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Історичні аспекти становлення незалежності України. 

 

Колеснікова К.М., слухач магістратури  

державного управління Інститут післядипломної освіти  

Донецький національний технічний університет 

м. Красноармійськ, Україна 
 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНІ 

 

Багато століть український народ боровся за право самому розпоряджатися 

рідною землею і своєю долею, за незалежну й самостійну українську державу. 

Сучасне українське суспільство, яке народилося у процесі розпаду радянського 

соціуму, відразу зіткнулося з необхідністю усвідомити свою роль у 

національному і світових вимірах, адекватно відповідати на різни виклики, 

через власні трансформації зберегти себе у мінливому світі. 

Над пошуками розв’язання так званої української справи – проблеми 

відновлення і побудови української державності працювало чимало поколінь 

українців. Її започаткували ще кириломефодіївці й розвинули М. Драгоманов, 

М. Грушевський, В. Липинський, Ю. Бачинський, І. Франко на інші. 

С.Рудницький вже у своїх працях стояв на позиціях самостійництва. Не 

автономія, не федеративна частина іншої держави, а самостійна, незалежна, 

суверенна держава Європи – такою уявляв собі С. Рудницький. «Для всіх 

українців, – писав він, – державна самостійність України повинна бути єдиною 

кінцевою метою» [1, с.109].  

Щонайменше чотири рази в просторі і часі народжувалася українська 

держава. ІІ перша літописна історія творилася в ІХ-ХІV ст.. на теренах від 

Карпат до Дону, від Балтійського до Чорного морів під назвою Київської та 

Галицько-Волинської Русі. У ХVІІ ст. піднялася друга Українська держава – 

козацько-гетьманська.  

Але цю незавершену будову підступно руйнують Річ Посполита, Російська, 

Османська та Австро-Угорська імперії, щоб знищити українську державність. 
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Проте вбити національну ідею в народі, в історії якого незалежність стала 

реальністю, було неможливо. 

Початок ХХ століття подарував Україні шанс у справі відродження 

української державності. 

Національно-визвольних рух, який відновився у середині ХІХ ст., вибухнув 

у березні 1917 року українською революцією. Трагічними для України були 

перші роки революційного державотворення. Внаслідок цілого ряду помилок не 

вдалося втілити в життя ідею незалежності України. Але досвід Центральної 

Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР, УСРР послугував майбутньому України, 

поповнив скарбницю її державотворчого досвіду [2, с.145]. 

Складною була історія радянської України. Юридичне закріплення 

позитивних наслідків революції і формальних ознак української державності 

поєднувалося з встановленням пануючої ролі більшовицької партії, 

нетерпимості до політичного інакомислення, застосуванням жорстоких 

репресивних методів політичної боротьби. 

У роки другої світової війни Східна Галичина, Північна Буковина і 

Закарпаття були возз’єднані з Українською РСР. Здійснилася мрія українського 

народу – зібрання всіх земель у єдиній державі. Проте УРСР у складі СРСР, 

незважаючи на проголошену і закріплену в Конституції СРСР та Конституції 

УРСР суверенність, залишалася економічно, політично та ідеологічно 

залежною від Москви. 

Тільки після прийняття 24 серпня 1991 року Акта проголошення 

незалежності України перед українським народом відкрилися можливості 

створення власної демократичної держави. 

В Україні відбулися позитивні зрушення в бік демократизації та 

лібералізації її політики, у політичній сфері – від тоталітаризму до демократії; в 

економічній – від командної до ринкової економіки; у соціальній – від людини-

гвинтика до активного творця власної долі; в гуманітарній – від класових до 

загальнолюдських цінностей; у міжнародній – від об’єкта до суб’єкта 

геополітики.  
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Передумови прийняття та загальні засади Конституції 

України. 

 

Левшина Н.Г., слухач магістратури державного управління 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Красноармійськ, Україна  

 

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Мова – найважливіший засіб спілкування людей між собою. За допомогою 

мови люди спілкуються між собою, передають свої думки, почуття та бажання. 

Як засіб спілкування, мова тісно пов’язана з життям суспільства, з народом – 

носієм цієї мови. Суспільство не може існувати без мови, як і мова без 

суспільства. Разом з суспільством розвивається і сама мова. Зміни в 

суспільному житті завжди знаходять своє відображення в мові, відображаючись 

в словах, словосполученнях і реченнях. Мова виникла в глибоку давнину в 

процесі спільної діяльності людей, допомагаючи їм розуміти одне одного, 

працювати, обмінюватися накопиченими досвідом і знаннями, передаючи їх від 

покоління поколінню.  

Якщо мова є ідеальною уніфікованою системою й основним засобом 

спілкування, який реалізується у мовленні, то національна мова засіб і 

свідоцтво спільності нації [1, 25]. Це тип національного мислення, який може 

матеріалізуватися не тільки в різних мовних системах, а й у різноманітних 

витворах національної культури. 

Національна мова охоплює сукупність мов національностей та усіх 

територіальних діалектів певної держави територіальних різновидів спільно-

національної мови, які відрізняються специфічними мовними засобами.  

Таким чином, національна мова це тип національного мислення, тип 

національної культури, філософії і психології, що може реалізовуватися у 

різноманітних варіантах мовної, мовленнєвої і національно-культурної 

діяльності. Чим більшими формами і способами передачі національного 
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світосприйняття володіє людина, тим більше у неї можливостей для досягнення 

психологічної спільності з будь-якими представниками певної нації. Свідоме 

обмеження спілкування рамками однієї мовної системи є штучним і призводить 

до поступової втрати політиком або управлінцем його авторитету у широкого 

кола громадськості. На думку Мозгового В.І., на відміну від літературної мови 

національна мова не може оперувати поняттями єдиної уніфікованої норми. 

Для сформованої політичної нації територіальні або соціальні особливості мови 

є свідченням широти, стійкості й багатства спільної національної культури [1, 

26]. У зв'язку з цим завдання держави та її інституцій полягає у тому, щоб 

побудувати ієрархію цінностей і розставити акценти національно-мовної 

політики таким чином, щоб зберегти своєрідність кожної мовної культури, 

дозволити їй розвиватися, поповнюючи скарби національної мови. При цьому 

національну мову як вічну духовну цінність не можна ототожнювати, а тим 

більше підганяти під категорію «державної» («офіційної», «регіональної») 

мови, що знаходиться у сфері поточної матеріальної політики. 

Поняття «державний» і «офіційний» розглядаються як синоніми: 

«державний такий, що має відношення до держави», а «офіційний той, що 

регулюється урядом; урядовий, службовий». У побуті люди можуть говорити 

різними мовами, а для службових офіційних відносин у всіх державах світу 

існує державна (тобто, офіційна) мова. Державна мова – це мова (або мови), 

якою розмовляє або вміє розмовляти більшість населення країни незалежно від 

національної або територіальної належності її громадян. Найвищою її формою 

є офіційна мова, яка представляє державу на міжнародному рівні [1, 27]. 

Державну мову не слід ототожнювати з рідною мовою, якою відбувається 

процес мислення людини і яка для кожного представника різних 

національностей може бути різною. Статус державної або державних мов 

визначається і закріплюється Конституцією, а механізми і норми їх розвитку й 

функціонування (як і норми функціонування інших мов) розробляються й 

описуються в Законі про мови. 

Мови національних меншин (регіональні мови) це мови, які 
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використовуються як засіб спілкування у межах певної території компактними 

національними групами, меншими, ніж інша частина населення країни, і 

відрізняються від діалектів державної мови або мови мігрантів. Такими мовами 

в Україні, наприклад, можуть бути грецька, болгарська або татарська. Мови 

національностей (не територіальні мови) це мови, якими користуються 

громадяни певної національності, що не мають широкого розповсюдження у 

межах конкретної місцевості (наприклад, ідиш у євреїв) і не належать до 

державної мови [1, 28]. 

28 червня 1996 року Верховна Рада України від імені Українського народу 

– громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, 

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі 

здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на 

самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов 

її життя, прийняла Конституцію – Основний Закон України [2]. 

Положенням частини першої статті 10 Конституції України визначено, що 

державною мовою в Україні є українська мова. Офіційне тлумачення цієї 

частини наведено в Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/99 від 14.12.99, 

яким вирішено, що: 

1. Положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким 

«державною мовою в Україні є українська мова», треба розуміти так, що 

українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій 

території України при здійсненні повноважень органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, 

документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які 

визначаються законом (частина п'ята статті 10 Конституції України). Поряд з 

державною мовою при здійсненні повноважень місцевими органами виконавчої 

влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого 

самоврядування можуть використовуватися російська та інші мови 

національних меншин у межах і порядку, що визначаються законами України. 

2. Виходячи з положень статті 10 Конституції України та законів України 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99/paran54#n54
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щодо гарантування застосування мов в Україні, в тому числі у навчальному 

процесі, мовою навчання в дошкільних, загальних середніх, професійно-

технічних та вищих державних і комунальних навчальних закладах України є 

українська мова. У державних і комунальних навчальних закладах поряд з 

державною мовою відповідно до положень Конституції України, зокрема 

частини п'ятої статті 53, та законів України, в навчальному процесі можуть 

застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.  

Поряд з цим існує окрема думка судді Конституційного Суду України 

Мироненка О.М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне 

тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування 

державної мови органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних 

закладах України (справа про застосування української мови). Згідно з якою, 

Конституційний Суд України, знаходячись у тенетах жорсткого юридичного 

позитивізму і неопозитивізму, вузько нормативного праворозуміння, що вже 

протягом майже століття безмежно панують у вітчизняній правовій науці і 

практиці, ухвалив Рішення, резолютивна частина якого (пункти 1 і 2) 

суперечить Конституції України як за формою, так і за змістом. 

Отже, Рішення прямо суперечить статтям 1 (у правовій державі не можуть 

діяти неправедні норми), 3, 6, 7 (місцеве самоврядування фактично повністю 

підпорядковане загальнодержавній волі у визначенні застосування мов), 8 

(порушується природне право людини на мову, норми прямої дії Конституції 

України підмінені невідповідним цим нормам офіційним тлумаченням), 10, 11 

(поставлені штучні перепони на шляху розвитку етнічної, культурної, мовної 

самобутності національних меншин), частині п’ятій статті 53, пунктам 

четвертому та шостому статті 92 (порядок застосування мов, засади виховання, 

освіти, культури визначаються законами, а не правовими нормами, 

сформульованими Конституційним Судом України), частині другій статті 147, 

пункту другому статті 150 Конституції України. Крім того, пункти 1 і 2 
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резолютивної частини Рішення більшою чи меншою мірою обмежують 

конституційні права людини і громадянина чи вторгаються у повноваження не 

тільки законодавчої, а й виконавчої влади, тобто входять у протиріччя з 

окремими положеннями статей 21, 22, 24, 26, 32, 34, 38, 64, 116 Конституції 

України. Суд своїм рішенням фактично спростував і скасував конституційні 

гарантії, закріплені у статтях 10 і 53 Конституції України [3]. 

03 липня 2012 року Верховною Радою України відповідно до положень 

Конституції України, Декларації прав національностей, Закону України «Про 

ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» тощо, 

враховуючи, що вільне використання мов у приватному і суспільному житті 

відповідно до принципів, проголошених у Міжнародному пакті Організації 

Об’єднаних Націй про громадянські і політичні права, та духу Конвенції Ради 

Європи про захист прав і основоположних свобод людини є невід’ємним 

правом кожної людини; надаючи важливого значення зміцненню статусу 

державної – української мови як одного з найважливіших чинників 

національної самобутності Українського народу, гарантії його національно-

державної суверенності; виходячи з того, що тільки вільний розвиток і 

рівноправність усіх національних мов, висока мовна культура є основою 

духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення і консолідації 

суспільства, прийнято Закон України «Про засади державної мовної політики» 

№ 5029-VI, яким визначаються засади державної мовної політики в Україні. 

Державна мова, у розумінні цього Закону, – закріплена законодавством 

мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та 

діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах 

освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики тощо [4]. 

Положеннями пп.1-3 ст.6 Закону України «Про засади державної мовної 

політики» визначено, що: 

1. Державною мовою України є українська мова. 

2. Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій 

території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1771-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/802-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/802-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі 

в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. 

Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, 

науці, культурі, інших сферах суспільного життя. 

3. Обов’язковість застосування державної мови чи сприяння її 

використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитися 

як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами 

або мовами меншин у відповідній сфері та на територіях поширення. 

З 1 травня 2016 року почав діяти Закон України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII. Положеннями пп.2 п.1 ст.2 цього Закону визначено 

термін державної мови, як української мови, якій Конституцією України надано 

статус мови офіційного спілкування посадових осіб державних органів та 

органів місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків, а 

також мови діловодства і документації цих органів та посадових осіб [5]. 

Положеннями пп.5 п.1 ст.8 Закону України «Про державну службу» 

визначено одним з основних обов’язків державного службовця – є обов’язково 

використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, 

не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її 

дискримінації. 

З 1 квітня 2016 року для центральних органів виконавчої влади та 

замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання почав 

діяти Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII. З 6 

травня 2016 року він почав діяти і для місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування та військово-цивільних адміністрацій 

Донецької області. З 1 серпня 2016 року буде діяти для всіх замовників. 

Положеннями п.1 ст.15 Закону України «Про публічні закупівлі» 

визначена мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель, а 

саме: під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються 

замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника 

одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Визначальним є текст, викладений українською мовою. Положеннями ст.38 

Закону України «Про публічні закупівлі» встановлено відповідальність за 

порушення вимог цього Закону, а саме: «…за порушення вимог, установлених 

цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до 

цього Закону, члени тендерного комітету замовника, уповноважена особа 

(особи), члени органу оскарження, службові (посадові) особи Уповноваженого 

органу, службові (посадові) особи органів, що здійснюють казначейське 

обслуговування бюджетних коштів (обслуговуючого банку), несуть 

відповідальність згідно із законами України». 

Згідно з положеннями п.1 ст.116 Бюджетного кодексу України 

порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником 

бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним 

законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, 

виконання бюджету та звітування про його виконання. 

Таким чином бачимо, що питання державної мови завжди було одним з 

головних в Україні та держава підтримує авторитет української мови на 

належному рівні. Визначення духовного і політичного аспектів функціонування 

мов дозволяє по-іншому подивитися на сьогоденну національно-мовну 

політику в Україні і сформулювати принципи, на які треба спиратися при її 

проведенні, щоб вони не заважали соціальній стабільності, подальшій 

структуризації суспільства і гармонізації міжрегіональних та міжнаціональних 

відносин. 
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Парамзіна Т.В., слухач магістратури державного управління 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Красноармійськ, Україна  

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ 

 

У демократичному суспільстві Конституція має особливе значення. Це є 

Основний Закон держави (єдиний нормативно-правовий акт або їх сукупність), 

що має найвищу юридичну силу і врегульовує найважливіші суспільні 

відносини.  

Конституція України як Основний Закон є головним джерелом 

національного права України, юридичною базою чинного законодавства. За 

якісними ознаками Конституція України є унітарною, республіканською, 

демократичною, жорсткою та народною.  

Прийняттю Конституції України 1996 року передувало прийняття: 

Декларації про державний суверенітет (16.07.1990); Концепції нової 

Конституції України (19.06.1991); Акта проголошення незалежності України 

(24.08.1991); Закону «Про правонаступництво» (12.09.1991); офіційного 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/%20889-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/%20889-19
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проекту Конституції (02.07.1992), його нової редакції (02.10.1993); 

конституційних проектів політичних партій і окремих громадян України (1993-

1996 р.); Конституційного договору між Верховною Радою і Президентом 

України «Про основні засади організації та функціонування державної влади і 

місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції» 

(08.06.1995); проекту Конституції (11.03.1996); проекту Конституції 

допрацьованого (05.05.1996) [1]. Тобто, Конституція України 1996 року є 

результатом зусиль держави і суспільства в цілому [2].  

Конституційний лад визначається, по-перше, як фактична конституція [3] 

або цілісна система основних політико-правових, економічних і соціальних 

відносин, які встановлюються й захищаються конституцією та іншими 

конституційно-правовими (державно-правовими) нормами [4]. По-друге, як 

певний спосіб (форма) організації держави, який (яку) закріплено в його 

конституції [5]. По-третє, як такий стан відносин (або порядок), що 

характеризує державу як конституційну, забезпечує підпорядкованість держави 

праву, сприяє закріпленню в суспільній практиці й правосвідомості 

справедливих, гуманних і правових взаємозв’язків між людиною, 

громадянським суспільством і державою [6] або як установлені конституційним 

правом взаємовідносини між людиною, народом, суспільством і державою, що 

покликані забезпечити визнання та захист прав і свобод людини і громадянина, 

народовладдя, громадянського суспільства і демократичної держави [7].  

Засади Конституційного ладу – це система вихідних принципів організації 

державної влади в конституційній державі, взаємовідносин конституційної 

держави з людиною та інститутами громадянського суспільства. Ці принципи 

визначають і закріплюють основи правового статусу суб’єктів конституційно-

правових відносин [8].  

Значний внесок у дослідження принципів права в Україні зробили такі 

вчені, як В.Б. Авер’янов, В.Д. Бабкін, Н.П. Воронов, О.Ф. Гранін, В.М. 

Горшеньов, В.Н. Денисов, Є.В. Додін, А.Я. Дубінський, М.І. Козюбра, В.В. 

