимогам мети й за-
вдань організації; наступності та перспек-
тивності – аналіз ретроспектив та перспек-
тив здобутків та проблем, критичне оціню-
вання можливостей роботи; економічності
та ефективності, що особливо важливо в
кризових умовах нестачі ресурсів – орієн-
тація стратегічних цілей на можливості їх
забезпечення, фінансування, збалансова-
ність ресурсів та реальних потреб; зворот-
ного зв’язку.
Виходячи із цього, виникає необхідність

розробки системи надання МСД членам сімей
учасників АТО на основі дослідження резуль-
татів власних напрацювань, досліджень,
опрацювання та аналізу досвіду роботи інших
держав. Система включає шість взаємо-
пов’язаних основних блоків: сутність систе-
ми; нормативно-правовий блок; управлінсь-
ко-кадровий блок; організаційно-структур-
ний блок; інформаційний блок; блок практи-
чного використання системи (рис. 1).
Важливим є перетворення або створення

нового об’єкта, на який спрямована така
діяльність системи, що включає взаємо-
пов’язані складові: об'єктивно-передумовну
(потреби й інтереси); суб'єктивно-регу-
лятивну (диспозиція); виконавчу (сукуп-
ність вчинків, що здійснюють для реалізації
поставленої мети); об’єктивно-регулятивну
(результати діяльності).
Також система повинна діяти в умовах ма-

ксимально ефективного використання наяв-
них ресурсів за допомогою залучення сучас-
них інноваційних організаційно-технологічних
форм і засобів для досягнення найбільших ре-
зультатів у мінімальні часові проміжки.
Згідно з основною метою, система МСД

дезабільним особам – членам сімей учасни-
ків АТО повинна вирішувати такі завдання:
активне виявлення вказаної категорії осіб з
одержанням достовірної інформації щодо їх
медико-соціальних характеристик; форму-
вання державної інформаційної бази, ре-
єстрів щодо дезабільних осіб – членів сімей
учасників АТО та наданої їм МСД; виявлен-
ня потреб у МСД і максимальне їх задово-
лення; досягнення високого рівня якості
життя та здоров’я, шляхом стимулювання їх
індивідуального прагнення до підвищення
рівня соціальної інтеграції, саморозвитку
тощо; забезпечення економічної ефектив-
ності заходів надання медико-соціальної
допомоги цьому контингенту; надання ре-
левантної інформації щодо реєстрів, реаль-
них проблем та потреб цього кола осіб та
участь у прийнятті управлінських рішень на
всіх рівнях управління; оптимізація само-
допомоги й підтримки близькими хворого в
кризовій ситуації із забезпеченням оптима-
льного зв'язку людини з її соціальним ото-
ченням; забезпечення зв'язку працівників з
родиною та близькими хворого й надання
підтримки рідним і близьким особи.
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Рис. 1. Система надання МСД дезабільним особам – членам сімей учасників АТО

Для ефективного функціонування такої
системи необхідно, щоб вона була актив-
ною, інтегрованою, динамічною, керованою
такими принципами, як: державний рівень;
всебічна доступність та реабілітаційно-
профілактична спрямованість у напрямі рі-
вних можливостей; індивідуальна визначе-
ність та достатність заходів; етапність реа-
лізації; комплексність і інтегративна спря-
мованість медичних, соціальних, виховних
впливів; адекватне інформаційне забезпе-
чення; сучасність та контроль за ефектив-
ністю та результативністю системи.
Організаційна структура системи МСД

членам сімей учасників АТО, незалежно від
рівня дії (індивідуальний, регіональний або
національний), повинна бути спрямована в
напрямі основних пріоритетів: системна ін-
теграція медичної, педагогічної, соціальної
служб; підвищення рівня здоров’я, життє-
здатності, соціалізації та інтеграції в суспіль-
стві членів сімей учасників АТО зі збільшен-
ням активності суспільної діяльності; підви-
щення рівня надання допомоги членам сімей
учасників АТО з максимальним задоволен-
ням їх потреб; раціональне використання
державних ресурсів; упровадження світово-
го досвіду з використанням інших форм на-
дання допомоги; формування суспільної ду-
мки щодо рівноправного ставлення до кож-
ного із цього контингенту осіб.
Для успішної реалізації системи ключо-

вим моментом є міжвідомча діяльність, от-
же, визначення галузей, що задіяні в сис-
темі МСД членам сімей учасників АТО,
спрямовано, в першу чергу, на галузь охо-
рони здоров’я, соціальну та освітню сфери.
Також важливим є державне планування
системи, розрахунків її нормативних показ-
ників з урахуванням демографічних, еко-
номічних, соціальних чинників тощо.
Розвиток системи МСД членам сімей