Копєйчиков, М.Й. Коржанський, С.Л. Лисенков, Л.П. Юзьков та інші.  
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Основні засади (принципи) конституційного ладу України найшли своє 

закріплення у Розділі І «Загальні засади», а також частково у Преамбулі та у 

Розділі II «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина»[9].  

До них належать :  

- народовладдя (народний суверенітет);  

- державний суверенітет і незалежність України;  

- республіканська форма правління, яка відповідає вимогам демократії та 

поділу влад;  

- унітарний устрій України;  

- визнання людини як найвищої соціальної цінності, утвердження і 

забезпечення її прав і свобод;  

- соціальний захист людини;  

- статус української мови як державної;  

- поділ влади;  

- гарантованість місцевого самоврядування;  

- політична, економічна та ідеологічна багатоманітність;  

- вища юридична сила Конституції України та пряма дія її норм;  

- рівність усіх суб’єктів права власності перед законом. 

Терміном «засади конституційного ладу України» позначають загальний 

конституційно-правовий інститут, що закріплює основні принципи організації 

держави, які характеризують її як конституційну. Вони характеризуються 

такими специфічними рисами:  

- особливим предметом регулювання – регулюють суспільні відносини, що 

визначають найбільш важливі питання організації державного і суспільного 

життя;  

- загальним характером закріплюють засади і принципи організації 

держави в найбільш загальній формі;  

- найвищою юридичною силою – всі інші норми Конституції України, всі 

нормативно-правові акти держави базуються на конституційних нормах, що 

закріплюють засади конституційного ладу і, отже, не можуть їм суперечити;  
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- підвищеною стабільністю – відповідно до ч.3 ст. 5 Конституції України 

право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить лише 

народові, а законопроекти про внесення змін до розділу першого Конституції 

України затверджуються всеукраїнським референдумом (ч.1 ст. 156). У 

літературі вирізняють також інші риси норм, зокрема, політико-правовий 

характер, визначеність і категоричність, цілісність тощо [10].  

Слід виділити принципи, на яких базується політична система України:  

- єдиним джерелом і носієм влади є український народ – цей принцип є 

найбільш визначним;  

- державна влада носить похідний характер від народної влади;  

- народ здійснює належну йому владу через органи державної влади та 

місцевого самоврядування;  

-  принцип розподілу влад на виконавчу, законодавчу, судову;  

- принцип політичної та ідеологічної багатоманітності;  

- принцип демократичної, правової, соціальної держави.  

Принцип верховенства права передбачений ст. 8 Конституції України. Він 

визначає порядок створення, існування і функціонування державних органів і 

громадських організацій, є базовим, найбільш значущим.  

Принцип розподілу влад зафіксований у ст. 6 Конституції України. Влада 

не повинна концентруватися в одному органі. Розмежування виражається в 

розподілі компетенції, взаємному контролі у виробленні системи стримувань і 

противаг, збалансованості, рівновазі, погодженні.  

Принцип демократичної, правової, соціальної держави є принципом-

метою. Для того, щоб ми могли наблизитись до проголошеного ідеалу, 

необхідно ще багато працювати. Найгірша влада це безвідповідальна влада. 

Щодо судової влади, то головне забезпечити її реальну самостійність і 

незалежність. Крім того, повинна здійснитись повноцінна розбудова місцевого 

самоврядування у всій країні. Загальнодержавний масштаб проблем місцевого 

самоврядування вимагає дієвої підтримки. Значним досягненням є факт 

закріплення в Конституції України основних принципів місцевого 
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самоврядування, властивих провідним європейським державам. Проте, ці 

конституційні принципи вимагають практичного втілення в життя шляхом 

прийняття низки відповідних законів. Потрібна оптимізація взаємовідносин між 

державними і місцевими органами влади, а також між місцевими органами 

влади різного рівня.  

Основні засади мають бути конкретизовані у нормах законодавства і 

підзаконних нормативно-правових актах, юридичних документах судової і 

адміністративної практики. І таким чином виражатися у правах і обов’язках 

суб’єктів, у юридичних зв’язках і відносинах. Завдяки закріпленню принципи 

набувають саме регулятивно-нормативної специфіки. Вони є основоположними 

ідеями, фундаментом виникнення, становлення і функціонування багатьох 

правових явищ, покликані забезпечувати органічний взаємозв’язок правової 

системи, системи і структури права. Виражають найважливіші закономірності 

держави, складають головні риси права, відрізняються універсальністю, вищою 

імперативністю і загальнозначимістю, відповідають необхідності побудови і 

зміцнення певного суспільного ладу.  

Таким є значення основних засад (принципів) конституційного ладу 

України. Саме на їх реалізацію та втілення в практику функціонування і 

повинна спрямовуватись діяльність демократичної, правової, соціальної 

держави.  
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РЕФОРМИ УКРАЇНИ В СФЕРІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

 

Сьогодення диктує свої правила та умови проведення реформування 

місцевого самоврядування. Світові приклади сучасних моделей розбудови 

місцевого самоврядування надають можливості перейняти досвід європейських 

країн та уникнути помилок.  

Україна прагне до вдосконалення місцевого самоврядування шляхом 

децентралізації влади шляхом: запровадження адміністративної реформи на 

регіональному, місцевому рівнях, впровадження державної регіональної 

політики на засадах; передачі владних повноважень центральними органами 

підпорядкованим їм органам; партнерських відносин між місцевими органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; проведення публічної, прозорої 

політики місцевого і регіонального розвитку. 

Проблеми і перспективи реформування місцевого самоврядування є 

предметом досліджень багатьох науковців, серед яких Ващенко К.О., 

Войтович Р.В., Ковбасюк Ю.В., Пасіков Д.О., Серьогін С.М, та інш.  

Місцеве самоврядування сьогодні виступає важливим фактором 

демократизації суспільного життя, децентралізації управління та необхідною 

передумовою становлення громадянського суспільства, наближення влади до її 

джерела – народу. В Україні закладено конституційні засади місцевого 

самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, 

прийнято низку базових нормативно-правових актів, які регулюють діяльність 
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органів місцевого самоврядування [1, 128]. 

Одним із найважливіших чинників розвитку системи української 

державності, фундаментальних засад конституційного ладу в Україні є саме 

місцеве самоврядування.  

Відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування та 

національного законодавства самоврядування в Україні здійснюється на 

засадах: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання 

місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та 

матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та 

іншими законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними 

громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії 

місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування 

[2].  

Водночас, протягом останніх років разючих змін у політико-економічній 

ситуації України не відбулося і як наслідок система виконавчої влади 

залишилася без змін. Міжнародний досвід свідчить про те, що не можливо за 

один раз здійснити перерозподіл повноважень та ресурсів між органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на користь останніх 

без їх посилення чисельно та територіально. Для вдосконалення системи 

органів виконавчої влади необхідно звернутися не тільки до досвіду 

європейських держав але й до наукових розробок національних вчених. При 

цьому необхідно враховувати й те, що зміна, наприклад, кількості центральних 

органів призведе до перерозподілу управлінських функцій не лише серед них, а 

й на рівні окремо взятого міністерства, державного комітету або інших 

центральних органів виконавчої влади. Цілком зрозуміло, що подібні зміни на 

згаданому рівні потребують відповідних змін і по «вертикалі», тобто в нижчих 

ієрархічних ланках виконавчої влади.  

Проблеми місцевого самоврядування в Україні  виникли в наслідок 

законодавчої невизначеності територіальної основи місцевого самоврядування, 

непропорційної системи адміністративно-територіального наслідком чого є 
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суперечки як між самими органами місцевого самоврядування, так і між 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. 

Існуюча система територіальної організації влади занадто громіздка і 

вимагає значних коштів для свого утримання, надмірно централізована та 

припускає дублювання функцій, притаманних органам місцевого 

самоврядування. Вона не адаптована до сучасних методів надання 

адміністративних послуг, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій, 

що надають перспективу: уникнути людського фактору (корупція, хабарництво, 

бюрократія, затягування часу) при вирішенні питань, особам з обмеженими 

можливостями доступу до отримання інформації та подачі заявок, скарг 

дистанційно через мережу Інтернет, професійного та кар’єрного зростання, 

навчання.  

Отже, враховуючи те, що фундаментом будь-якої держави в тому числі і 

України є – народ, усі можливі реформи та зміни повинні відбуватися лише на 

його користь. Вся система місцевого самоврядування мусить бути побудована 

саме з вигідними умовами для проживання та існування громади. Досвід 

зарубіжних країн, де вже відбулися реформи місцевого самоврядування, 

демонструє позитивні зміни, а саме: самоврядуванню дали змогу міцно стати на 

ноги та перебрати на себе практично всі функції щодо забезпечення 

життєдіяльності громади; органи місцевого самоврядування отримали 

насамперед фінансову незалежність і самостійність. Існуюча в Україні система 

місцевого самоврядування в повній мірі не відповідає потребам суспільства. 

Для реформування місцевого самоврядування необхідно звернути увагу на 

забезпечення органів місцевого самоврядування законодавчими актами, що 

дозволять створити умови для підтримки сприятливого життєвого середовище, 

необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, 

надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних 

послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

МЕХАНИЗМЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

Европейский вектор развития Украины предполагает необходимость 

гармонизации законодательства и организационно-правовых отношений, 

регулирующих различные сферы жизнедеятельности общества, с нормативной 

базой и практикой ее применения в ведущих европейских странах. Очевидно, 

что социально-трудовые отношения занимают одно из центральных мест в 

системе социально-экономических отношений и напрямую влияют на 

показатели качества и уровня жизни населения, социальную стабильность и 

экономическое благополучие общества. В этом контексте представляет особый 

интерес изучение опыта регулирования различных сторон социально-трудовых 

отношений, реализуемого в Германии, система отношений между трудом и 

капиталом в которой является, по мнению экспертов, одной из наиболее 

прогрессивных и оптимальных с точки зрения согласования взаимных 

интересов работодателей и наемных работников [1, c.129]. Представляется, что 

положительный и доказавший свою эффективность опыт Германии в этих 

вопросах может быть весьма полезным для решения проблем украинской 

экономики, возникающих в сфере социально-трудовых отношений.  

http://dovidka.biz.ua/mistseve-samovryaduvannya-v-ukrayini/
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Целью статьи является систематизация опыта тарифного регулирования в 

Германии и оценка возможностей его применения в условиях украинской 

экономики.  

Немецкая система социально-трудовых отношений привлекательна с точки 

зрения своего институционального оформления и механизма 

функционирования. Для нее характерны четкая регламентация взаимодействия 

участников социально-трудовых отношений на основе разветвленной системы 

нормативно-правовых актов, действующих на национальном, отраслевом и 

низовом уровнях; широкий набор правовых гарантий для наемных работников, 

в частности, защита от увольнения, сохранение права на достигнутые уровень 

оплаты труда и социальные стандарты в случае изменения организационно-

экономических условий деятельности предприятия и, соответственно, условий 

занятости работников; широкое использование норм тарифного регулирования, 

обеспечивающее достаточно низкий по сравнению с другими европейскими 

странами уровень дифференциации доходов работающего населения и многое 

другое.   

Тарифное регулирование трудовых отношений осуществляется в 

соответствии с Законом Федеративной республики Германия «О тарифном 

договоре» (Tarifvertragsgesetz) [2]. В его основе лежат принципы трипартизма – 

трехстороннего взаимодействия участников трудовых отношений в рамках 

социального партнерства. Сторонами тарифного договора выступают: 

работодатели, которые могут действовать либо самостоятельно, либо от имени 

союза работодателей; работники, объединенные в соответствующие 

профессиональные союзы; государство в лице Федерального министерства по 

вопросам труда. Тарифный договор регулирует права и обязательства сторон 

договора и содержит правила, регламентирующие возникновение, 

осуществление и прекращение трудовых отношений, на которые 

распространяется его действие. Он может заключаться на общенациональном и 

отраслевом уровнях, а также на уровне отдельного предприятия.  

Заключение тарифного договора на общенациональном уровне 
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предполагает регламентацию самых общих условий найма и занятости. Он 

заключается, как правило, на длительный срок и содержит преимущественно 

общие и принципиальные договоренности о конкретных условиях труда, такие 

как испытательный срок, сроки расторжения трудового договора, 

продолжительность рабочей недели, правила работы по сменам и тому 

подобное. Положения такого договора вводятся Федеральным министерством 

по вопросам труда в качестве обязательных для исполнения всеми участниками 

трудовых отношений. 

Отраслевым тарифным договором или территориальным тарифным 

договором предусматривается, что он действует для всей отрасли, при этом 

определяются территориальные границы его действия, например, федеральная 

земля Нижняя Саксония. Действие территориального тарифного договора 

может распространяться как на одну отрасль экономики, так и на несколько. 

Например, совместный договор может бать заключен для металлургической 

отрасли и индустрии электричества, поэтому нередки случаи, когда 

территориальный тарифный договор рассматривается как отраслевой. Здесь 

нередко заключаются рамочные тарифные договоры, которые, как правило, 

носят долгосрочный характер. Их содержание направлено, в первую очередь, на 

регламентацию и характеристику квалификационных признаков 

представителей отдельных зарплатных групп и критериев тарификации их 

труда. На этой основе становится возможным заключение зарплатных 

тарифных договоров. Зарплатный тарифный договор или тарифный договор о 

вознаграждении за труд является, как правило, краткосрочным договором и 

действует один год. Такой договор регулирует только вопросы размера 

заработной платы, вознаграждения за труд и средств на образование. 

Предприятие, не являющееся членом союза работодателей, но желающее 

учитывать особые производственные условия и интересы трудового 

коллектива, может в случае необходимости заключать с соответствующей 

профсоюзной организацией тарифный договор о таких особых интересах. Из-за 

ограниченных условий действия такого договора – только в пределах одного 
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предприятия или одной фирмы, такой договор рассматривается как тарифный 

договор для предприятия. Часто тарифный договор для предприятия включает 

или повторяет положения действующего отраслевого тарифного договора. 

Однако кроме этих положений договор для предприятия может содержать 

дополнительные нормы, расширяющие права и социальные гарантии для 

работников. Социальные партнеры несут ответственность за подписанные 

коллективные соглашения, которые выполняют защитную функцию и 

компенсируют слабость индивидуальных переговоров сотрудников по 

вопросам условий и оплаты труда.  

Ведение коллективных переговоров в Германии имеет свою правовую 

основу в виде положений Основного закона. Конституция Германии 

представляет собой оплот прав, связанных со свободой объединения. В 

частности, ст. 9(3) гарантирует «право на создание объединений для защиты и 

улучшения условий труда и экономической конъюнктуры» [3]. Статья 9 

относительно сжато описывает права на свободу объединения, однако 

Конституционные (BVerfG) и Трудовые (BAG) суды утверждают, что эта 

статья имеет более обширную область действия, включая право на забастовку и 

право на ведение коллективных переговоров. Этим законом предусматривается 

не только гарантированное добровольное объединение в профсоюзы, но и 

право урегулирования условий труда в самом широком смысле посредством 

заключения коллективных договоров. Примечательно, что юридическое 

признание коллективных договоров и права на ведение коллективных 

переговоров стало ключевым результатом революции 1918 года. И хотя в 

Германии до сих пор не принято единого закона о труде, однако ряд других 

важных законов помогает поддерживать и наделять законным статусом права 

на свободу объединений и защиту интересов наемных работников. 

Коллективные договоры продолжают выполнять свою защитную функцию, 

несмотря на глобализацию и существенное изменение социально-

экономических условий занятости наемных работников.  

В соответствии с положениями заключенного коллективного договора 
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возникают обязательства социальных партнеров в отношении установления 

уровней заработной платы, условий труда, режима труда и отдыха, 

финансирования образования, условий прохождения обучения и получения 

доходов слушателями, выплаты вознаграждений по итогам года (13 зарплата), 

дополнительного пенсионного страхования и т.д. Социальные партнеры 

(каждый со своей стороны) обеспечивают выполнение условий подписанных 

договоров и наделяются полномочиями по внесению изменений в 

соответствующие разделы. 