учасників АТО неможливий без переформа-
тування існуючих і створення нових типів
закладів медичної, психологічної, освітньої,

соціальної роботи, їхньої взаємної інтеграції
й наступництва; розширення служб, що на-
дають допомогу, враховуючи, насамперед,
необхідність специфічної психологічної ре-
абілітації та реадаптацї.
Також важливим є врахування особли-

востей потреби в лікуванні й учасників
АТО, наприклад, вогнепальних ран, полі-
травм, протезування, використовуючи між-
народний досвід та розроблені стандарти.
Сучасною необхідністю, наголосимо, є при-
ділення уваги психологічній складовій ліку-
вання, реабілітації, реадаптації та соціаль-
ній інклюзії.
Ефективному впровадженню заходів

розвитку системи сприятиме й відповідне
нормативно-правове підкріплення (закони,
підзаконні акти, положення, проекти, роз-
порядження тощо).
Сьогодні підтримується думка щодо ви-

користання державних регуляторних зако-
нодавчих механізмів надання МСД як учас-
никам АТО, так і членам їх сімей. Уже ство-
рено значну правову базу, що регламентує
забезпечення певного переліку безкоштов-
них медико-соціальних послуг із фінансу-
ванням основних витрат на деякі лікуваль-
но-профілактичні заходи, медикаменти, со-
ціальні гарантії тощо. Однак існує необхід-
ність розробки та впровадження нових
державних нормотворчих актів.
Відтак, гостро назріла необхідність при-

йняття державної Програми щодо медико-
психологічної й соціально-трудової реабілі-
тації та адаптації як учасників АТО, так і
членів їх сімей з урахуванням важливості
інтегрованої діяльності медичних, психоло-
гічних, соціальних та освітніх служб у на-
данні МСД, із залученням ініціатив і досвіду
волонтерської діяльності. Важливо побуду-
вати ефективну співпрацю з міжнародними
організаціями щодо продовження реалізації
наявних відповідних міжнародних проектів
та започаткування нових. Такі програми
мають бути затверджені й на регіональному
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рівні відповідно до заходів регіональної про-
грами реальним проблемам та потреб цього
контингенту осіб у конкретному регіоні.
Крім того, Програма повинна враховува-

ти необхідність інформаційної, роз'яснюва-
льної суспільної діяльності, з особливим
акцентом на соціальну адаптацію та подо-
лання посттравматичного стресового синд-
рому серед учасників АТО, з метою профі-
лактики внутрішньосімейних проблем і фо-
рмування сприятливої громадської думки
щодо учасників АТО та членів їх сімей.

“Обговорення щодо об’єднання зусиль во-
лонтерських та державних ініціатив, резуль-
татів досвіду із запровадженням Державної
програми підтримки, адаптації та реабілітації
сімей учасників АТО, як складової загально-
державної програми реабілітації, зорієнтова-
ної на регіональність, давно назріло. Важли-
во врахувати особливості регіонів, асиметрію
ресурсних можливостей та потреб” [12].
Слід зазначити, що подібні програми

вже починають розроблятися й впроваджу-
ватися в окремих регіонах як місцева ініці-
атива, та це не вирішує проблеми в цілому.
Висновки. Подальшого вивчення та

розвитку потребують усі перелічені в статті
проблемні питання, з якими стикається
Україна в сучасних умовах ведення АТО із
застосуванням комплексного системного
підходу, ефективних інновацій міжнародно-
го досвіду, акцентуючи увагу на якості ін-
формаційного забезпечення з метою фор-
мування толерантності в суспільстві та мак-
симально ефективної реадаптації постраж-
далого контингенту – дезабільних осіб –
учасників АТО та членів їх сімей.
У сучасних умовах в Україні виникла не-

обхідність у проведенні наукових дослі-
джень комплексу проблем медичної, соціа-
льної, психологічної реабілітації членів сі-
мей учасників АТО, що передбачає розроб-
ку й вживання заходів на сімейному, амбу-
латорно-поліклінічному, стаціонарному, са-
наторно-курортному етапах лікування та
реабілітації та, що вкрай важливо, у суспі-
льстві. Створення реєстру цього континген-
ту дезабільних осіб полегшить визначення
конкретних методів, ресурсів, що необхідно
застосувати для ефективної психологічної
реабілітації учасників АТО та членів їх сі-
мей, з метою повернення їх до якісного по-
вноцінного життя й діяльності, забезпечую-
чи перспективу розвитку нації та держави.
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Корольчук О. Л. Теоретико-методологические подходы к формированию системы
медико-социальной помощи семьям участников АТО
Стратегическим направлением и перспективой развития украинского общества является