Посредством коллективных соглашений, получающих юридическую силу 

и приобретающих характер «мирных обязательств» стороны социально-

трудовых отношений получают в свое распоряжение инструмент для решения 

коллективных споров и трудовых конфликтов отраслевого и национального 

уровня. Тем самым обеспечивается реализация одного из важнейших 

преимуществ социального партнерства – обеспечение мирного 

бесконфликтного согласования экономических интересов работодателей и 

наемных работников, при котором формируются условия для устойчивого 

экономического роста и социального прогресса общества.  
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ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ЯК НОВА ВІХА У ВІДНОСИНАХ ВЛАДИ І 

СУСПІЛЬСТВА 

 

Сьогодні Україна перебуває на стадії реформування всієї правової системи, 

що пов’язано, по-перше, з інтеграцією до Європейського Союзу, по-друге, з 

удосконаленням правового регулювання усіх сфер життя. Одним із питань, що 

потребує особливої уваги, є створення інформаційного суспільства із 

застосуванням сучасних комп’ютерних технологій та використанням 

глобальних Інтернет-систем. У тому числі це стосується впливу громадськості 

на діяльність органів державної влади через офіційні веб-сайти цих органів. Це 

стосується не тільки доступу до публічної інформації, але й використання 

сучасних інформаційних ресурсів для подання електронних петицій як однієї із 

форм безпосередньої демократії. Актуальність та мета дослідження. Світові 

держави вже досить давно використовують різні форми безпосередньої 

демократії, такі як референдуми, право народної правотворчої ініціативи, 

народне вето, звернення громадян у письмовій та усній формі, які містять 

законодавчі пропозиції, проведення громадських акцій з метою вплинути на 

законодавчий процес та ін. Але поки що така сфера правового регулювання, як 

вплив громадянського суспільства на політичний процес через електронні 

петиції, які подані за допомогою офіційних веб-сайтів, детально не досліджена 

та потребує досконального вивчення, тому вона є на сьогодні досить 

актуальною. Метою дослідження виступає аналіз правового регулювання 

електронної петиції як однієї із форм безпосередньої демократії. Ступінь 

розробленості проблеми. Більшість науковців конституційного права 

зосереджують свою увагу на питанні народної правотворчої ініціативи, не 

беручи до уваги петиції як політичної форми відображення волі народу.  Тим не 

менш, питання правового регулювання народних петицій вивчали такі вчені, як 
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Ю.Г.  Барабаш, О.В. Петришин, А.О. Селіванов, В.Я. Тацій, О.Ю. Тодика, 

Ю.М. Тодика, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко та ін. Виклад основного 

матеріалу дослідження. Участь в управлінні державою є невід’ємним правом 

кожної людини і закріплене як в міжнародних нормативно-правових актах, так і 

в конституціях різних країн. Це право відноситься до першого покоління прав 

людини – невідчужуваних особистих (громадянських) і політичних прав [1, 

с. 169]. Тому на міжнародному рівні стаття 21 Загальної декларації прав 

людини визначає: «Кожна людина має право брати участь в управлiнні своєю 

країною безпосередньо або через вільно обраних представників» [2].  

Такий історичний французький документ, як Декларація прав людини і 

громадянина, прийнятий постановою французьких Національних зборів 26 

серпня 1789 р., визначив, що «закон є виразом загальної волі. Усі громадяни 

мають право брати участь особисто або через своїх представників у його 

створенні» [3]. Конституція України теж закріпила право участі громадян у 

державному регулюванні.  Так, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ.  Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування [4]. 

 Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 

у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Щодо форм 

участі громадськості в управлінні справами держави, то стаття 69 Конституції 

України визначає, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, 

референдум та інші форми безпосередньої демократії [4].  

Що відноситься до «інших форм безпосередньої демократії»? На думку 

В.Ф.  Годованця, до інших форм народовладдя належать народні обговорення, 

плебісцити, відкликання депутатів, загальні збори населення [5, 

с. 112]. А.В. Щербанюк відокремлює плебісцит, народну законодавчу 

ініціативу, народний розпуск парламенту та припинення повноважень 

очільника держави, народний вибір, народне вето [6, с. 25].  

Отже, з приводу форм безпосередньої демократії у вчених 
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конституційного права немає єдиної думки, що зумовлює велику кількість 

таких форм: загальні збори громадян за місцем проживання, громадські 

слухання, місцеві ініціативи та інші можливі форми участі територіальних 

громад у прискоренні соціально-економічного та культурного розвитку міста 

(села, селища); громадський контроль, опитування громадської думки, 

залучення громадськості до розробки проектів рішень сільської та селищної 

ради та їх виконавчих органів, громадсько-консультативні ради. Окремо серед 

форм безпосередньої демократії можна відокремити такий вид, як участь 

громадян у правотворчому процесі. На думку А.М. Євгенівої – експерта 

Лабораторії законодавчих ініціатив, можна відокремити такі інститути 

безпосередньої участі громадян у правотворчості: референдуми, право народної 

правотворчої ініціативи, народне вето [7, с. 8]. 

Також автор відокремлює форми опосередкованої участі громадськості у 

законодавчому процесі, які поділяються на ті, що мають петиційний характер, 

та власне консультаційні форми. До першої групи можна віднести такі форми, 

як: звернення громадян у письмовій та усній формі, які містять законодавчі 

пропозиції; проведення громадських акцій з метою вплинути на законодавчий 

процес. До консультативної форми відносять: діяльність спеціальних 

консультативно-дорадчих органів; публічні громадські обговорення; вивчення 

громадської думки [7, с. 8]. У Конституції України не закріплені такі форми 

безпосередньої демократії, як право народної правотворчої ініціативи, народне 

вето та така форма опосередкованої участі громадськості у законодавчому 

процесі, як народна петиція. При цьому, на думку В.І. Дунаєва та 

А.А. Нікітського, «право народної правотворчої ініціативи не варто змішувати з 

правом народних петицій, тобто прохань, що подаються довільною кількістю 

громадян законодавчим установам чи голові виконавчої влади і виражають 

різні побажання.  Учені мають на увазі, що ці петиції  –  факт політичний, а не 

юридичний, оскільки вони не тягнуть обов’язково за собою певних юридичних 

наслідків: палати представників і голова виконавчої влади можуть 

задовольнити прохачів, але мають право залишити їх прохання без усяких 
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наслідків. Право ж народної ініціативи невідкладно тягне за собою дуже 

важливі юридичні наслідки» [8, с. 113]. Тому дослідженню підлягає саме 

петиція як політичне явище, яке повинно давати можливість уникнути 

конфронтації інтересів суспільства та держави на теренах України.  

У світі електронні петиції стають ще одним важливим проявом демократії, 

який допомагає налагодити більш ефективну співпрацю між суспільством та 

державою. Вони діють більш ніж у 70 країнах світу. В ідеалі цей спосіб 

комунікації дозволяє звернути увагу органів влади на ті сторони суспільного 

життя, котрі не видно, так би мовити, згори, вирішити ті проблеми, котрі 

насправді турбують пересічних людей. Нещодавно в Україні запрацювала 

система електронних петицій, що ознаменувала собою нову віху у відносинах 

влади і суспільства. Відтепер, громадяни вправі звертатись до влади через 

мережу Інтернет, а влада зобов’язана їх почути, якщо е-петиція здобуде 

підтримку інших громадян, яких, в свою чергу, повинно бути як мінімум 25 

тисяч.  

Поняття «петиція» (лат.  petitio  –  вимога, прохання) визначено в 

юридичній літературі як: 1) письмове колективне прохання, клопотання, що 

подається в органи влади, як правило, у найвищі; 2) колективне письмове 

звернення громадян з того або іншого питання, яке подається здебільшого главі 

держави чи іншим органам державної влади та місцевого 

самоврядування.  Законодавство України під електронною петицією розуміє 

«особливу форму колективного звернення громадян до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого 

самоврядування» [3]. На перший погляд, Закон відмежовує електронну петицію 

від інших видів звернень, зазначаючи, що це «особлива форма колективного 

звернення». Що такого особливого в електронній петиції? Так, це інноваційна 

форма комунікації між владою і громадянами, нова форма політичної участі, 

один з дієвих інструментів прямої демократії, що впевненим поступом 

завойовує цивілізований світ. Очевидно, що е-петиція – це прогресивний, 

покращений варіант знаної давно традиційної петиції. Але, у законодавстві 
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33 
 

України немає визначення петиції. Поза тим, Закон України «Про звернення 

громадян» розрізняє пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги [2]. 

Чим є електронна петиція? Особливою формою колективної пропозиції, 

клопотання чи скарги? Заяви, клопотання і скарги мають одну основну мету – 

захист прав і законних інтересів громадян. І тільки за допомогою пропозиції 

громадяни беруть участь у здійсненні влади [1]. Більшість науковців 

погоджується, що петиція, як колективне звернення має на меті вирішення 

найважливіших питань життєдіяльності держави та суспільства і є формою 

участі громадян в управлінні державними справами [1], [4]. 

 З огляду на це, в основі електронної петиції повинна лежати пропозиція – 

рекомендація, порада чи думка з приводу суспільно-політичного життя. У 

доктринах більшості західних країн (Німеччина, Австрія та ін.) петиції або 

звернення до публічної влади трактуються як форма реалізації участі громадян 

у справах суспільства і держави, впливу окремих осіб або колективів на процес 

прийняття політичних і правових рішень [11]. Відзначимо при цьому, що в 

окремих країнах зміст і цільова спрямованість понять «петиція» і «звернення» 

не збігаються. Так, у Франції петицію-скаргу має право подати будь-який 

індивід, у той час як право на звернення до публічних властей з якими-небудь 

позитивними пропозиціями надається тільки громадянам.  Інша картина у 

Німеччині, де право на петицію віднесено до основних прав і, в силу цього, 

його носієм може бути кожен, тобто не тільки громадяни Німеччини, а й 

іноземці, апатриди, а також німецькі юридичні особи, об’єднання осіб 

приватного права і т.п. [11]. Основними нормативними джерелами, що 

закріплюють і регулюють право петиції, є конституції, парламентські 

регламенти і закони.  Певною своєрідністю відрізняється зміст цього права в 

Австрії. Тут існують різні типи петицій.  Наприклад, парламентські за 

належністю направляються у певні галузеві комітети. На пленумі Національної 

Ради такі петиції обговорюються, тільки якщо був відповідний запит 

парламентарів.  За весь період існування Другої республіки з направлених в 

Національну Раду 100 петицій нею були розглянуті лише дві. Петиції можуть 
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також подаватися на ім’я Президента Республіки, який направляє їх до 

відповідного органу для розгляду по суті і з приписом дати відповідь [11].  

Запровадження системи електронних петицій в Україні є важливим кроком 

на шляху побудови відкритого суспільства й держави для громадян. Успішна 

реалізація цією ініціативи залежить від багатьох факторів: політичної волі 

керівництва держави, розуміння фундаментальної мети функціонування сервісу 

не лише владою, а й громадянами, адже е-петиція – це не спосіб розваги або 

провокації державних органів, а дійсно важливий інструмент громадського 

впливу, а тому, реєструючи петицію, слід зважити на неписане правило «і собі, 

і людям». В умовах боротьби за владу, е-петиції можуть стати інструментом 

тиску на владу не лише з боку  громадськості, а й політичних опонентів, 

здатних забезпечити необхідну кількість підписів. Е-петиції не повинні 

перетворитись на деструктивну політичну технологію. Не менш важливими є 

суто технологічні і організаційні фактори. Сервіс «електронні петиції» повинен 

бути легким в навігації й гнучким щодо запитів користувачів. Так, розробникам 

таких сервісів задля вдосконалення ресурсу та для зручності в його 

використанні можна запропонувати впровадити такі функції, як «Зробити 

розділи по секторам», «Зробити відмітку «Вами вже підписано», «Об’єднувати 

схожі петиції в одну», «Впорядкування електронної системи петицій 

(навігація)», «Додати можливість голосувати проти петицій (віднімати по 

одному голосу), «Вдосконалити сервіс «Електронні петиції» (пропозиції), 

«Коментарі до петицій». Організаційні фактори це, перш за все, процес подання 

е-петиції – підготовка петиції з розміщенням на ресурсі, розгляд петиції, і, 

власне, результат.  Найскладнішим у питаннях подання е-петиції є складання її 

змісту та вибір адресата. Так, Change.org проаналізувавши великий масив е-

петицій, які були успішні в реалізації, наводить ряд спільних рис, які можуть 

стати в нагоді при подачі петиції. Зокрема, йдеться про вибір конкретної, 

специфічної цілі, яка не повинна бути загальною чи абстрактною. Якість тексту 

е-петиції, її заголовку є дійсно вагомим чинником її успішної реалізації. 

Заголовок з граматичними та лексичними помилками може стати причиною 
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ігнорування е-петиції з боку підписантів. Так, на сайті Президента України у 

перший день існування цього сервісу була зареєстроване звернення з 

проханням видаляти петиції у яких більше п’яти граматичних або лексичних 

помилок або зміст яких доведений до абсурду. Заголовок петиції не повинен 

складатись з одного слова, як наприклад «Образование». Щодо складання 

тексту петиції, цікавим є досвід Австралії. Попри те, що в країні поки що 

недоступна електронна система петицій, в нагоді стане  її досвід 

функціонування системи традиційних петицій. Так, автори петицій мають 

змогу надіслати чорновий варіант петиції на розгляд до Секретаріату 

Петиційної Комісії для того, щоб перевірити чи петиції відповідають 

формальним вимогам, ще до збору підписів [6].  

Згідно Закону форми для е-петицій повинні бути розміщені на офіційних 

ресурсах органів державної влади. Чому б не створити інтерактивний ресурс, 

наприклад StatePetition.gov.ua, який би містив усі необхідні посилання на 

сервіси е-петицій усіх органів державної влади та місцевого самоврядування, 

статистику й інформацію. Готуючи підґрунтя для запровадження системи е-

петицій, законодавці та громадські діячі черпали натхнення насамперед з 

досвіду США, Великобританії, Німеччини. А ідейним натхненником став Барак 

Обама з своїм президентським ресурсом «We the People», що почав своє 

функціонування у  вересні 2011 з 5 тис. необхідних підписів, й двічі «піднімав 

ставки» – до 25 тис. у жовтні 2011 р, та рекордних 100 тис. у 2013 р. Творці 

ресурсу просто не очікували такого сплеску активності. Так, дописувач The 

Atlantic М. Гарбер наводить дані, що за останні два місяці 2012 року на сайті 

було зареєстровано понад 70 тис. петицій. Внаслідок такого зростання  у 2013 

році необхідну для офіційного реагування кількість підписів було збільшено до 

100 тис., зібраних протягом 30 днів. У Великобританії та Німеччині кількість 

підписів, необхідних для розгляду є теж чималою – 100 та 50 тис. 

відповідно [5]. Україна є значно лояльнішою й ставить вимогу у всього лише 25 

тис. підписів. Багато це чи мало – покаже час. Але, вже сьогодні 

відповідальним особам, що забезпечують функціонування таких сервісів на 
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містах потрібно переглянути умови перевірки тексту петиції, й загалом 

постійно працювати над удосконаленням ресурсу. Але, й це навряд забезпечить 

нас від лавини абсурдних петицій, як от у Великобританії, коли підтримку у 

600 тис. підписів отримала петиція 12-річного хлопчика, який просив дозволити 

продаж індійських слонів в зоомагазинах.  

Наразі практика показує, що електронна петиція у її нинішньому вигляді є 

не надто дієвим інструментом. І це проблема не тільки України. Також маємо 

констатувати, що не завжди воля народу підтримується владою. Більш того, не 

завжди треба, щоб воля тієї частини народу, яка підписала петицію, була 

підтримана владою. Варто згадати лише петиції на сайті Президента про те, 

щоб «Зробити Президентом України Міккі Мауса» чи «Відмінити закон 

всесвітнього тяжіння». Надати е-петиціям нового дихання може, наприклад, 

створення петиційних служб (цим шляхом іде Німеччина), які б займалися 

виключно розглядом пропозицій від громади. Адже тоді будуть чітко відомі 

конкретні відповідальні особи за розгляд і реалізацію. Або ж залучення до 

цього процесу громадських організацій, котрі б контролювали всі етапи 

«життя» електронної петиції. Загалом сьогодні е-петиції в Україні мають багато 

недоліків і часто є формальними. У кращому разі вони лише акцентують увагу 

на проблемі, але не вирішують її. 

У підсумку, аналізуючи електронні петиції, що отримали більше ніж 25 

тис. підписів, бачимо, що в цілому суспільство цікавлять питання депутатської 

недоторканості, зняття депутатського мандату, особистого голосування 

народних депутатів, можливості відкликання будь-якої вибраної особи. Не 

менш важливим є й проблема корупції та хабарництва, законодавчого 

затвердження права громадян на захист, гарантування вкладів. Активність 

громадян, які створюють і підписують е-петиції, свідчить про готовність 

суспільства виходити на новий рівень взаємодії з владою. Тому, залишається 

лише сподіватися, що незважаючи на певні недоліки, електронні петиції в 

Україні стануть інструментом реального впливу громадян на владу, здатним 

створити якісно нові форми участі громадян. 
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Децентралізація влади у процесі реформування діяльності 

органів законодавчої,виконавчої та судової влади. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАБІЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ 

 

Останні кілька десятиріч поняття децентралізації є основним у Європі, 

воно також стало об’єднуючим гаслом щодо економічного розвитку регіонів у 

цій частині світу. Саме поняття «децентралізація» означає передачу значних 

повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого 

самоврядування. 

В Україні вперше децентралізація згадується в Конституції Української 

Народної Республіки від 29 квітня 1918 року, у якій зазначалося, що: «не 

порушуючи єдиної своєї влади, УНР надає своїм землям, волостям і громадам 

права широкого самоврядування, дотримуючись принципу децентралізації». 

Проблема децентралізації влади в українській теорії конституційного права та 

практиці державотворення завжди посідала вагоме місце, починаючи з моменту 

проголошення незалежності України. Особливо ця проблема актуалізувалась у 

2014 році.  

В Україні за роки незалежності були зроблені перші кроки для 

інституціювання демократичної  децентралізації  в плані створення правової 

основи для процесу децентралізації. Прийняті Закон «Про місцеві Ради 

народних депутатів і місцеве самоврядування» (1990), «Про Представника 

Президента України», «Про місцеві Ради народних депутатів, місцеве і 

регіональне самоврядування» (1992). Наступним кроком у створенні правової 

основи для децентралізації влади стали закони «Про місцеві державні 

адміністрації» (1997) та «Про місцеві адміністрації» (1999).  
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Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України розроблено пропозиції щодо змін до 

Конституції України. Пропозиції підготовлені на реалізацію реформи місцевого 

самоврядування, Концепцію якої було схвалено Урядом 1 квітня 2014 р. 

Необхідність таких змін обумовлена тим, що саме Конституція визначає основи 

системи влади, і без відповідних змін провести реформу неможливо.  