развитие социального государства с переориентацией социальной политики, основанной на
принципах социальной защищенности и справедливости. Это будет гарантировать каждому
гражданину возможность прожить длинную, здоровую, продуктивную жизнь.
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Затянутый процесс трансформации государства, незавершенные инновационные реформы
большинства сфер государственного управления, значительно отягощенные неожидаемым
вооруженным конфликтом, в который сегодня втянута Украина, предопределяют актуальность
вопросов относительно предоставления помощи участникам антитеррористической операции
(далее – АТО) в налаживании их жизнедеятельности после демобилизации. Особенно остро
стоит вопрос о целесообразности основательного исследования инструментов государственно-
го регулирования медико-социального обеспечения и определения эффективных путей все-
сторонней реабилитации членов их семей как перспективного потенциала нации.
Ключевые слова: государственное управление медико-социальным обеспечением, анти-

террористическая операция, члены семьи участников антитеррористической операции, меди-
ко-социальная помощь, медико-социальная реабилитация, реадаптация.

Korolchuk О. Theoretical and Methodological Approaches to the Formation the Health
and Social Care for Families of the Members of ATO

The strategic direction and the perspective prospects of the development of Ukrainian society is
considered as a social state reorientative for the state policy based on the principles of social
justice and security – guarantee the opportunities to live a long, healthy, productive life to every
citizen.

The stretched in time transformation proces of the state to modern conditions, incomplete
innovation of reforms at most relevant sectors of state government, greatly gravid with an
unexpected in peacetime challenge – the armed conflict, which is now embroiled Ukraine,
especially sharply raised the question of the urgent feasibility of deep researches the instruments
of the state regulation of medical and social security and the developing an effective ways of
comprehensive rehabilitation of each member of families of the participants in the antiterroristic
operation.

In modern Ukrainian society a strategic, perspective directions of the country development is
considered as a social state with the principles of social justice and security, guaranteeing to every
citizen the opportunity to live a long, healthy, productive life. The state social policy is aimed to
create the conditions for a wellfare life and free development of its citizens – an issues that today
have gained special significance.

It is recognized that a multidisciplinary approach is effective and ensure comprehensiveness,
continuity, timeliness and quality of medical-socialcare, including the regional, demographic and
social factors. It should be applied because medical and social aspects are mutually potentiate each
other.

All listed in article problematic issues facing Ukraine in the present conditions of ATO has to be
further study and development, require using an integrated system approach, efficient innovation
of the international experience, focusing on the quality of the information provision with the aim of
promoting the society’s tolerance and the most effective rehabilitation of the affected contingent –
dezabilitive people – ATO members and their families.

Key words: health, medical and social aid, disability, medical and social rehabilitation, social
and labor adaptation.
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Д. С. Гайдаш

ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

У статті досліджено проблеми та недоліки реформування системи охорони здоров’я, закцен-
товано увагу на питаннях впровадження інновацій як інструменту реформування системи охо-
рони здоров’я України. Визначено основні переваги, недоліки та ризики перетворень. Сфор-
мульовано основні проблеми, що стоять на шляху запровадження в Україні інновацій. Запро-
поновано пріоритетні інструменти підвищення ефективності функціонування системи охорони
здоров’я України.1

Ключові слова: інновації, система охорони здоров’я, державна політика, механізми дер-
жавного управління.
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У світі державне управління охороною здо-
ров’я є одним з пріоритетних напрямів дер-
жавної політики, адже турбота про життя і
здоров’я є базовими для будь-якої країни. Від
цього залежить якість робочої сили, її продук-
тивність та ефективність виробництва. Про-
блема невідповідності гарантій держави та
можливості їх виконання у розвинених країнах
долається наявністю двох майже незалежних
систем: державної медицини для бідного на-
селення (мінімум найнеобхідніших послуг), та
страхової для вищого та середнього класів.
Упродовж багатьох століть Україна на-

копичує досвід побудови національної сис-
теми державного управління і самовряду-
вання та їх правового регулювання. Вико-
ристання цієї історичної спадщини є важли-
вим джерелом побудови сучасної Українсь-
кої держави, а врахування історичного
досвіду державного управління системою
охорони здоров’я – об’єктивною необхід-
ністю [1, c. 12].
Окремі аспекти державного регулюван-