Запропоновані зміни до Основного Закону України передбачають: 

закріплення принципу децентралізації у здійсненні державної влади, 

повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць; запровадження трьохрівневої  

системи адміністративно-територіального устрою – область, район, громада з 

широким самоврядуванням; громадою є адміністративно-територіальна 

одиниця, яка включає один або декілька населених пунктів (село, селище, 

місто, а також прилеглі до них території); передача функцій виконавчої влади 

від місцевих держадміністрацій виконавчим органам відповідного рівня; 

розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом 

субсидіарності і наділення громад максимально широким колом повноважень; 

необхідне забезпечення фінансовими ресурсами повноважень органів місцевого 

самоврядування, включаючи їх участь у загальнодержавних податках; 

ліквідація державних адміністрацій і створення замість них державних 

представництв, позбавлених виконавчих функцій та наділення їх контрольно-

наглядовими та координаційними повноваженнями [1, с. 141]. 

Ключові пропозиції сформульовані таким чином, що вони не торкаються 

внесення змін до Розділу І Конституції, в якому закріплене поняття місцевого 

самоврядування і прийняття якого має відбуватись через референдум, що 

значно в часі відтермінували б процес децентралізації. Зміни стосуються 

наступних розділів Конституції України «Адміністративно-територіальний 

устрій», «Місцеве самоврядування», які викладаються у новій редакції. Деякі 

зміни будуть внесені в розділи «Верховна Рада», «Президент України», 

«Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади». 
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Передбачається у статті 116 Основного Закону закріпити положення  щодо 

утворення і ліквідації районів, встановлення і зміни меж районів і міст, 

віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і 

перейменування населених пунктів і районів є не політичним питанням і за 

своєю природою має бути віднесене до повноважень Кабінету Міністрів [2, с. 

45].  

Внесення відповідних змін до Конституції має створити правову основу 

для прийняття низки законодавчих актів, спрямованих на реалізацію реформи 

місцевого самоврядування. Серед них є нова редакція закону про місцеве 

самоврядування, закон про місцеві державні представництва, зміни до 

бюджетного кодексу, зміни до низки законодавчих актів, які визначають 

розподіл повноважень між виконавчими органами влади і органами місцевого 

самоврядування та ін. [3, с. 272]. 

В умовах глибокої політичної, економічної та соціальної кризи цей чинник 

слід завчасно враховувати, щоб упередити можливі негативні наслідки 

децентралізації. В цьому плані слід забезпечити послідовність у здійсненні 

цього процесу, зокрема, органи влади зобов’язані забезпечити спроможність 

участі народу в управлінні суспільно-політичними та суспільно-економічними 

процесами в державі: держава має посприяти зміцненню інститутів місцевого 

самоврядування, ефективності їх діяльності з метою забезпечення здійснення 

ними самоврядних функцій на рівні району та регіону, забезпечити 

ефективність системи служби в органах місцевого самоврядування, підвищення 

рівня оплати службовців місцевого самоврядування, їх освітнього та 

компетентного рівня, здійснення ефективної політики, спрямованої на 

подолання диспропорцій в економічній та інших сферах розвитку територій, 

збільшення обсягу бюджетного фінансування та вдосконалення механізму 

трансфертів фінансових ресурсів держави на рівень територіальних громад 

тощо. 

Суть перетворень, що пропонує реформа децентралізації: органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування нарешті почнуть 
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займатися властивими для них справами. Й люди отримають можливість 

творити (через вибори) органи місцевого самоврядування у громаді, районі та 

області [4, с. 245]. 

Своєю чергою, органи місцевого самоврядування різних рівнів – громади, 

району, області – отримають повноваження та під повноваження – необхідні 

ресурси. Буде запроваджено відповідальність органів місцевого 

самоврядування перед виборцями за ефективність своєї роботи, а перед 

державою – за законність. 
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ПЕРШИЙ ЕТАП РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ – 

«ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ‘ЄДНАННЯ ГРОМАД» 

 

Однією із сфер сучасного реформування в Україні є її система державного 

управління. Для України як нової держави, яка фактично не мала власної 

системи державного управління, за винятком окремих елементів, успадкованих 

від радянської доби, - питання організації влади є надзвичайно актуальним. 

Актуальність теми статті обумовлена потребами наукового аналізу процесу 

реформування адміністративно-державного управління в сучасній Україні для 

визначення шляхів і можливостей подальшого вдосконалення державного 

адміністрування. 

Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні розпочалась з квітня 2014 року. Реформа була викликана все більшим 

відставанням України у своєму розвитку від західних сусідів та наростанням 

кризових явищ в економіці, демографії й соціальному розвитку [4. c.5]. 

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 

2014 року «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні» Україна почала реформу з 

«м’якого» періоду, який розпочався з ухвалення низки законів, які створювали 

умови для певного звикання жити разом. Це, передусім, Закони України «Про 

співробітництво територіальних громад» та «Про добровільне об‘єднання 

територіальних громад». У підтримку такого м’якого етапу реформи та процесу 

добровільного об‘єднання громад в грудні 2014 року було проведено фактично 

«бюджетну революцію», коли в Україні принципово змінились підходи до 

фінансування місцевого самоврядування [1. c.1]. 

В Україні, на початок процесу добровільного об‘єднання громад, існувало 
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11338 сільських, селищних та міських рад. Звісно, немало з них включають 

декілька поселень. Окремі з них складаються з 10-15 поселень, які фактично 

уже на момент початку процесу об‘єднання виглядали як об‘єднані 

територіальні громади (ОТГ). В результаті реформи очікується, що має 

утворитися близько 1500 спроможних громад (які включатимуть ресурсний 

потенціал та високий рівень і якість життя жителів громади, надання їм 

переважної більшості послуг як місцевого самоврядування, так і державної 

влади ) [3. c.76]. 

Отже, визначальним підходом до проведення добровільного етапу 

реформи і створення ОТГ є просторове планування території області таким 

чином, щоб ОТГ могли б бути спроможними виконувати повноваження 

місцевого самоврядування у повному обсязі [5. c.122]. 

Протягом 2015 року в Україні фактично всі області включились в процес 

формування ОТГ. Ухвалено Перспективні плани утворення спроможних 

громад. Вибори пройшли у 159 ОТГ. На основі практики застосування 

Методики формування спроможних територіальних громад затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 «Про 

затвердження Методики формування спроможних територіальних громад» 

можна виділити певні особливості формуванням ОТГ [2. c.1] : 

спроможна територіальна громада – громада, утворена на основі 

територіальних громад сіл (селищ, міст), що добровільно об’єднуються, здатна 

самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечити 

належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту та житлово-комунального господарства, з 

урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку 

інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Під 

«спроможністю» слід розуміти можливість надавати весь комплекс послуг, 

який належить до органів місцевого самоврядування «міста обласного 

значення»; 

адміністративним центром ОТГ може бути винятково поселення, яке є 
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природним домінуючим поселенням – містом, селищем, у виняткових випадках 

– великим селом, до якого тяжіють інші населені пункти, і яке має найбільш 

розвинену економічну, соціальну та іншу інфраструктури, має приміщення для 

розміщення новоутворених органів управління нової громади.  

При формуванні Перспективного плану утворення ОТГ чи підготовці змін 

до раніше затверджених планів необхідно враховувати наступні положення. 

Якщо в процесі формування Перспективного плану об‘єктивно виникає 

необхідність зміни меж районів у межах області, готується проект акта 

Верховної Ради України щодо внесення таких змін. В іншому випадку, в 

утворених ОТГ не буде призначено виборів, як це мало місце з низкою ОТГ, 

створених на основі міст обласного значення [6. с.32]. 

У випадку, коли об‘єднана територіальна громада утворюється в межах 

цілого району, готується проект акта Верховної Ради України про ліквідацію 

такого району та припинення повноважень відповідної районної ради та 

районної державної адміністрації. Ігнорування цього правила призвело до того, 

що в Україні існує декілька ОТГ, створених в межах району, і де є районна рада 

та рада ОТГ з конкуренцією повноважень [4.с.41]. 

Створення об‘єднаної громади допускається лише за умови спроможності 

виконання органами місцевого самоврядування повноважень, у т.ч. галузевих, 

які визначені для таких громад. В іншому випадку буде складно збалансувати 

бюджетну мережу в рамках громади [3.с.11]. 

Підготовка пропозицій щодо утворення громад має виходити із того, що 

громади формуються в межах усієї території регіону без врахування 

нинішнього районного розмежування. Часто райони утворювались без 

врахування природного тяжіння населених пунктів між собою, тому замикатись 

в межах нинішніх районів не потрібно [5.с.25]. 

Визначення потенційних центрів громад здійснюється, виходячи із 

припущення, що таким центром має бути домінуюче поселення, яке сьогодні є 

осередком економічної активності, або яке має потенційні можливості стати 

таким осередком [6.с.7]. 
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Розмежування територій громад здійснюється в основному відповідно до 

територій сільрад, які ввійшли до складу нової громади. Проте бувають 

випадки, коли сільська рада була утворена, як досить штучне об‘єднання, і має 

місце природне тяжіння різних поселень сільради до інших центрів. В таких 

випадках, за умови згоди на розділення такої сільради між різними ОТГ, можна 

здійснити таке розділення. У випадку, коли до складу новоутвореної громади 

ввійшла не вся територія якоїсь із сільрад, розмежування між громадами 

здійснюється, виходячи із традиційної належності земель до 

сільськогосподарських виробників, які існували до розпаювання земель, а 

також з урахуванням землекористування, що склалось на момент підготовки 

пропозицій [6.с.17]. 

По кожній із ОТГ має бути підготовлена аналітична записка. На кожну 

ОТГ має бути сформовано Паспорт громади, мінімальна інформація, що 

включатиме назву громади; назву її адміністративного центру; кількість 

населення громади станом на 1 січня поточного року; площу громади; перелік 

поселень, що входять до громади з кількістю населення в них; інформацію про 

поселення – адміністративний центр, що включає кількість населення, відстані 

до поселень, що входять у громаду, та центру області, наявність та 

характеристики бюджетних установ, що надають послуги, передбаченні на 

рівні громади; основну бюджетну інформацію, що включає прогнозовані 

видатки для забезпечення виконання повноважень громади, контингент 

надходжень по податках та зборах, що акумулюються на території 

новоствореної громади (на основі звітності за попередній рік) і зараховуються 

до різних рівнів місцевих бюджетів, розрахунковий рівень дотацій (коштів, що 

передаються до державного бюджету; наявність існуючих підрозділів 

територіальних органів виконавчої влади, які повинні функціонувати на 

території громади; наявність приміщень для розміщення підрозділів 

територіальних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

рівня громади; інша інформація, важлива для утворення громади [6.с.34]. 

Отже, нинішнє об‘єднання має сприяти утворенню нової локальної 
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ідентичності, яка поширюватиметься на всі поселення, що увійшли в ОТГ і 

діяльність новообраних органів місцевого самоврядування ОТГ має 

враховувати велику територію, на яку поширюється їхня юрисдикція та 

особливості системи розселення людей в межах цієї території, звичаї та 

традиції, які існують в різних поселеннях [4. c.45]. 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

новоутворені ОТГ стануть важливим чинником місцевого економічного та 

людського розвитку саме через активізацію місцевого людського потенціалу, 

відсутності шаблонів діяльності, пошуку та впровадження місцевих ініціатив 

[6. c.40]. 
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МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ 

ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

 Місцеве самоврядування є могутнім потенціалом державотворення. Саме 

цей інститут грає значну роль у поєднанні в єдине ціле інтересів держави, 

суспільства та особистості, сприяє гармонізації прав і свобод людини і 

громадянина з інтересами держави і суспільства. Функціонування місцевого 

самоврядування має бути спрямовано на створення та підтримку сприятливого 

життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, надання 

мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на 

основі сталого розвитку дієздатної громади. 

Метою даного аналізу є дослідження проблем та перспектив проведення 

процесу реформування на місцевому рівні та проблем забезпечення демократії 

участі на місцевому рівні у новій реформованій системі влади. 

Сьогодні доводиться констатувати, що в Україні існуюча система 

місцевого самоврядування недостатньо ефективно виконує головну місію, 

закладену Конституцією – забезпечення права територіальних громад 

самостійно вирішувати питання місцевого значення. 

Необхідність реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади викликана низкою причин. 

Через велику подрібненість територіальних громад, відсутність власних 

можливостей розвитку, старіння населення, значний відтік економічно активної 

його частини ускладнюються проблеми з наданням членам громад, насамперед 

сільських та селищних, якісних послуг, відповідальність за які несуть органи 

місцевого самоврядування. 

Необхідність постійної підтримки малочисельних громад з використанням 
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системи дотацій вирівнювання, яка реалізується через районні бюджети, 

стримує розвиток малих міст - потенційних точок економічного зростання. 

Об’єктивні процеси розвитку України визначатимуть подальше 

прискорення темпів урбанізації. Це спричиняє зростання чисельності міського 

населення, розширення меж міст, ускладнення вирішення проблем 

забезпечення мешканців відповідною інфраструктурою, соціальними 

послугами. 

Усе це потребує, з одного боку, розширення повноважень 

представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування міст, з 

іншого – впровадження ефективних механізмів контролю за економним та 

ефективним використанням місцевих ресурсів з боку членів їх територіальних 

громад. 

Вирішення вищезазначених проблем неможливе без серйозного 

реформування системи місцевого самоврядування, метою якого має бути 

підвищення якості життя людини за рахунок створення умов для сталого 

розвитку територіальних громад як самостійних та самодостатніх соціальних 

спільнот, члени яких матимуть можливість ефективно захищати власні права та 

інтереси шляхом участі у вирішенні питань місцевого значення. 

На  сьогодні  в  науковій  літературі  питання нормативно-

правового  врегулювання  проблематики  місцевого  самоврядування 

порушуються  в  працях  відомих  вчених,  економістіві  практиків.  

Ці проблеми досліджували, зокрема, О. Батанов, В. Борденюк, М. Гірняка, 

В. Кампо, М. Оніщук та інші. Питання впровадження європейських, зокрема 

польських,  стандартів муніципального управління у вітчизняних реаліях є 

надзвичайно актуальним, про що свідчать дослідження О.Башняка, 

П.Декальчука, Ж.Зіллера, М.Лесечка, Т.Нагалевського, Н.Нижник. 

Ухвалення закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

дало старт для здійснення конкретних заходів із реформування місцевого 

самоврядування. 

Крім того, питання децентралізації публічних фінансових ресурсів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19
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знайшли відображення у змінах до Бюджетного кодексу України щодо реформи 

міжбюджетних відносин, ухвалених  Законом  від 28.12.2014 № 79-VIII. 

Розпочинається конституційна реформа, яка покликана сформувати 

ефективну модель управління державою на вищому рівні. У реформованій 

управлінській політичній та адміністративній системі територіальним громадам 

відводиться роль базових елементів, а центральні органи влади анонсують свою 

підтримку в перетворенні цих громад на дієздатні та спроможні. Окремо слід 

зупинитись на реалізації державної ініціативи з об’єднання територіальних 

громад. Перший етап реалізації закону «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» вже пройшов.  

Зокрема, Кабінет міністрів України своєю Постановою від 8 квітня 

2015 року №214 затвердив «Методику формування дієздатних територіальних 

громад», відповідно до якої відбувається другий етап – складання 

перспективних планів формування територіальних громад обласними 

державними адміністраціями та ухвалення їх Кабінетом Міністрів України. 

Наступними етапами мають стати об’єднання територіальних громад у 

відповідності до перспективних планів та формування органів місцевого 

самоврядування об’єднаних територіальних громад і проведення в цих 

громадах перших місцевих виборів. 

Слід  зазначити, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України навело на своєму сайті достатньо 

повне роз’яснення ухваленої «Методики формування дієздатних 

територіальних громад»1 з переліком рекомендацій, якими регіональна влада 

має керуватись у процесі об’єднання громад. 

На теперішній час на території Донецької області створено 3 об’єднаної 

територіальної громади, це – Краснолиманська об’єднана територіальна 

громада, до складу якої входять Краснолиманська міська, Ямпільська, 

Дробишевська, Кіровськая, Новоселівська, Ярівська, Рубцівська, Коровоярська, 

Яцьківська, Рідкодубівська, Шандриголівська, Криволуцька, Тернівська 

сільські ради; Октябрьська об’єднана територіальна громада, до складу якої 
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входять Октябрська, Никанорівська, Новоторецька сільські ради; Черскаська 

об’єднана територіальна громада, до складу якої входять Черкаська, 

Олександрівська, Привільська, Прелесненська сільські ради. 

Разом з тим, на практиці  ради відмовляються приймати рішення  про 

підтримку об’єднання. 

ІАЦ «Громадський простір» зазначає, що рішення про підтримку 

об’єднання громад, окрім місцевих рад можуть бути прийняті на місцевому 

референдумі. Як реалізувати це право громади, коли щонайменше у ВРУ 

відсутній законопроект про місцевий референдум? А що робити, коли рада 

відмовиться приймати рішення і захоче винести це питання на референдум? 

Глухий кут, про що зазначає [4]. 

За таких обставин для створення повноцінних умов об’єднань громад 

важливим є внесення та прийняття Закону «Про місцеві референдуми». 