ня інноваційного розвитку в своїх працях
розглядали такі зарубіжні та вітчизняні
вчені як: Г. В. Атаманчук, Л. К. Безчасний,
Р. Р. Блейк, В. Г. Бодров, А. С. Гальчинсь-
кий, В. М. Геєць, Г. Я. Гольдштейн, В. Ф. Гри-
ньов, С. М. Ілляшенко, М. І. Туган-Бара-
новський, Й. Шумпетер, Н. М. Фонштейн та ін.
За останні роки в Україні розгорнулася

плідна робота з дослідження процесу дер-
жавної політики та вироблення практичних
рекомендацій щодо державної політики в га-
лузі охорони здоров’я. Чітко простежується
тенденція підвищення наукового інтересу та-
ких вітчизняних учених, як М. М. Білинська,
Ю. В. Вороненко, З. С. Гладун, Л. А. Голик,
М. В. Голубчиков, Л. І. Жаліло, В. І. Жура-
вель, В. В. Загородній, В. В. Косарчук,

Ф. М. Левченко, В. М. Лехан, В. М. Лобас,
В. П. Мегедь, В. Ф. Москаленко, Я. Ф. Ра-
диш, В. В. Рудень, І. М. Солоненко, А. В. Сте-
паненко, А. Р. Уваренко та ін.
Система охорони здоров’я в Україні є

вкрай застарілою та майже не зазнала змін
з часів Радянського Союзу. Така система,
побудована на так званій моделі Семашко,
нівелює реальні потреби населення у сфері
охорони здоров’я та ігнорує міжнародні
тенденції модернізації та удосконалення у
цій сфері. В результаті система охорони
здоров’я України є вкрай неефективною,
оскільки на сьогодні більшість медичних
закладів існують у формі бюджетних уста-
нов та не мають достатнього рівня са-
мостійності при прийнятті рішень навіть з
питань поточного управління та діяльності
закладу. У цьому зв’язку гостро постає пи-
тання впровадження інновацій як
інструменту реформування системи охоро-
ни здоров’я України.
В силу свого організаційно-правового

статусу заклади охорони здоров’я не мають
законної можливості для легального залу-
чення додаткових коштів, наприклад від
зацікавлених юридичних осіб, міжнародних
установ або благодійних фондів.
Все це в комплексі призводить до тініза-

цїї коштів у медичній сфері та створює пе-
редумови для корупційних схем.
Угода про асоціацію між Україною та Євро-

пейським Союзом, яку ратифіковано Зако-
ном України № 1678-VII від 16.09.2014 р.,
передбачає посилення співпраці у сфері
охорони здоров’я з метою підвищення рівня
його безпеки та захисту здоров’я людини
як передумови сталого розвитку та еко-
номічного зростання (глава 22 “Громадське
здоров’я”).
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Таке співробітництво, зокрема, має охо-
плювати зміцнення системи охорони здо-
ров’я України та її потенціалу, зокрема
шляхом впровадження інновацій та здій-
снення реформ [8].
Стратегія сталого розвитку “Україна-

2020”, затверджена Указом Президента Ук-
раїни від 12 січня 2015 року № 5/2015, та-
кож передбачає здійснення реформи сис-
теми охорони здоров’я. Так, пункт 7) розді-
лу 3 передбачає, що метою державної
політики у цій сфері є кардинальне, сис-
темне реформування, спрямоване на ство-
рення системи, орієнтованої на пацієнта,
здатної забезпечити медичне обслуговуван-
ня для всіх громадян України на рівні розви-
нутих європейських держав. Орієнтиром у
проведенні реформи є програма Євро-
пейського Союзу “Європейська стратегія
здоров’я – 2020”[9].
Крім того, необхідність впровадження

інновацій у сфері охорони здоров’я пере-
дбачена проектом Світового Банку “Поліп-
шення охорони здоров’я на службі людей”,
Меморандумом між Україною та Міжнарод-
ним валютним фондом про економічну та
фінансову політику, укладеним у зв’язку з
підписанням чотирьохрічної розширеної угоди
в рамках Механізму розширеного фінансу-
вання (EFF) Міжнародного валютного фон-
ду (лютий-березень 2015 року), Угодою
про коаліцію депутатських фракцій “Євро-
пейська Україна” від 27 листопада 2014 р.
(Розділ 16 “Реформа системи охорони здо-
ров’я”), Національною стратегією побудови
нової системи охорони здоров’я в Україні на
період 2015–2020 рр.
Поняття інновації лежить в основі про-

цесів і закономірностей технічного, еконо-
мічного, виробничого, екологічного та со-
ціального характеру в розвитку держави і
суспільства. Інновації сприяють нарощу-
ванню науково-технічного та виробничо-еко-
номічного потенціалів підприємств. Інновація
виникає в результаті використання резуль-
татів наукових досліджень і розробок, спря-
мованих на вдосконалення процесу вироб-
ничої діяльності, економічних, правових і
соціальних відносин в галузі науки, охоро-
ни здоров’я, освіти, а також в інших сферах
діяльності суспільства.
В науковій літературі зустрічаються різні

визначення інновацій та їх класифікацій.
Зокрема, зарубіжні автори Б. Санто,

Р. Фостер, І. Шумпетер трактують поняття
”інновації” в залежності від об’єкта і пред-
мета дослідження.
Б. Санто вважає, що інновація – це та-

кий суспільно-технічно-економічний про-
цес, який через практичне використання
ідей і винаходів приводить до створення
кращих, відмінних від інших за своїми вла-
стивостями виробів, технологій, і у випад-
ку, якщо вони орієнтуються на економічну ви-
году або прибуток, поява інновації на ринку
може принести додатковий дохід [6, с. 96].

Р. Фостер визначає інновацію як процес,
у якому винахід або ідея набувають еко-
номічного змісту [11, с. 125].
І. Шумпетер трактує інновацію як нову

науково-організаційну комбінацію вироб-
ничих факторів, мотивовану підприємниць-
ким духом. У внутрішній логіці нововведень
– новий момент динамізації економічного
розвитку. Поняття інновація характери-
зується як радикальними, так і поступови-
ми (інкрементальними) змінами у продук-
тах, процесах і стратегії організації. Вихо-
дячи з того, що метою нововведень є
підвищення ефективності, економічності,
якості життя, задоволеності клієнтів ор-
ганізації, поняття інноваційності можна ото-
тожнювати з поняттям підприємливості –
пильності до нових можливостей поліпшен-
ня роботи організації (комерційної, дер-
жавної, благодійної) [12, с. 251].
М. Пирогов вважає, що інновації – це не

зміна існуючого, а пропозиція іншого, що
дозволить інакше поглянути на справжні
проблеми. Медичне страхування як таке не
може в тих чи інших формах вирішити про-
блеми охорони здоров’я, так як це система
фінансування, а не надання медичної до-
помоги. А без надання якісної, своєчасної
та достатньої медичної допомоги неможли-
во побудувати правильну систему її фінан-
сування [5, с. 26].
У вітчизняному законодавстві визначе-

но, що інновації – новостворені (застосо-
вані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також
організаційно-технічні рішення виробничо-
го, адміністративного, комерційного або
іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і (або)
соціальної сфери [3, с. 266].
Отже, під інноваціями в охороні здоров’я

можна розуміти результат діяльності, пов’я-
заної з розвитком медичних технологій,
наукових досягнень і передового досвіду,
що спрямований на отримання якісно нової
ідеї оздоровлення, лікування, управління
процесами в медичній галузі, отримання
нових медичних товарів, технологій або по-
слуг, які володіють конкурентними перева-
гами.
Інноваційний розвиток охорони здоров’я

– це найбільш оптимальний шлях карди-
нального поліпшення здоров’я та якості
життя населення, боротьби з його пере-
дчасною смертністю і вирішення демогра-
фічних проблем країни. Інновація в охороні
здоров’я є реалізованим на ринку медичних
послуг результатом, отриманим від вкла-
дення капіталу в новий продукт або опе-
рацію (технологію, процес). Спонукальним
механізмом розвитку інновацій у сфері охо-
рони здоров’я, в першу чергу, є ринкова
конкуренція. В умовах ринку установи, які
надають медичні послуги, постійно змушені
шукати шляхи скорочення витрат вироб-
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ництва і виходу на нові ринки реалізації
своїх послуг.
У науковій літературі існує безліч визна-

чень поняття “інноваційний процес”, що
відрізняються за сутністю та змістом. За-
гальновизнаним трактуванням на сучасно-
му етапі визнається визначення інновацій-
ного процесу як процесу перетворення
наукового знання в інновацію.
Інноваційний процес у класичному нау-

ковому розумінні – це єдиний цикл, що
складається із певних послідовних стадій.
Наприклад, наукова розробка технічної
ідеї, нової технології, доведення її до про-
мислового використання, одержання ново-
го продукту, його комерціалізація – всі ці
стадії взаємообумовлені й забезпечують
успіх інноваційного процесу лише при
інтеграції їх в єдине ціле. Якщо цінні фун-
даментальні ідеї не використовуються для
розробки нових технологічних процесів, а
нові технології не перетворюються на това-
ри суспільного попиту або знаходять лише
дуже вузьке застосування в локальних
сферах, потенціал даного напрямку науко-
во-технічного прогресу практично не ре-
алізується [7, c. 28].
Розглядаючи інноваційний процес як