Сьогодні об’єднання громад відбувається виключно на добровільних 

засадах. Тобто, якщо громада проти об’єднання, її ніхто не зможе змусити. Так, 

наприклад Красноармійською міською радою було направлено пропозиції  до 

деяких сільських рад Красноармійського району щодо об’єднання 

територіальних громад, але  згоди на обєднання не отримали.Отже, від 

об’єднання відмовитися можна. І якою б не була причина відмови від 

об’єднання, результат один – в громаді залишається усе так, як було до цього, а 

от шляхів для розвитку не залишається, бо нема ресурсів і повноважень.  

Треба розуміти – село навіть з населенням 3-4 тисячі не може бути 

спроможним надавати усі необхідні послуги своїм мешканцям. На це у нього 

нема ні інфраструктури, ні фінансів, ні кадрів. Тобто, відмовившись від 

об’єднання, за більшістю соціальних та адміністративних послуг громадяни 

такого села, як і зараз, звертатимуться до громади (сьогодні – райцентру), яка ці 

послуги надавати спроможна. Крім того, не об’єднавшись, громада не отримає 

функцій,  повноважень та фінансових ресурсів на рівні міста обласного 

значення…Там не розвиватиметься економіка, а отже не з’являтимуться  робочі  

місця, і молоді сім’ї будуть змушені шукати кращої долі в інших громадах. 
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Отже залишити усе, як є – шлях до деградації села.  

Держава через закон про добровільне об’єдн ання дала можливість 

громадам консолідувати зусилля та ресурси і стати спроможними, інвестиційно 

привабливими, відкрити перспективи для людей в кожному населеному пункті, 

а скористатися цією можливістю, чи ні – це вже питання здорового глузду, а 

також прояв того, наскільки місцева влада дійсно дбає про майбутнє людей, які 

мешкають на цій території. 
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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ БЮДЖЕТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

 

Сьогодні всім в Україні зрозуміло, що децентралізація влади є вкрай 

необхідною. Цієї реформи прагнуть українські ліберали, демократи, науковці, 

активні посадові особи місцевого самоврядування, значна частина депутатів 
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місцевих рад. До такої реформи нас підштовхує і «децентралізований Захід». 

Здається, все повинно скластись вдало і з реформою не повинно виникати 

проблем, якби не стільки спротиву та спекуляцій щодо впровадження реформи 

як всередині України, так і поза її межами.  

Система адміністративно-територіального устрою України, яка 

залишилась у спадок ще від СРСР, стримує можливості для децентралізації 

влади, створює проблеми із розподілом фінансових ресурсів між різними 

рівнями адміністративно-територіального устрою і загалом є досить складною 

та заплутаною. Адміністративно-територіальний устрій – це проблема держави, 

але за цим стоять проблеми людей, що виникають внаслідок подрібненості та 

фрагментованості АТУ, коли людина отримує додаткові перешкоди у 

спілкуванні з владою. Сьогодні держава уже не в змозі утримувати за 

бюджетний кошт територіальні органи центральних органів виконавчої влади у 

багатьох районах, не кажучи про окремі громади, отже громадянам не завжди 

зрозуміло, до яких органів влади слід звертатись з тими чи іншими питаннями, 

особливо такими, що вимагають відповідного фінансування.  

Зменшення дисбалансів в економічному розвитку територій, створення 

умов для міжрегіональної солідарності та взаєморозуміння є умовою єдності 

державного простору та стійкості держави. Координація політики розвитку 

секторів економіки у територіях є запорукою вирішення регіональних проблем, 

а не їх посилення. На виконання цих принципів у 2001 році у нас з'явилась 

перша Концепція державної регіональної політики. 

Відповідно до Концепції №333-р Україна почала реформу з «м‘якого» 

періоду, коли було ухвалено низку законів, які створювали умови для певного 

звикання «жити разом». Це, передусім, закони «Про співробітництво 

територіальних громад» та «Про добровільне об‘єднання територіальних 

громад». На підтримку такого м‘якого етапу реформи та процесу добровільного 

об‘єднання громад у грудні 2014 року було проведено фактично «бюджетну 

революцію», коли в Україні принципово змінились підходи до фінансування 

місцевого самоврядування. В Україні на початок процесу добровільного 
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об‘єднання громад існувало 11338 сільських, селищних та міських рад. Звісно, 

немало з них включають декілька поселень. Разом такі громади нараховують 

1015 поселень, які фактично на момент початку процесу об‘єднання виглядали 

як об’єднані теріторіальні громади. В результаті реформи очікується, що має 

утворитися близько 1500 дієспроможних громад. Спроможних – у широкому, 

комплексному розумінні цього поняття, яке включає ресурсний потенціал та 

високий рівень і якість життя мешканців громади, надання їм великої кількості 

послуг як місцевого самоврядування, так і державної влади. Отже, 

визначальним підходом до проведення добровільного етапу реформи і 

створення об‘єднаних територіальних громад (ОТГ) є просторове планування 

території області таким чином, аби ОТГ були б спроможні виконувати 

повноваження місцевого самоврядування у повному обсязі.  

Слід підкреслити, що кожна держава, особливо із членів Європейського 

Союзу, прагне реалізовувати свою регіональну політику таким чином, щоб 

використати міжрегіональні відмінності як можливості розвитку, і не допустити 

їх перетворення на проблеми національної єдності та безпеки. Спираючись на 

цей досвід, Україна має перейти до нових принципів політики регіонального 

розвитку, серед яких є децентралізація влади та партнерство між різними її 

рівнями і гілками, а також партнерство із приватним і неурядовим секторами; 

ув'язка економічного розвитку та рівня конкурентоспроможності регіонів, 

добробуту населення від збалансованого просторового розвитку країни і 

навпаки.  

З метою реалізації зазначених принципів впродовж 2014-2016 років 

Кабінетом Міністрів України було затверджено ряд відповідних документів, 

зокрема: Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року 

(Постанова КМУ від 6 серпня 2014 р. № 385); Закон України «Про засади 

державної регіональної політики» від 05 лютого 2015 року № 156-VIII; Типове 

положення про агенцію регіонального розвитку (Постанова КМУ від 11 лютого 

2016 р. № 258); ухвалено акти Уряду щодо реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року; внесено зміни до Бюджетного 
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та Податкового кодексів України; затверджено регіональні стратегії розвитку 

для всіх областей, більшість з яких вже має плани реалізації таких стратегій. 

Місто Покровськ, до речі, також розробляє стратегію розвитку міста. 

Прийнятими змінами до Закону України «Про добровільне об'єднання 

територіальних громад» від 26.11.2015 р. передбачено, що ліквідація органів 

місцевого самоврядування не проводиться, а проводиться реорганізація шляхом 

приєднання. Рада об'єднаної територіальної громади вправі прийняти рішення 

про відміну процесу ліквідації та проведення реорганізації. Відповідно до 

частини 4 статті 8 Закону України «Про добровільне об'єднання громад» з дня 

набуття повноважень сільською, селищною, міською радою, обраною 

об’єднаною територіальною громадою, у порядку, визначеному цим Законом, 

здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільських, селищних, 

міських рад, обраних територіальними громадами, що об’єдналися, та 

розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, 

шляхом їх приєднання до юридичної особи – сільської, селищної, міської ради, 

розташованої в адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади.  

Щодо формування бюджету об’єднаної територіальної громади (ОТГ), 

треба розуміти, що бюджет ОТГ – це принципово інший бюджет, ніж бюджет 

сільської, селищної або міської (районного значення) ради. Громади переходять 

в інший статус, з іншими повноваженнями та іншими фінансовими ресурсами. 

Склад доходів та видатків для ОТГ визначається бюджетним законодавством 

аналогічно, як для міст обласного значення. При розрахунках міжбюджетних 

трансфертів Громада напряму контактує з Міністерством фінансів України 

(МФУ). 

Внесені зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України змінили 

парадигму фінансування місцевого самоврядування. Що тут відбулось? 

 Головні зміни зводяться до такого: 

- підвищено бюджетну та фінансову самостійність місцевих бюджетів. 

Стало можливим ухвалювати місцеві бюджети навіть без ухвалення 

Державного бюджету України;  
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- створено механізм стимулювання громад до об'єднання та формування 

спроможних територіальних громад через перехід бюджетів об’єднаних громад 

на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, наділення таких 

громад повноваженнями, рівнозначними повноваженням міст обласного 

значення, позбавлення виконання делегованих державою повноважень органів 

місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що не 

об’єдналися; 

- розширено дохідну базу місцевих бюджетів шляхом: - закріплення за 

місцевими бюджетами стабільних джерел – податку на доходи фізичних осіб за 

новими нормативами (бюджети міст обласного значення, районів – 60%, 

обласні бюджети – 15%, бюджет м. Києва – 40%) та податку на прибуток 

підприємств приватного сектору економіки (обласні бюджети – 10%);  

- запровадження з 2015 року збору з роздрібного продажу підакцизних 

товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) за ставкою в 

діапазоні від 2% до 5% вартості реалізованого товару замість збору за 

виноградарство, садівництво та хмелярство, який надходитиме до місцевих 

бюджетів;  

- розширення з 2015 року бази оподаткування податку на нерухомість 

шляхом включення до оподаткування комерційного (нежитлового) майна; 

 - передачі з державного бюджету плати за надання адміністративних 

послуг (крім 50% адміністративного збору за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців), державного мита;  

- збільшення відсотка зарахування екологічного податку з 35 до 80%. 

Стара система вирівнювання ґрунтувалася на вирівнюванні по видатках, 

які визначалися Міністерством фінансів України, виходячи із наявних ресурсів. 

Якщо доходи були високі, і якщо вони зростали, то тоді зменшувались 

трансферти. Тобто, це була рівність, але рівність по бідності. Ніякого стимулу 

працювати з платниками податків, з інвесторами не було. Отримати можна 

було рівно стільки, щоб бюджету вистачало на розраховані видатки і не більше. 



55 
 

Якщо якась громада, якась територія мала достатньо високий економічний 

потенціал і там формувалось достатньо багато ресурсів, то виникала ситуація, 

коли основна маса цих ресурсів у них вилучалась. Той, хто не працював, не 

пускав на свою територію бізнес, не мав підприємств на своїй території, не мав 

ресурсів, все одно постійно отримував ресурси з державного бюджету. 

Складалась парадоксальна ситуація: скільки б громада не працювала над 

розвитком місцевої економіки, багато отримувати не мала можливостей; 

незалежно від того, скільки напрацьовано, все одно громада отримувала 

ресурси для того, щоб якось жити. Головна ідея тут полягала у тому, аби з 

одного боку, дещо вирівняти стартові можливості у громадах, а з іншого – 

створити належні умови, аби збільшити спроможність бідніших, щоб бідніші 

ставали багатшими. Тобто, мала реалізуватися теза не така, щоб багаті стали 

бідними, а щоб бідні стали багатими.  

Нова бюджетна система дає змогу розвивати місцеву економіку таким 

чином, аби суттєво нарощувати місцеві доходи і при цьому не зменшувати 

дотацію вирівнювання. Для ОТГ дотація вирівнювання базується винятково на 

розрахунках ПДФО на одну особу. Збільшується рівень заробітних плат, 

зростає дохід місцевого бюджету, але поряд з цим зменшується дотація 

вирівнювання. Коли ж збільшується кількість самозайнятих людей, кількість 

фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, також збільшується 

місцевий бюджет. Таке збільшення надходжень до бюджету не впливає на 

розмір дотації. Це ж саме стосується і надходжень від податку на нерухомість, 

плати за землю, оренди комунального майна. Протягом 2015 року більшість 

місцевих бюджетів дуже вдало використали нові можливості. В цілому 

абсолютна більшість місцевих бюджетів виконані із суттєвим перевиконанням. 

Нові можливості місцевих бюджетів внаслідок запровадження таких нових 

надходжень, як відрахування з продажу підакцизних товарів та податку на 

нерухомість юридичних осіб, привели до появи у місцевих бюджетах 

додаткових ресурсів, які можна використати на поліпшення місцевої 

інфраструктури. Нові податки разом із активністю органів місцевого 
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самоврядування певним чином сприяють вирівнюванню бюджетних 

можливостей різних українських регіонів. У будь-якому випадку, сьогодні 

місцеве самоврядування є дійсно вмотивованим для того, аби розвивати 

місцеву економіку і таким чином збільшувати свою фінансову спроможність, 

задовольняючи потреби громадян.  

Капітальні видатки бюджетів розвитку спрямовуються на: соціально-

економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних проектів; 

будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-

культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво 

газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла 

окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та 

розвиток історико- культурних місць України та заповідників; будівництво та 

розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального 

електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних 

автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; комп'ютеризацію та 

інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; природоохоронні 

заходи; інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням. Бюджет розвитку 

місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих 

бюджетів. Кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, 

реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 

інфраструктури розподіляються рішенням місцевої ради при затвердженні 

місцевих бюджетів та при внесенні змін до них.  

Добровільне об‘єднання територіальних громад, перший етап якого 

відбувся в Україні в 2015 році, не є завершенням реального утворення 

спроможних громад. Адже на першому етапі фактично відбулось певне 

механичне об‘єднання низки територіальних громад в одну. Тепер після 

першого етапу об‘єднання перед ОТГ стає надважливе питання – створити 

реальну нову територіальну спільноту, в якій відсутній поділ на центр та 

периферію, і в якій всі мешканці різних поселень, що увійшли до складу нової 

ОТГ, відчувають себе передусім власне учасниками нової громади, а не 
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мешканцями конкретного поселення. Лише за умов створення такої нової 

місцевої спільноти, місцевої ідентичності можна бути переконаним, що ОТГ 

відбулась, і вона матиме перспективу швидкого розвитку. Нинішнє об‘єднання 

має сприяти утворенню нової локальної ідентичності, яка поширюватиметься 

на всі поселення, що увійшли в ОТГ. Діяльність новообраних органів місцевого 

самоврядування ОТГ має враховувати велику територію, на яку поширюється 

їхня юрисдикція, та особливості системи розселення людей в межах цієї 

території, звичаї та традиції, які існують в різних поселеннях. 

Місцеве самоврядування вирізняється тим, що воно має право на власні 

рішення та власні помилки. Головне, аби рішення мали свою логіку, 

приймались з дотриманням наперед встановлених процедур та в інтересах 

місцевої громади.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Існуюча в Україні система місцевoго самoврядування сьогoдні не 

відпoвідає oчікуванням та пoтребам суспільства. Функціoнування місцевoго 

самoврядування у більшoсті теритoріальних грoмад не забезпечує ствoрення та 

підтримки сприятливoго життєвoго середoвища, неoбхідного для всебічнoго 

рoзвитку людини, її самoреалізації, захисту її прав, надання мешканцям 

теритoріальних грoмад якісних та дoступних публічних пoслуг на оснoві 

сталoго рoзвитку дієздатнoї грoмади. Через велику пoдрібненість 

теритoріальних грoмад, відсутність власних можливoстей рoзвитку, старіння 

населення, значний відтік еконoмічно активнoї йoго частини у великі міста чи 

за межі України пoліпшити якість надання членам теритoріальних грoмад, 

насамперед сільських та селищних, гарантoваних державoю якісних сoціальних 
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та адміністративних пoслуг, відпoвідальність за які несуть oргани місцевoго 

самoврядування, на нинішній теритoріальній та законoдавчій оснoві немає 

мoжливості. 

Необхідність постійної фінансової підтримки малочисельних 

територіальних громад з використанням системи дотацій вирівнювання, яка 

реалізується через районні бюджети, стримує розвиток малих міст та великих 

селищ – потенційних точок економічного зростання. 

Усе це потребує, з одного боку, розширення повноважень 

представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування міст, з 

іншого – впровадження ефективних механізмів контролю за економним та 

ефективним використанням місцевих ресурсів членами їхніх територіальних 

громад. Суттєвого вдосконалення потребує і система територіальної організації 

влади, реформування якої має бути спрямоване на підвищення ефективності 

управління суспільним розвитком у просторовому вимірі. Україна стоїть перед 

нагальною потребою здійснення широкомасштабної реформи місцевого 

самоврядування та унормування адміністративно-територіального устрою. 

Безперечно, успішна реалізація реформи місцевого самоврядування сприятиме 

більш ефективній реалізації Україною політики європейської інтеграції, 

розвитку співробітництва з Європейськими інституціями. 

Реформування місцевого самоврядування неможливо без оновлення 

конституційного регулювання системи територіальної організації влади, 

розробки ряду нових законів про місцеве самоврядування. Нинішні 

конституційні, правові норми мають ґрунтуватися на засадах: Європейської 

хартії місцевого самоврядування щодо його організаційної, правової, 

фінансової, матеріальної, адміністративної самостійності; децентралізації, 

деконцентрації, повсюдності, субсидіарності, єдності системи публічної 

адміністрації, розбудови європейської моделі адміністративно- територіального 

устрою [1, 2]. 

В Україні закладенo кoнституційні засади місцевoго самoврядування, 

ратифікoвано Єврoпейську хартію місцевoго самoврядування, прийнятo ряд 
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базoвих нормативнo-правових актів, які ствoрюють правoві та фінансoві оснoви 

йoго діяльнoсті. Прoте від часу ухвалення Кoнституції України та базoвих для 

місцевого самoврядування нoрмативно-правoвих актів рoзвиток місцевого 

самоврядування фактично зупинився на рівні територіальних громад – міст 

обласного значення, оскільки переважна більшість територіальних громад через 

їх надмірну подрібненість та надзвичайно слабку фінансову базу виявилась 

неспроможною до виконання усіх повноважень місцевого самоврядування. 