науково-технічний, що складається із су-
купності послідовних дій, виникає не-
обхідність визначити особливу роль науко-
вої діяльності в процесі реалізації інно-
вацій.
Наукова діяльність – це інтелектуальна

творча діяльність, спрямована на одержан-
ня і використання нових знань. Основними
її формами є фундаментальні та прикладні
наукові дослідження. Фундаментальні нау-
кові дослідження – наукова, теоретична та
експериментальна діяльність, спрямована
на одержання нових знань про зако-
номірності розвитку природи, суспільства,
людини, їх взаємозв’язок. Прикладні нау-
кові дослідження – наукова і науково-тех-
нічна діяльність, спрямована на одержання
і використання знань для практичних цілей
[3, с. 266].
Отже, у класичному інноваційному про-

цесі доцільно виділити подібні фази: досяг-
нення фундаментальної науки; прикладні
дослідження; дослідно-конструкторські роз-
робки; первинне освоєння (впровадження);
широке впровадження (власне поширення
інновації); використання; старіння інно-
вації. Окрім науково-дослідних і дослід-
ницько-конструкторських робіт, інновацій-
ний процес передбачає виробництво, ре-
алізацію і споживання.
Інноваційний процес – це процес пере-

творення наукового знання в інновацію,
тобто послідовний ланцюг подій, під час
яких інновація визріває від ідеї до конкрет-
ного продукту, технології або послуги і по-
ширюється при практичному використанні.
На відміну від науково-технічного, іннова-
ційний процес не закінчується так званим

упровадженням – першою появою на ринку
нового продукту, послуги або доведенням
до проектної потужності нової технології.
Цей процес не переривається й після впро-
вадження, оскільки з поширенням нововве-
дення вдосконалюється, стає більше ефек-
тивним, набуває нових споживчих власти-
востей. Це відкриває для нього нові сфери
застосування, а отже, і нових споживачів,
які сприймають даний продукт, технологію
або послугу як нові саме для себе. Тут
йдеться, в першу чергу, про пацієнтів як
про споживачів у системі охорони здоров’я
[2, c. 258].
Об’єктивно так відбувається в усьому

світі, тому що сьогодні в середньому час
проходження інноваційного процесу значно
зменшився порівняно з недалеким минулим
(20-річної давнини). Це пов’язано зі світо-
вими глобалізаційними процесами. Тому
найбільш вартісні та ризикові перші стадії
інноваційних процесів проходять у певному
середовищі (більш розвиненому), а засто-
совуються вже там, де в цьому є потреба
(наприклад країни колишнього соціалістич-
ного табору). Однак для розвинених країн
ці процеси вже не вважаються іннова-
ційними. Вони впроваджуються в країнах з
перехідною економікою, тобто комерціалі-
зовуються. А в розвинених країнах відбу-
ваються нові розробки процесів, до впро-
вадження яких в Україні недостатньо пере-
думов.
Інноваційні процеси мають переважно

венчурний, тобто ризиковий характер, тому
ними важко управляти, але можна їх регу-
лювати, спрямовувати в потрібне русло.
Інноваційні процеси в системі охорони

здоров’я – це саме такі процеси, які карди-
нально змінюють і поліпшують стан системи
охорони здоров’я (маються на увазі якісні
зміни). Кожен інноваційний процес має
стадії-етапи. Необхідно з’ясувати на якій
стадії-етапі знаходиться той чи інший про-
цес і що конкретно необхідно для його ре-
алізації та спрямувати до чітко визначеної
мети (таргетинг інноваційного процесу).
Інноваційністьпроцесівполягає, перш за

все, у задоволенні потреб громадян новими
методами, тобто в нових способах задово-
лення суспільних потреб, зокрема в охороні
здоров’я.
Під інноваційними процесами в системі

охорони здоров’я треба розуміти безпере-
рвний цикл пошуку та реалізації значущих
конкурентоспроможних напрямів загально-
державного значення, які можуть сприяти
вирішенню суспільних проблем забезпе-
чення громадян доступною та якісною ме-
дичною допомогою.
Основний інноваційний процес у системі