Останнім часом на законодавчому рівні було прийнято декілька концепцій 

реформування місцевого самоврядування, які в цілому відповідають 

зазначеним принципам, спрямовані на підвищення спроможності органів 

місцевого самоврядування здійснювати регулювання і управління суттєвою 

частиною суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах 

населення. Серед таких документів необхідно відзначити Концепцію реформи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яку 

розроблено з урахуванням вимог Європейської хартії місцевого 

самоврядування, положень Програми економічних реформа на 2010-2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 

[3]. 

У Концепції зазначається, що метою реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади є підвищення 

спроможності органів місцевого самоврядування створювати умови розвитку 

територіальних громад та їх об’єднань, а також забезпечення місцевими 

органами виконавчої влади, територіальними органів центральних органів 

виконавчої влади територіальної доступності для мешканців цих громад 

адміністративних, соціальних та інших послуг. 

Досягнення цієї мети передбачає: створення умов добровільного 

об’єднання територіальних громад, у яких створюються дієздатні органи 

місцевого самоврядування, спроможні виконувати законодавчо визначені повні 

та виключні власні, а також делеговані повноваження; недопущення 

дублювання повноважень, функцій та завдань органів місцевого 



61 
 

самоврядування різних рівнів; забезпечення відкритості та підзвітності 

населенню територіальних громад діяльності органів місцевого самоврядування 

та їх посадових осіб; розроблення механізмів контролю за якістю надання 

населенню адміністративних, соціальних та інших законодавчо визначених 

послуг відповідної якості; передачу від місцевих органів виконавчої влади та 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади органам 

місцевого самоврядування функцій, які мають найтісніший контакт з 

громадянином; створення достатніх матеріальних, фінансових та 

організаційних умов забезпечення виконання завдань органами місцевого 

самоврядування; реформування територіальної влади за принципом 

оптимального забезпечення населення адміністративними і соціальними 

послугами, яке зменшує диспропорції у доступі громадян до цих послуг та їх 

якості [4]. 

Основними вимогами до реформування системи місцевого 

самоврядування, згідно з Концепцією, та територіальної організації влади: 

основою нової системи місцевого самоврядування мають стати об’єднані 

територіальні громади; визначення чітких меж кожної територіальної громади; 

повсюдність юрисдикції органів місцевого самоврядування на територіях 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць; визначення повних та 

вичерпних обов’язкових повноважень органів місцевого самоврядування усіх 

рівнів з обов’язковим застосуванням принципу субсидіарності; формування 

повноважень місцевих органів виконавчої влади здійснюється після визначення 

повноважень на кожному рівні місцевого самоврядування, які передаються 

державою, якщо на відповідному рівні створено представницькі органи 

місцевого самоврядування та підпорядковані їм виконавчі органи; у процесі 

передачі повноважень до органів місцевого самоврядування враховується їхня 

спроможність реалізувати ці повноваження; забезпечується достатній рівень 

фінансування повноважень органів місцевого самоврядування; законодавче 

визначення стандартів послуг (адміністративних та соціальних), що надаються 

на кожному рівні місцевого самоврядування; забезпечується ефективна та 
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процедурно визначена система контролю з боку місцевих та центральних 

органів виконавчої влади за виконанням органами місцевого самоврядування 

Конституції та законів України; створюється чітка система контролю за 

діяльністю органів місцевого самоврядування з боку мешканців територіальних 

громад та їх об’єднань; територіальні органи центральних органів виконавчої 

влади здійснюють контрольні функції щодо забезпечення виконання 

законодавства України на відповідній території, надають адміністративні 

послуги населенню та юридичним особам виходячи із принципу найбільшої 

прийнятності форми, способу їх надання та доступу до них, здійснюють 

постійний моніторинг щодо зменшення диспропорцій у доступі до послуг на 

відповідній території; формування та структура територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади має визначатися максимальним 

доступом громадян та юридичних осіб до послуг, що надаються цими 

органами. 

Розв’язання проблеми базується на положеннях Конституції України, 

Європейської хартії місцевого самоврядування і здійснюється на засадах 

законності та верховенства права, державної підтримки місцевого 

самоврядування, партнерства між державою та місцевим самоврядуванням, 

правовій, організаційній та матеріальній автономності місцевого 

самоврядування; підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування територіальній громаді та органам виконавчої влади 

у межах делегованих функцій, субсидіарності.  

Законодавчі документи щодо реформи місцевого самоврядування 

розроблені з урахуванням національного і міжнародного досвіду становлення 

та організації місцевого самоврядування, документів Ради Європи, з метою 

визначення засад розбудови оптимальної, ефективної системи належного, 

доброчесного місцевого самоврядування в Україні. Успіх цього процесу, 

розбудова дійсно ефективного інституту місцевого самоврядування, 

залежитеме від реального втілення у суспільно-політичну практику визначених 

орієнтирів і напрямів реформування. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКРИТТЯ  ШАХТ ДОНБАСУ 

 

Актуальність проведеного  дослідження пов’язана з тим, що  більшість 

вуглевидобувних підприємств Донецької області є містоутворюючими,  

формують доходну частину бюджету міст. У невеликих містах Донбасу   майже 

відсутня можливість альтернативного працевлаштування, що, в свою чергу, 

спричиняє підвищення рівня безробіття. Таким чином, закриття шахт відволікає 

значний обсяг бюджетних коштів, поглиблює комплекс економічних та 

соціальних проблем, призводить до зниження попиту на робочу силу.  

Стан проблеми. З початку процесу масового закриття шахт, який 

розпочато у 1996 році, на ліквідацію передано 67 гірничих підприємств з 

проектною вартістю ліквідаційних робіт 6,6 млрд. грн. За цей час на ці заходи 

було витрачено 4,3 млрд. грн. (65 %) і завершено ліквідацію лише 

29 підприємств (43 %). Протягом 1996-2016 років на ліквідацію передано 67 

гірничих підприємств області (65 шахт і 2 збагачувальні фабрики). За цей же 

період завершено виконання ліквідаційних робіт лише по 29 підприємствах (28 

шахт і 1 збагачувальна фабрика) [1].  

Загальна проектна вартість ліквідаційних робіт по цих підприємствах 

станом на 2014 рік складала 6,6 млрд. грн., профінансовано – 4,3 млрд. грн., або 

65 %. Залишкова вартість в цінах 2014 року – 2,3 млрд. грн. Отже, середня 

вартість проекту ліквідації (6,6 млрд. грн. на 38 підприємств) складає 

170 млн. грн. Фактично вартість проекту коливається від 50 до 300 млн. грн. 
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Крім того, протягом 2015-2016 років Міненерговугілля планує розпочати 

ліквідаційні роботи ще по 3-х шахтах області, загальна вартість ліквідаційних 

робіт по яких становитиме 474,1 млн. грн. Крім шахт, що знаходяться в стадії 

ліквідації, до гірничих підприємств, які припинили свою виробничу діяльність і 

фінансуються за Програмою Держбюджету «Реструктуризація вугільної та 

торфодобувної промисловості» відносяться:  

– шахти ІІІ групи – шахти, що знаходяться в стадії підготовки до ліквідації; 

– ДП «Укршахтгідрозахист» – до складу входять закриті шахти, що 

працюють у водовідливному режимі для забезпечення гідробезпеки діючих 

шахт та прилеглих територій. Кількість шахт ІІІ групи – 10, шахт 

ДП «Укршахтгідрозахист» – 9 [2]. 

Всього на реструктуризацію гірничих підприємств області в 2014 році з 

держбюджету було виділено 269,2 млн. грн., в тому числі: на виконання 

ліквідаційних робіт – 102 млн. грн., на шахти ІІІ групи – 122,9 млн. грн., на 

шахти ДП «Укршахтгідрозахист» – 44,3 млн. грн. 

Всі вищезазначені підприємства підпорядковуються Міненерговугілля 

України, в той же час, переважна більшість цих підприємств знаходиться на 

території, тимчасово не підконтрольній українській владі. Так, на території, 

підконтрольній українській владі розташовано 5 шахт:  4 шахти, що 

знаходяться в стадії ліквідації;  1 шахта ІІІ групи. На території, підконтрольній 

ДНР, розташовано 52 шахти:  34 шахти, що знаходяться в стадії ліквідації;   9 

шахт ІІІ групи;  9 шахт ДП «Укршахтгідрозахист» [3]. 

Основні результати дослідження. Під час дослідження були визначені 

наступні проблеми: 

1. Економічні проблеми закриття шахт. Причиною затягування 

процесу ліквідації шахт є щорічне бюджетне недофінансування, що значно 

збільшує терміни перебування шахт у стадії ліквідації, потребує щорічного 

коригування проектів ліквідації та збільшення потреби у бюджетних коштах. В 

цих умовах основні обсяги фінансування спрямовуються не на фізичну 

ліквідацію підприємств, а на їх утримання в період ліквідації. Недостатність 
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бюджетного фінансування ліквідаційних робіт у сукупності з недосконалістю 

процесу ліквідації гірничих підприємств призводить як до значного затягування 

процесу ліквідації, так і до нераціонального використання бюджетних коштів.  

У результаті здійснення заходів із структурної перебудови вугільної галузі 

не вдалося досягти необхідного технічного та економічного рівня виробництва, 

внаслідок чого склалася ситуація, коли кошти, отримані від реалізації готової 

товарної вугільної продукції, не покривають витрат на її виробництво, що 

зумовлює істотне навантаження на державний бюджет, пов’язане з наданням 

державної підтримки вугільній галузі. Значна кількість населених пунктів, на 

території яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, 

перебувають у депресивному стані. Потреба та фактичні обсяги фінансування 

вугледобувних підприємства, за останні роки наведено у табл.1. 

                                                                                                               Таблиця 1 

Фінансування вугледобувних підприємств [4] 

Рік 

Потреба у 

фінансуванні, 

млн. грн. 

Фактичний обсяг 

фінансування, 

млн. грн. 

% 

2010 580 272,0 47 % 

2011 750 655,4 87 % 

2012 900 570,6 63 % 

2013 1 600 431 27 % 

2014 1 170 102 9 % 

2015-2016 

 

224,91 

 

фінансування скасовано  - 

 

Екологічні проблеми. Нехтування в ході закриття шахт вимогами 

техногенної та екологічної безпеки призводить до істотних змін якості 

підземних і поверхневих вод, забруднення, підтоплення і заболочування 

територій, просідання земної поверхні тощо. Зростають ризики фізичного 

руйнування промислових об’єктів, житлових будинків і комунікацій на 

прилеглих територіях. Внаслідок цього значна кількість шахтарських міст 
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перетворилися на території екологічного і соціального лиха. Гострими є 

проблеми поведінки з відходами гірничих підприємств, зберігається дисбаланс 

між відпрацьованими та рекультивованими землями на гірничодобувних 

підприємствах та підтоплення територій закритих шахт [5]. 

Законодавчі проблеми. Необхідно відмітити недосконалість законодавчої 

бази, що регулює процес ліквідації підприємств вугільної галузі та пов'язаних з 

цим питань. На теперішній час механізм ліквідації гірничих підприємств та 

функціонування їх у водовідливному режимі регулюється Порядком ліквідації 

збиткових вуглевидобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.1997 № 939 (зі змінами). 

Проте, цей Порядок розповсюджується лише на державні підприємства, не 

охоплюючи при цьому всього комплексу проблем, пов’язаних із ліквідацією.  

Цивільний та Господарський кодекси України містять загальні норми щодо 

ліквідації юридичних осіб (суб’єктів господарювання) без урахування 

особливостей тих чи інших їх видів. У Гірничому законі України та Кодексі 

України про надра питанням ліквідації гірничих підприємств присвячені лише 

декілька статей, що вимагають конкретизації. Як наслідок, невизначеною є 

процедура ліквідації гірничих підприємств недержавної форми власності, не 

вирішуються питання щодо правонаступників ліквідованих гірничих 

підприємств, подолання негативних соціально-економічних та еколого-

гідрогеологічних наслідків ліквідації [6].  

Соціальні проблеми. Сьoгoдні в регіoнах, на теритoрії яких рoзміщуються 

підприємства вугільної галузі, відбувається звуження сфери застосування праці 

у зв’язку з ліквідацією неперспективних шахт без створення нових робочих 

місць, що призводить до зниження попиту на робочу силу. Так, на 1 січня 2016 

р. співвідношення чисельності незайнятих громадян і вакантних робочих місць 

у Донецькій області становило сім осіб на одне місце. Дисбаланс між попитом і 

пропонуванням робочої сили має місце також у Львівській та Луганській 

областях, у яких на одне вакантне робоче місце претендує відповідно 12 і сім 

осіб. За прогнозними розрахунками, кількість працівників, які будуть 
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вивільнені в результаті ліквідації неперспективних шахт у 2012-2016 роках, 

становитиме 8,5 тис. осіб, з них лише близько 750 осіб (9 відсотків) матимуть 

можливість подальшого працевлаштування на шахти, що працюють. Крім того, 

скоротиться чисельність працівників на допоміжних та обслуговуючих 

підприємствах вугільної галузі [7].  

Рекомендації дослідження. Таким чином, необхідно розробити та 

затвердити постановою Кабінету Міністрів України відповідний порядок, в 

якому визначити умови надання та використання  субвенції, розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів, питання контролю за їх цільовим 

використанням тощо. Крім того, облдержадміністраціям, на території яких 

розташовані закриті шахти, необхідно розробити відповідні програми 

виконання робіт з ліквідації гірничих підприємств та утримання водовідливних 

комплексів, а обласним радам прийняти рішення про виділення необхідних 

коштів з обласного бюджету. Сприяти вирішенню низки цих проблем може 

прийняття  Закону України «Про ліквідацію гірничих підприємств і наслідків їх 

виробничої діяльності», розроблений в 2009 році облдержадміністрацією 

спільно з Центром законодавчих ініціатив облради. Прийняття цього 

законопроекту вирішить питання щодо правонаступників ліквідованих 

гірничих підприємств, подолання негативних соціально-економічних та 

еколого-гідрогеологічних наслідків ліквідації, а також визначить процедуру 

ліквідації гірничих підприємств недержавної форми власності. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ В УКРАЇНІ 

 

У період 2007-2015 рр. в Україні спостерігається значне зменшення рівня 

ефективності торгів: торги останніх років є неконкурентними та 

неефективними.  Зростає частка відмінених торгів. Зокрема, починаючи з 2008 

року і дотепер цей показник сягає більш чверті, що свідчить про негативний 

стан державних закупівель в Україні, в цілому. Низькою є оцінка спеціалістів 

міжнародної організації SIGMA (Support for Improvement in Governance and 

Management) стану та системи організації державних закупівель в Україні, що 

загалом негативно позначається на міжнародному іміджі країни.  

В Україні, в рамках моніторингу та аудиту державних закупівель, бракує 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article
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науково-обґрунтованих критеріїв оцінки результативності та ефективності 

державних закупівель. Корупційні чинники, невміння ефективно, з погляду 

суспільних інтересів, взаємодіяти з постачальниками, для задоволення 

державних потреб, стали негативними чинниками у діяльності закупівельних 

органів, що діють при укладенні договорів від імені держави [1, c. 255]. 

В умовах ринкової української економіки виникає необхідність пошуку 

напрямів удосконалення організаційно-економічного механізму управління 

державними закупівлями, націленого на ефективне використання державних 

коштів при реалізації державних програм формування економічної політики 

держави. Оскільки, бюджет є джерелом фінансування закупівель, від розвитку 

або обмеження конкуренції залежить результативність та ефективність не лише 

державних закупівель, а й державного бюджету, в цілому. Конкурентна 

боротьба постачальників за державні контракти повинна призводити до 

зниження закупівельних цін і підвищення якості продукції, стимулювати 

розвиток національного виробництва та ін. Неефективність механізму 

державних закупівель в Україні призвела до надмірних та необґрунтованих 

витрат, незадоволення державних потреб, особливо у сферах охорони здоров’я, 

освіти і науки, національної безпеки та оборони. 

У сучасній українській науковій літературі аспекти державного 

регулювання економіки відображені у працях А. Мазаракі, В. Гейця, 

Т. Єфименко, В. Семиноженка, В. Лагутіна, В. Смиричинського, Г. Харченка,  

Г. Пінькас, В. Зубаря. В економічній літературі зазначених авторів 

використовуються дефініції «державні закупівлі», «публічні закупівлі», 

«державне замовлення», «державні контракти» і розглядаються як грошові 

видатки уряду на придбання вироблених у певному році товарів та послуг; 

інструмент фіскальної політики; форма ринкової діяльності держави, 

ключовими функціями якої є задоволення суспільних потреб, зменшення 

державних видатків через механізм чесної конкуренції.  

Найбільший внесок в оцінювання ролі і соціально-економічного змісту 

державних закупівель, як складової державного регулювання, внесли такі 
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зарубіжні вчені як: П. Самуельсон, Д. Норт, Дж. Стігліц, О. Уільямсон, 

А. Маршалл, Ф. Фукуяма. У працях науковців визначається характер 

економічних відносин держави і бізнесу, проблеми управління в сфері 

економічної конкуренції. Вони розглядають особливості реалізації економічних 

відносин в системі державних закупівель як складової контрактної діяльності 

держави та особливості її розвитку.  

Однак, незважаючи на достатній інтерес вітчизняних і зарубіжних вчених 

та значну кількість публікацій, пов’язаних з цією проблематикою, у сучасній 

науці бракує комплексного підходу до формування та реалізації організаційно-

економічного механізму управління результативними та ефективними 

державними закупівлями. Розробка механізму передбачає дослідження таких 

першочергових положень як:  

відповідність законодавства про державні закупівлі міжнародній 

(європейській) практиці;  

існуючі підходи до оцінки ефективності механізму державних закупівель;  

критерії та показники оцінювання механізму державних закупівель; 

діловий підхід у партнерських відносинах держави та бізнесу;  

розвиненість та надійність інституційні структури; рівень корупції у сфері 

державних закупівель;  

наявність належних засобів моніторингу державних закупівель;  

вплив державних закупівель на стимулювання інноваційного виробництва; 

відповідність системи управління державними закупівлями ступеню реалізації 

стратегічних цілей соціально-економічного розвитку держави [2, c. 35-37]. 

Механізм управління державними закупівлями має включати індикативну 

оцінку кількісних параметрів з урахуванням динаміки показників за період 

2000-2014 рр. та експертну оцінку для визначення проблем здійснення 

державних закупівель в окремих галузях економіки держави. 

Так, у період 2001-2006 рр., 2009 р., 2011 р., майже третина закупівель за 

вартісними показниками здійснювалася на неконкурентній основі. У 2006 р., 

2009 р., 2011 р., 2012-2014 рр. такий показник погіршився – частка 
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неконкурентних заходів збільшилася майже до половини. 

Неконкурентні закупівлі здійснюються, як правило, на монопольних 

ринках, у тому числі природних монополій – ринку послуг водо-, тепло-, та 

енергопостачання, водовідведення та обслуговування каналізаційних систем, 

транспортування, електрозв’язку тощо. Одним з індикаторів реалізації Стратегії 

встановлено ліміт частки одного постачальника в загальному обсязі закупівель, 

що складатиме не більше 30 відсотків та питомої ваги місцевих бюджетів 

становитиме не менше 65 відсотків у зведеному бюджеті держави [3] 

Середня кількість учасників конкурентних закупівель у період 2008-2014 

рр. мають найгірші значення (у середньому менше двох учасників на 1 торг). 

Найкращі показники характеризувалися у 2001 (3,7), 2003 (4,5), 2004 (4,9), 2006 

(7,8) рр. 

Починаючи з 2008 року, значно збільшується частка відмінених торгів (у 

середньому – 25 %), що є негативним індикатором ефективності системи 

державних закупівель [4, c. 89-92]. 

На нашу думку, крім кількісних показників, для оцінки ефективності 

системи управління державними закупівлями доцільно застосовувати експертні 

оцінки за такими напрямами: 

1. діловий підхід в управлінні державними закупівлями, врахування 

необхідності підтримання належного балансу між інтересами замовників і 

учасників та встановлення відповідальності за прийняті рішення, економічне 

стимулювання за виконання контрактів. 

2. Розвиненість та надійність інституційних структур, рівень їх 

адміністративної потужності для ефективного застосування національних 

законів та чіткого розподілу функцій державних органів для прийняття рішень з 

державних закупівель. 

3. Рівень корупції у сфері державних закупівель. 

4. Наявність належних засобів моніторингу державних закупівель. 

5. Вплив державних закупівель на стимулювання інноваційного 

виробництва. 
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6. Відповідність системи управління державними закупівлями ступеню 

реалізації стратегічних цілей соціально-економічного розвитку держави. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЦІНОВИХ СТРАТЕГІЙ 

 

У ринковому середовищі, на формування якого були спрямовані всі заходи 

вітчизняної економічної політики останніх років, особливе значення для 

підприємства мають лише переваги порівняно з конкурентами, а не тільки з 

минулими досягненнями. Саме стратегія випереджального розвитку має 

забезпечити підприємству стабільність отримання доходів в довгостроковій 

перспективі, утримання та розширення своєї ринкової частки. Важливою 

складовою загальної стратегії розвитку є стратегія ціноутворення,яку можна 
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представити у вигляді формули: 

Мета підприємства + Метод встановлення вихідної ціни + Рух вихідної 

ціни = Стратегія ціноутворення 

Основною сутністю стратегії ціноутворення є встановлення ціни, яка 

забезпечить отримання цільового прибутку. Методика такого підходу 

ґрунтується на графіку беззбитковості, на якому представлені загальні витрати 

й загальні надходження при різних рівнях обсягу продажів. 

Якщо підприємство знизить ціну, то для отримання цільового прибутку йому 

потрібно продати більшу кількість товару, якщо підвищить - менше. Однак при 

більш високій ціні ринок, можливо, не захоче купити навіть таку кількість 

товару, що залежить від еластичності попиту за ціною). 

Для збереження і зміцнення лідерства за показником частки ринку 

необхідно залучити споживача якісним і відносно недорогим (у порівнянні з 

конкурентами) товаром. Встановлюючи ціни нижче конкурентних, 

підприємство, тeм не менше, може за рахунок більш низьких витрат 

забезпечити собі такий же, як у конкурентів, рівень рентабельності продажів, 

або навіть трохи вище. 

Так як ціни будуть невисокими, підприємству для отримання необхідної 

суми прибутку доведеться продавати більший обсяг товарів, ніж при високих 

цінах. При зростанні обсягу продажів, підприємство може зберегти і збільшити 

свою частку на ринку. Якщо підприємство сподівається вивести на ринок нові 

товари, то для цього необхідно буде застосувати такі стратегії: 

- стратегія «зняття вершків» передбачає встановлення спочатку високої 

ціни на товар в розрахунку на найприбутковіший сегмент ринку, з подальшим 

поступовим зниженням ціни з метою охоплення нових сегментів. 

- стратегія міцного впровадження, навпаки, полягає у тому, що спочатку 

встановлюється на новий товар відносно низька ціна в надії на залучення 

великої кількості покупців і завоювання значної частки ринку. 

Встановленням початкової ціни і визначенням напрямку її обґрунтованої 

зміни стратегія ціноутворення не завершується, а продовжується у вигляді 
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тактики. Тепер підприємство має розробити цінову тактику, тобто провести 

ринкове коригування ціни, яка передбачає прийняття ряду наступних рішень: 

По-перше, встановлення стандартних або гнучких цін. Зміст 

такогорішення полягає в тому, що підприємству доцільніше застосовувати 

стандартні ціни, які залишаються постійними протягом відносно тривалого 

періоду часу. Використання таких цін дає можливість підприємству створити у 

споживачів враження стійкості ціни продукції підприємства на тлі загального 

подорожчання. 

По-друге встановлення єдиної ціни або її зміни за сегментами ринку 

(дискримінаційні ціни). Таке рішення відрізняється тим, що можливе 

встановлення різних цін в залежності від статусу споживачів: для фізичних осіб 

нижче, для юридичних - вище. Також можливий варіант встановлення різних 

цін для споживачів, що мають різну віддаленість від підприємства. 

По-третє використання системи знижок. При такому рішенні підприємство 

може використовувати наступні види знижок: знижки за кількість товару, що 

купується, кумулятивні, сезонні, періодичні знижки, знижки за оперативність 

платежу.  

Для обґрунтування та прийняття цінових рішень доцільно звернутись до 

стратегій якісно-цінового позиціонування, які представлено на рис.1 

Якість ЦІНА 

висока 

високая середня низька 

1.Стратегія 

прпреміальних 

нанацінок 

2. Стратегія 

глглибокого 

прпроникнення на ринок 

3. Стратегія 

піпідвищеної ці ціннісної 

значущості 

середня 
4.Стратегія за 

підвищеної ціни 

5. Стратегія 

середнього рівня 

6. Стратегія 

доброякісності 

низька 
7.Стратегія 

попограбування 

8. Стратегія 

показного блиску 

9.Стратегія низької 

ціннісної значимості 

Рис. 1. Стратегії ціноутворення «ціна-якість» 
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Якщо існуючий лідер ринку займає позицію 1, тобто випускає товар з 

преміальною націнкою і продає його за максимально можливою високою 

ціною, підприємство-новачок може віддати перевагу однієй з інших стратегій. 

Вона може створити високоякісний товар і призначити на нього середню ціну 

(позиція 2), створити товар середнього рівня якості і встановити на нього 

середню ціну (позиція 5) і т.д. Підприємству потрібно вивчити розміри і темпи 

росту ринку для кожної з дев'яти позицій, представлених на рис. 1, і конкретних 

конкурентів в рамках кожної з них. 

Розробка самостійної цінової стратегії – постійно відтворений процес. Не 

можна створити таку стратегію один раз і потім користуватися нею без усяких 

коригувань багато років. Стратегію ціноутворення необхідно постійно 

перевіряти на основі фактично досягнутих результатів і при необхідності 

коригувати. А головне така стратегія має відповідати саме тій маркетинговій і 

загальній стратегії, яку на даному етапі реалізує підприємство. 

Слід відзначити, що основними типами маркетингових стратегій є: 

проникнення на ринок; розвиток ринку; сегментація ринку; розробка нового 

продукту або модифікація вже існуючого для завоювання нових ринків. Цей 

процес передбачає врахування багатьох факторів і  складається з трьох етапів: 

перший етап-збору інформації; другий етап-стратегічного аналізу; третій етап-

формування стратегії . Виконання цих етапів дозволяє обґрунтувати рішення з 

вибору цінової стратегії для подальшого їх розгляду і прийняття. При цьому, 

доцільно  використовувати досвід реалізації таких стратегій, на інших 

підприємствах, а також в методичних матеріалах. За цих умов конкретна ціна, 

що завершує піраміду цінової стратегії підприємства може забезпечити реальне 

підвищення прибутковості господарської діяльності. 
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ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 

 

Заробітна плата залишається  однією із найважливіших і водночас 

складних  економічних категорій. Для більшості працездатного  населення 

заробітна плата  є основним джерелом забезпечення життєдіяльності 

працівника і його родини . Кожна працездатна людина, яка виконує певний 

обсяг робіт, може отримувати заробітну плату за використання своїх фізичних 

чи інтелектуальних здібностей. Отже, заробітна плата – це певна сума грошей, 

яку виплачує роботодавець працівнику  за використання його здібностей.  

 Для українців заробітна плата втратила свою відтворювальну та 

стимулюючу функції і фактично перетворилася на різновид соціальних виплат, 

не пов'язаних з кількістю, якістю та кінцевими трудовими результатами. При 

цьому, її рівень у нашій країні значно нижчий порівняно з розвиненими 

державами світу та країнами СНД. Праця та її оплата як ціннісні орієнтири 

втрачають своє соціально-економічне призначення, що негативно впливає на 

стан і розвиток потенціалу окремого підприємства і економічного потенціалу 

держави. Це потребує всебічного моніторингу, аналізу і контролю за цим 

процесом в сучасних умовах.  

Стан оплати праці найманих працівників в Україні є незадовільним, хоча і 

спостерігається деяке підвищення заробітної плати, на що існують об`єктивні 

та суб`єктивні причини.  

За даними Державної служби статистики, реальна заробітна плата в 

Україні в 2015 року збільшилася на 14,9  % порівняно з 2014 роком і на 35 % - 

порівняно з 2013 роком. Такі показники вказують про позитивні тенденції, 
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Данні представлені в таблиці 1.[1] 

Табл. 1. Динаміка середньомісячної заробітної плати по регіонах у 1998-

2015 роках. 

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.) 
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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Україна 

7

3 

1

26 

1

43 

1

53 

1

78 

2

30 

3
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3
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4

62 

5

90 

8

06 

1
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1
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1
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1
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2
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2
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3
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Республіка  Крим 

7

0 

1

18 

1

34 

1

43 

1

68 

2

25 

3

01 

3

58 

4

33 

5

43 

7

30 

9

52 

1
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1
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1
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1
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2

295 

2
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Вінницька 

5

8 

1

00 

1

12 

1

15 

1

29 

1

59 

2

15 

2

65 

3

34 

4

35 

5

97 

7

93 

1

028 

1

404 

1

511 

1

782 

2

074 

2

432 

Волинська 

5

3 

9

0 

1

03 

1

05 

1

18 

1

50 

2

01 

2

53 

3

19 

4

12 

5

91 

7

73 

1

013 

1

380 

1

427 

1

692 

1

994 

2

339 

Дніпропетровська 

9

1 

1

59 

1

79 

1

89 

2

09 

2

73 

3

70 

4

38 

5

26 

6

67 

9

13 

1

139 

1

455 

1

876 

1

963 

2

369 

2

790 

3

138 

Донецька 

9

7 

1

58 

1

80 

1

95 

2

20 

2

92 

3

83 

4

52 

5

50 

7

12 

9

62 

1

202 

1

535 

2

015 

2

116 

2

549 

3

063 

3

496 

Житомирська 

6

1 

1

02 

1

14 

1

18 

1

34 

1

64 

2

20 

2

68 

3

34 

4

34 

6

02 

7

93 

1
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1

404 

1
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1

785 

2
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2

369 

Закарпатська 

5

0 

8

6 

1

00 

1

08 

1

30 

1

72 

2

38 

2

95 

3

79 

4

79 

6

65 

8

68 

1

091 

1

453 

1

562 

1

846 

2

069 

2

351 

Запорізька 

8

4 

1

46 

1

63 

1

83 

2

15 

2

89 

3

79 

4

45 

5

41 

6

71 

8

60 

1

091 

1

394 

1

812 

1

843 

2

187 

2

607 

2

927 

Івано-

Франківська 

6

5 

1

05 

1

16 

1

20 

1

40 

1

88 

2

59 

3

18 

4

02 

5

10 

7

18 

9

23 

1

180 

1

543 

1

627 

1

927 

2

213 

2

539 

Київська  

7

8 

1

28 

1

45 

1

51 

1

79 

2

41 

3

17 

3

78 

4

70 

5

92 

8

11 

1

058 

1

362 

1

852 

1

987 

2

295 

2

761 

3

157 

Кіровоградська 

5

8 

1

03 

1

27 

1

19 

1

53 

1

70 

2

31 

2

82 

3

53 

4

55 

6

24 

8

19 

1

054 

1

428 

1

537 

1

815 

2

114 

2

428 

Луганська 

8

2 

1

32 

1

51 

1

63 

1

84 

2

32 

3

20 

3

93 

4

74 

5

96 

8

05 

1

022 

1

323 

1

769 

1

873 

2

271 

2

742 

3

090 

Львівська 

6

2 

1

07 

1

22 

1

32 

1

52 

1

96 

2

72 

3

39 

4

19 

5

23 

7

13 

9

23 

1

183 

1

570 

1

667 

1

941 

2

244 

2

578 

Миколаївська 

6

8 

1

16 

1

31 

1

45 

1

69 

2

27 

3

27 

3

98 

4

70 

5

65 

7

44 

9

55 

1

202 

1

621 

1

806 

2

122 

2

448 

2

822 

Одеська 

6

6 

1

17 

1

34 

1

46 

1

83 

2

36 

3

06 

3

79 

4

54 

5

66 

7

68 

9

66 

1

226 

1

633 

1

787 

2

046 

2

387 

2

700 

Полтавська 

7

6 

1

30 

1

42 

1

50 

1

73 

2

20 

2

92 

3

54 

4

37 

5

60 

7

58 

9

61 

1

243 

1

661 

1

733 

2

102 

2

481 

2

850 

Рівненська 

6

1 

1

05 

1

17 

1

20 

1

35 

1

73 

2

45 

3

12 

3

90 

5

06 

6

85 

8

88 

1

133 

1

523 

1

614 

1

960 

2

211 

2

575 

Сумська 

6

6 

1

15 

1

27 

1

30 

1

50 

1

94 

2

59 

3

07 

3

79 

4

73 

6

63 

8

57 

1

098 

1

472 

1

593 

1

866 

2

177 

2

503 

Тернопільська 

5

3 

9

0 

1

02 

1

04 

1

12 

1

35 

1

90 

2

37 

3

04 

3

88 

5

53 

7

27 

9

43 

1

313 

1

412 

1

659 

1

871 

2

185 

Харківська 

7

2 

1

27 

1

49 

1

59 

1

84 

2

30 

3

10 

3

70 

4

55 

5

69 

7

59 

9

74 

1

251 

1

679 

1

804 

2

060 

2

407 

2

753 

Херсонська 

5

9 

1

02 

1

20 

1

25 

1

43 

1

73 

2

33 

2

89 

3

56 

4

51 

6

25 

8

00 

1

017 

1

375 

1

482 

1

733 

1

970 

2

269 

Хмельницька 

5

5 

9

5 

1

09 

1

14 

1

27 

1

56 

2

11 

2

58 

3

23 

4

19 

5

84 

7

92 

1

045 

1

429 

1

521 

1

786 

2
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2

425 

Черкаська 

6

3 

1

11 

1

22 

1

27 

1

46 

1

75 

2

29 

2

76 

3

50 

4

65 

6

42 

8

46 

1

085 

1

459 

1

532 

1

835 

2
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2

508 

Чернівецька 

5

5 

9

4 

1

08 

1

06 

1

23 

1

57 

2

18 

2

71 

3

44 

4

41 

6

21 

8

19 

1

051 

1
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1
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1
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1
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2
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Чернігівська 

5

7 

1

04 

1

16 

1

22 

1

41 

1

77 

2

35 

2

77 

3

42 

4

38 

6

02 

7

90 

1
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1
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1
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1
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1
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2
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м.Київ 

1

00 

1

77 

2

15 

2

47 

3

03 

4

05 

5

49 

6

43 

7

61 

9

67 

1

314 

1
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2
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3
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3
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3

431 

4

012 

4

607 

м.Севастополь 

8

3 

1

37 

1

53 

1

59 

1

87 

2

51 

3

25 

3

91 

4

86 

5

94 

8

03 

1

005 

1

302 

1
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1

882 

2

167 

2
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2
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Заборгованість по виплаті зарплати в Україні в 2015 році  зменшилася на 

8,6 % порівняно з 2012 роком і досягла 893,7 млн. грн.  