охорони здоров’я – це ресурсозабезпечен-
ня, а саме – забезпечення фінансовими,
матеріальними, кадровими, інформаційними
ресурсами.
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Говорячи про розвиток вітчизняної сис-
теми охорони здоров’я, треба відмітити, що
на сьогодні практично створено умови для
остаточного формування та реалізації таких
суттєвих інноваційних процесів, як: запро-
вадження багатоканального та багато-
рівневого фінансування галузі; запровад-
ження загальнообов’язкового соціального
медичного страхування; перехід до прин-
ципів доказової медицини з метою підви-
щення якості процесу лікування; запро-
вадження формулярної системи, яка пере-
дбачає чітке та обґрунтоване лікарське за-
безпечення; розробка та впровадження
стандартів діагностики та лікування хвороб
на усіх рівнях надання медичної допомоги;
модернізація галузі з метою підвищення
достовірності та якості діагностики і ліку-
вання; створення інфраструктури, яка б
сприяла розвитку системи охорони здо-
ров’я, основуючись на міжгалузевій інтегра-
ції.
Отже, інноваційні процеси в охороні

здоров’я – це впровадження нововведень у
систему охорони здоров’я.
Щодо інноваційних процесів в системі

охорони здоров’я, варто зазначити їх певні
особливості. Так, інноваційні процеси в
системі охорони здоров’я відрізняються від
інноваційних процесів, наприклад, у меди-
цині, тим, що в останній – це впровадження
нових методів діагностики та лікування,
нових лікарських форм і засобів. Тобто,
розглядаючи медицину як науку, йдеться про

науково-технічні інновації. Інноваційні проце-
си в системі охорони здоров’я – це впровад-
ження нових форм функціонування системи,
насамперед організаційних, управлінських,
комунікаційних форм та ін. При цьому
інновацією для України може бути і транс-
формація позитивного закордонного дос-
віду до наших умов. Головним при цьому є
те, що будь-які позитивні зміни стануть но-
вими і допоможуть розв’язати проблему
доступності та якості медичної допомоги в
Україні [4, c. 59].
Інноваційні процеси в системі охорони

здоров’я повинні бути спрямовані на про-
рив, що приведе до зміни ситуації. Під
інноваційними напрямами розвитку системи
охорони здоров’я слід розуміти напрями
значного масштабу, які розв’язують загаль-
нодержавні проблеми задоволення потреб
громадян в якісній і доступній медичній до-
помозі.
На нашу думку, інноваційна модель роз-

витку охорони здоров’я повинна передбача-
ти єдність медичної науки, розвиток системи
безперервної медичної освіти, міжнародне
партнерство з провідними країнами та нау-
ковими центрами, охорону інтелектуальної
власності, розвиток державно-приватного
партнерства, створення цільових міжвідом-
чих медичних наукових програм.
У зв’язку з цим інноваційну модель охо-

рони здоров’я можна представитиу наступ-
ному вигляді:

Система
безперервного

розвитку медичних
технологій

Фундаментальна
медична освіта

Медична наука

Цільові
міжвідомчі
медичні
програми

Охорона
інтелектуальної

власності

Матеріально-
технічне

забезпечення
Висококваліфіковані
медичні фахівці

Міжнародне
партнерство

Розвиток державно-
приватного
партнерства

Рис. 1. Інструментарій інноваційної моделі розвитку охорони здоров’я
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При всьому розмаїтті ринкових нововве-
день важливою умовою для їх практичної
реалізації є залучення інноваційних інвести-
цій в достатньому обсязі.
Інноваційні інвестиції в сфері охорони

здоров’я являють собою одну з форм
інвестування в систему надання медичної
допомоги, здійснюваного з метою впровад-
ження інновацій в процес надання медич-
них послуг населенню. Інноваційні інвес-
тиції орієнтовані на майбутній результат і
cтають рентабельними, як правило, не
відразу, що робить їх ризикованими.
С. Філін у складі інноваційного ризику

виділяє загальні та специфічні ризики.  До
загальних видів господарських ризиків
інноваційної діяльності підприємства нау-
ковець відносить:
– ризик нереалізації виробленої продукції;
– ризик недоотримання або несвоєчасного
отримання оплати за реалізовану без
передоплати продукцію;

– ризик зриву власних виробничих планів
або венчурних проектів;

– ризик неотримання зовнішніх інвестицій
і кредитів.

– До специфічних ризиків загального інно-
ваційного ризику належать:

– ризик невірно обраного напрямку інвес-
тицій;

– ризик невірної оцінки перспектив роз-
витку;

– ризик недостатності матеріально-техніч-
ної бази;

– ризик недостатності або низької квалі-
фікації кадрової бази;

– ризик масштабування (лабораторності);
– ризик відсутності патентної чистоти;
– ризик відсутності сертифікації продукції

[10, c. 217].
Основним об’єктом державного регулю-

вання інноваційної політики регіону є по-
тенціал територій, які досить суттєво
відрізняються один від одного. Відтак до
числа заходів, необхідних для підвищення
їх інноваційнихможливостейварто віднести:
а) обмін досвідом з більш розвиненими
регіонами та організаціями;

б) організація юридичної, консалтингової,
інформаційної допомоги організаціям-
інноваторам (пошук і підбір ділових
партнерів, консультації сторін, сприяння
у навчанні та діяльності тощо);

в) проведення конференцій, семінарів,
симпозіумів з метою підвищення інте-
ресу до інноваційної діяльності;

г) формування територіальних центрів під-
тримки організацій-інноваторів.
Висновки. Підводячи підсумки, не-

обхідно зазначити, що вдосконалення ме-
дичної допомоги населенню можливе лише
за умови інноваційного розвитку охорони
здоров’я на основі досягнень фундамен-
тальної науки, створення і впровадження в
медичну практику нових ефективних ліку-

вально-діагностичних технологій і лікар-
няних засобів.
Безперервний поступальний процес

оновлення медичної сфери вимагає форму-
вання і адекватного фінансового забезпе-
чення цільових програм за пріоритетними
напрямками розвитку медицини та охорони
здоров’я.
На сучасному етапі українського держа-

вотворення інноваційний розвиток охорони
здоров’я передбачає:
1) створення умов для розвитку фундамен-
тальних і прикладних біомедичних нау-
кових досліджень;

2) розвиток системи планування і прогно-
зування наукових досліджень, вибір
пріоритетних напрямків;

3) концентрацію фінансових засобів і кад-
рових ресурсів за пріоритетними та
інноваційними напрямками розвитку ме-
дичної науки;

4) формування державного завдання на
розробку нових медичних технологій
профілактики, діагностики та лікування
захворювань і реабілітації хворих, на
обґрунтування обсягів їх реалізації та
розробки алгоритмів впровадження і
контролю їх застосування;

5) розробку наукових програм фундамен-
тальних досліджень, які виконують на
основі міжнародної взаємодії наукових
колективів, установ, організацій;

6) створення системи впровадження ре-
зультатів науково-технічної діяльності в
практику охорони здоров’я з викори-
станням різних форм державно-приват-
ного партнерства, підтримкою малого і
середнього бізнесу в медичній науці.
Лише за таких умов варто сподіватись

на якісні зміни в системі охорони здоров’я
України.
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Гайдаш Д. С. Инновации как инструмент реформирования системы охраны здра-
воохранения Украины
В статье исследованы проблемы и недостатки реформирования системы здравоохранения,

акцентировано внимание на вопросах внедрения инноваций как инструмента реформирования
системы здравоохранения Украины. Определены основные преимущества, недостатки и риски
преобразований. Сформулированы основные проблемы, стоящие на пути внедрения в Украине
инноваций. Предложено приоритетные инструменты повышения эффективности функциони-
рования системы здравоохранения Украины.
Ключевые слова: инновации, система здравоохранения, государственная политика, ме-

ханизмы государственного управления.

Gaydash D. Innovation as a Tool Reforming The System Of Health Care In Ukraine
In the article the problems and shortcomings of the health system reform, focused on issues of

innovation as a tool for health care reform in Ukraine. The main advantages, disadvantages and
risks of change. The basic problems standing in the way of introduction in Ukraine of innovation.
Proposed priority tools to enhance the functioning of the health system in Ukraine.

The health care system in Ukraine is extremely outdated and almost unchanged from the Soviet
Union. This system, based on the so-called Semashko model, eliminates the real needs of the
population in health and ignores international trends of modernization and improvement in this
area. As a result, the health system in Ukraine is extremely inefficient, since most medical schools
today are in the form of budgetary institutions and do not have sufficient autonomy in decision-
making, even for current management and operations of the institution. In this connection the
question arises innovation as a tool for health care reform in Ukraine.

Continuous incremental update process requires the formation of the medical sphere and
adequate financial support special programs for the priority areas of medicine and health care.

At present Ukrainian state innovation development of health provides: creating conditions for
the development of basic and applied biomedical research; development of planning and
forecasting research, selection of priorities; concentration of funds and human resources in priority
areas and innovative development of medical science; formation of the state for the development
of new medical technologies in the prevention, diagnosis and treatment and rehabilitation of
patients to justify the amount of their implementation and the development of algorithms for
implementation and monitoring their application; development of research programs of
fundamental research that is carried out on the basis of international cooperation of research
teams, institutions and organizations; a system implementation of scientific and technological
activities in public health practice using different forms of public-private partnerships, support for
small and medium business in medical science.

Only under such conditions should expect a qualitative change in the health system of Ukraine.
Key words: innovation, health care system, public policy, governance mechanisms.
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