Стан заборгованості на 1 жовтня 2015 року складає: найвищий рівень 

заборгованості (159,7 млн. грн.) зафіксовано в Донецькій області, а найнижчий 

– у Чернівецькій області. Такі значення показників заборгованості вказують про 

наявність суттєвих проблем як для економіки країни в цілому, так і для 

населення та підприємств зокрема.  

Оплата праці суттєвий важіль, від стану якого залежить розвиток 

практично всіх інших напрямків соціальної політики і можливість 

використання послугами галузей соціальної сфери. Так, від того, який розмір 

заробітної плати у вчителів, лікарів, продавців і т.д., багато в чому залежить 

розвиток та якість освіти й охорони здоров’я; рівень заробітної плати 

робітників визначається можливістю повноти та якості отримання потрібної 

освіти, медичних послуг, послуг ЖКГ, майбутніх пенсій і, врешті-решт, рівень 

та якість життя та здоров’я нації в цілому. 

Загально відомо, що в Україні рівень оплати праці орієнтується на 

мінімальну заробітну плату (МЗП), і її рівень у порівнянно із розвинутими 

країнами заходу вважається одним з найнижчих. Так у Люксембурзі та в 

Ірландії він становить 1642 та 1462 євро відповідно (найвищий в Європі), в 

Бельгії -1387, у Нідерландах - 1382, у Франції - 1321, у Великобританії - 1010 

євро, а в Україні - 110 євро. У колишніх соціалістичних країнах після 

приєднання до Євросоюзу рівень виплат у таких країнах, як Польща і 

Словаччина, швидко зростає, проте абсолютна величина мінімальної зарплати 

залишається все ж таки надзвичайно низькою. У нашій державі створено і 

введено в дію велику кількість нормативно-правових актів з питань оплати 

праці, але їх практичне втілення в економічне життя України має цілий ряд 
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проблем, пов’язаних із відірваністю законодавства від реальних економічних і 

політичних умов в країні, великою кількістю уточнюючих нормативних 

документів на додаток до основних, що ускладнює їх розуміння. 

Концептуальною  проблемою  України  є  обмеження  сфери  державного  втруч

ання  у  систему регулювання механізму  оплати праці.  Як  наслідок, за період 

2005-2015 років в Україні у порівняні з індустріально розвинутими країнами, 

незважаючи на значне зростання ВВП, середньої заробітної плати та 

мінімальної заробітної плати, спостерігалася значна розбалансованість темпів 

приросту продуктивності  праці та  виробництва, що  призводило  до зростання 

індексу споживчих  цін, матеріальних витрат у собівартості, «деградації» всіх 

функцій заробітної плати.Причинами загострення проблеми державного 

регулювання оплати праці є:  

 − відсутність дієвого контролю з боку держави за політикою оплати праці; 

− недосконалість науково-методичного забезпечення процесу регулювання 

оплати праці; 

− невиконання чинного законодавства. 

Зарубіжний досвід свідчить, що в кризових умовах економіки необхідно 

використовувати якісну, тобто високооплачувану робочу силу, яка може 

створювати конкурентоспроможну продукцію. Однак українські роботодавці 

«знову наступають на старі граблі - виживають за рахунок скорочення штатів та 

зниження рівня оплати праці своїх працівників». «Розквітає» практика оплати 

праці у конвертах, а звідси державний бюджет та соціальні фонди, і особливо 

пенсійний, недораховують мільйони гривень. Одним із напрямів антикризової 

політики можна знов таки запропонувати перевірений закордонний досвід - 

підвищення податкового тиску на високооплачувані прошарки населення, і 

навпаки, для мало оплачуваних - знизити оподаткування, застосовуючи 

диференційовану шкалу оподаткування, а не використовувати єдину ставку для 

усіх видів та розмірів доходів.  

Таким чином, існуючий ринок праці в Україні характеризується низькими 

показниками, які пояснюються дією внутрішніх та зовнішніх чинників. За 
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результатами дослідження деяких соціологів, чимала частка працездатного 

населення відмовляється виходити на ринок праці не тому, що не може знайти 

роботу, а тому що вони просто не бажають працювати. Їхня економічна 

неактивність створює лише негативний настрій у суспільстві і,  особливо, серед 

важливого для ринку праці прошарку населення у віці від 25  до 55 років.  

Динаміка витрат на робочу силу фактично повторює динаміку заробітної плати 

в галузях (за видами діяльності). Різниця в оплаті праці,  відповідно у витратах 

працедавця на робочу силу пов`язана не стільки з величиною підприємства, 

скільки з його належністю до галузі або виду економічної діяльності. 

Випереджальне зростання ціни робочої сили відбувається в приватному секторі 

економіки на відміну від державного; в окремих конкурентоспроможних 

галузях за умови підвищення попиту на продукцію галузі; в деяких найбільш 

економічно розвинутих регіонах країни, а також тіньовій економіці.  

Отже, можна зробити висновок, що на підвищення економічного 

потенціалу суттєво впливає формування вартості найманої робочої сили, що  в 

умовах кризи повинна залежати від ефективної політики регулювання ринку 

праці, а це, в першу чергу, залежить від умов і  оплати праці. 
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КРИТЕРИЙ ДОСТАТОЧНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Экономическое развитие страны обусловлено ее экономической 

политикой, которая выражает не только экономические интересы общества, но 

и его социальные цели. Политика, направленная не только на экономический 

рост, но и на целостное развитие общества, учитывающего интересы каждого 

его члена, должна поддерживать развитие более инклюзивных экономических 

институтов, включающих ценностные и морально-этические критерии. 

Экономические изменения должны быть направлены на стремление к общему 

благосостоянию, для достижения которого государство – в качестве 

социального института – должно взять на себя ответственность. Прежде всего, 

действия общества должны поощрять социальную включенность экономики. 

Институты, созданные для того, чтобы служить обществу, во времена кризисов 

особенно подвержены испытанию на прочность, каждое их действие тщательно 

проверяется обществом, которое ждет восстановления справедливости, 

стабильности и порядка. Большое значение для поддержания доверия к 

институтам приобретают вопросы, связанные с распределением и 

перераспределением ресурсов. Концепция социальной справедливости 

становится в этих вопросах ключевой. 

Общеизвестным фактом является то, что в мире множество людей живут в 

условиях несправедливости и экономического неравенства. В то время как 

некоторые члены общества обладают достаточными ресурсами для 

удовлетворения дорогостоящих желаний, многие другие испытывают 

недостаток в основных ресурсах, необходимых для выживания. Т. Нагель по 

этому поводу написал следующее: «Ужасает, что наиболее эффективные 
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социальные системы, которые мы смогли изобрести, позволяют, чтобы так 

много людей рождалось в условиях суровых лишений, угнетающих их 

перспективы для ведения достойной жизни, в то время как многие другие, 

которые хорошо обеспечены от рождения, могут свободно пользоваться 

преимуществами значительно вне условий простого приличия» [1, с. 64]. 

На первый взгляд, оптимальным решением проблемы несправедливости 

неравенства является борьба с ним по принципу равенства. Однако, 

эгалитарная концепция справедливости, пропагандирующая идеал равенства, 

не исключает критических возражений. Эти возражения адресованы тем, кто 

встревожен огромными различиями в ресурсах и благосостоянии среди людей и 

кого привлекает эгалитарная концепция справедливости, но кто все же не 

исключают оправданное экономическое неравенство. Их уравнительные 

идеалы возможно удовлетворит альтернатива, использующая критерий 

«достаточности» или «достойного уровня». 

По словам Амартии Сена, каждая разумная нравственная / политическая 

теория является эгалитарной теорией [2, с. 12-16]. Он утверждает, что многие 

мыслители, которые отвергают равенство, на самом деле являются его 

приверженцами. Например, Роберт Нозик, идеолог либертарианства, допускает 

существование экономического неравенства, но настаивает на том, что каждый 

человек имеет равное право быть свободным от принуждения [3]. 

Многие называют теорию справедливости Джона Ролза эгалитарной, 

несмотря на его принципиальные отличия в защите экономического и 

социального равенства. Он утверждает, что люди должны отказаться от 

экономического равенства, если разрешенное неравенство будет генерировать 

преимущества наименее обеспеченным [4]. В то время как теория Ролза не 

является эгалитарной по отношению к экономическим ресурсам, она является 

эгалитарной по отношению к формальным юридическим и политическим 

правам. 

В действительности, равенство является сомнительным идеалом, в то же 

время многие неравенства бесспорны, однако на практике большинство не 
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хочет избавляться от них. Например, морально допустимо, даже обязательно, 

посвящать свое время, привязанности и ресурсы в большей степени членам 

своей семьи, чем друзьям, соседям, клиентам и т.д., но если бы справедливость 

требовала распределения в равной степени, эта практика была бы недопустима. 

Цель равенства не достигается и в том случае, если оно предполагает 

нисходящий выравнивающий эффект, когда путь к достижению равенства 

лежит в снижении доходов каждого до самого низкого уровня (если все не 

могут быть богатыми, то пусть все будут одинаково бедны).  

Можно привести еще множество примеров, когда справедливость не 

требует равенства. Но что можно предложить в качестве альтернативы? Для 

оценки экономических институтов в соответствии с требованиями 

справедливости одним из центральных является максимизация благосостояния. 

Гарри Франкфурт предлагает признать критерий достаточности, как одну из 

возможных альтернатив ее достижения, и приводит несколько аргументов 

против экономического равенства. Он указывает на то, что неравенство 

допустимо, если люди, которые имеют меньше ресурсов, чем другие, от этого 

не страдают. Как говорит Франкфурт, проблема бедности в том, что бедные 

люди не имеют достаточно ресурсов. Он предполагает, что если у людей 

имеется достаточное количество ресурсов, то беспокоиться о несправедливости 

не имеет никакого смысла, даже если неравенство сохраняется. Теория 

достаточности фокусируется на взаимосвязи между уровнем благосостояния и 

тем, чем люди обладают, в то время как доктрина равенства фокусируется на 

взаимосвязи между имеющимся количеством ресурсов и количеством ресурсов, 

которыми обладают другие. Однако Франкфурт подчеркивает, что 

«достаточность» не следует толковать слишком минимально. По его мнению, 

достаточность связана с удовлетворением. Как он отмечает, «человек имеет 

достаточно денег тогда, когда это означает, что он доволен, не имея больше 

денег, чем у него есть» [5, с.271].  

В то же время имеется ряд проблем и с критерием достаточности. Одна из 

них связана с проблемой «дорогих вкусов» и заключается в том, что 
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достаточность не ограничивает желаний человека. Абсурдно думать, что 

справедливость требует, чтобы все аномально дорогостоящие желания были 

удовлетворены. В условиях ограниченных ресурсов никто не может дать 

каждому абсолютно все, что он хочет.  

В то время как справедливость не требует равных ресурсов для всех, она 

требует, чтобы, по крайней мере, все члены общества имели ресурсы, 

необходимые для достойного уровня благосостояния. Уровень достаточности 

определяет психологический фактор (индивидуальные желания и уровень 

удовлетворения людей), который устанавливает объем ресурсов, необходимых 

человеку. Достойный уровень благосостояния – социальный критерий, 

предполагающий достижение социального консенсуса об уровне ресурсов, 

необходимых для достойной жизни. Социальный консенсус должен быть 

достигнут и в том, что представляет собой бедность (недостаток ресурсов), 

которая обрекает людей к серьезным лишениям. Это важно, потому что, 

рассматривая критерии экономической справедливости в политике и 

институтах, мы сталкиваемся с проблемами ограниченных ресурсов. Любители, 

например, черной икры могут чувствовать себя несчастными, не имея 

возможности ее купить, но отсутствие икры не может рассматриваться в 

качестве серьезного лишения и потому может потребовать отказа в пользу 

других ресурсов, которые рассматриваются как необходимые для достойной 

жизни. Количество и тип доступных ресурсов изменяется, но некоторые 

потребности, такие как доступ к продовольствию и медицинской помощи, 

являются универсальными. Концепции достойной жизни и потребности в 

ресурсах для такой жизни различаются в зависимости от времени и места. Тем 

не менее, социальный консенсус в отношении этих вопросов обеспечивает 

справедливость распределения. 

А. Сен приводит аргументы, что критерий достаточности в равной степени 

касается и функциональных возможностей. Он утверждает, что не достаточно 

выравнивания ресурсов. Два человека с равными ресурсами могут оказаться не 

в состоянии преобразовать их в равный потенциал. «Люди с ограниченными 
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возможностями или очень высоким уровнем потребностей требуют больше 

ресурсов для производства такого же количества функциональных 

возможностей по сравнению с другими людьми, которые могут создавать их с 

меньшими затратами. Таким образом, справедливость требует от нас, чтобы мы 

оценивали мощность, а не просто количество ресурсов» [2, с. 79-87]. Сен 

утверждает, что недостаточный доход – это доход, который обеспечивает 

слишком мало возможностей. Он определяет бедность как «провал базовых 

возможностей для достижения определенных минимально допустимых 

уровней» [2, с. 109] и приводит некоторые компоненты достойной жизни. Его 

точка зрения не противоречит определению A. Mегалит о приличном обществе 

как о «том, чьи институты не унижают людей» [6, с. 1] и с акцентом Дж. Ролза 

на самоуважении в качестве основного блага [4, с. 598-606].  Хотя чувство 

собственного достоинства не может быть распределено между всеми членами 

общества, можно определить ресурсы, которые необходимы для ощущения ими 

самоуважения в конкретном обществе, а критерий достаточности в 

распределении благ поможет реализовать их перспективы на достойную жизнь. 
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ ЗА 2015-2016 РОКИ 

 

Поточна економічна ситуація в Україні характеризується загрозливим 

зростанням боргового навантаження, що виступає одним з базових факторів 

гальмування розвитку економіки країни. Основними причинами зростання 

обсягу державного боргу в 2015 році та на початку 2016 року стали наступні: ‒ 

безпрецедентна політична криза, тривалий військовий конфлікт на сході країни; 

глибока економічна рецесія, викликана перегрупуванням економічних зав’язків 

з міжнародними партнерами та руйнуванням інфраструктури та промислових 

об’єктів на частині території країни; фінансування за рахунок державних 

запозичень дефіциту державного бюджету, зростання якого обумовлене в 

значній мірі збільшенням видатків на оборону та обслуговування державного 

боргу; необхідність потужної державної підтримки державних підприємств та 

банків, зокрема НАК «Нафтогаз України» тощо. 

Валовий зовнішній борг України на кінець 2015 року становив 118.7 млрд. 

дол. США, скоротившись з початку року на 7.6 млрд. дол. США Відносно ВВП 

обсяг боргу зріс за рік з 93,9% до 131,3% [1]. Зовнішні зобов’язання приватного 

сектору зменшились на 15.2 млрд. дол. США, однак борг державного сектору 

зріс на 7.6 млрд. дол. США внаслідок залучення позик від міжнародних 

фінансових організацій. Ці зміни представлені на рисунку 1.1. 

Коригування даних пов’язано зі зміною класифікації операцій 

купівлі/продажу іноземної валюти на умовах своп за угодами, укладеними НБУ 

з центральними банками інших країн, відповідно до їх економічної суті 

(зазначені операції класифіковані як кредитні) [3]. 
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Джерело: розроблено автором за даними Національного банку України [2]. 

Рисунок 1.1 – Валовий  зовнішній борг, млн. дол. США. 

 

Зовнішні зобов’язання приватного сектору зменшились на 15.2 млрд. дол. 

США, однак борг державного сектору зріс на 7.6 млрд. дол. США внаслідок 

залучення позик від міжнародних фінансових організацій [1]. 

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління та 

центрального банку зросли у 2015 році до 42,7 млрд. дол. США (з 26,1% до 

47,2% від ВВП). Чисті залучення Уряду та Національного банку України в 

рамках кредиту EFF становили 5,2 млрд. дол. США, від інших офіційних 

кредиторів Уряд отримав 1,4 млрд. дол. США та 1,1 млрд. євро. Зовнішні 

зобов’язання сектору загального державного управління зросли до 36.0 млрд. 

дол. США (з 24,4% до 39,8% від ВВП), центрального банку – до 6.7 млрд. дол. 

США (з 1,6% до 7,4% від ВВП) [1]. 

 

Джерело: розроблено автором за даними Національного банку України [2]. 

Рисунок 1.2. – Сектор загального державного управління, млн. дол. США. 
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Джерело: розроблено автором за даними Національного банку України [2]. 

Рис. 1.3. – Центральний банк, млн. дол. США 

Зовнішній борг сектору інших депозитних корпорацій  України на кінець 

2015 року становив 12.8 млрд. дол. США (14.2% від ВВП). Борг українських 

банків скоротився за рік на 5.9 млрд. дол. США (на 31.6%) завдяки скороченню 

зобов’язань за:  

- кредитами – на 4.6 млрд. дол. США, у т.ч. на 3.7 млрд. дол. США за 

міжбанківськими кредитами;  

- борговими цінними паперами (у т.ч. гривневими) – на 0.9 млрд. дол. 

США; 

- довгостроковими  депозитами і залишками на рахунках нерезидентів в 

українських банках – на 0.6 млрд. дол. США [1]. 

 

Джерело: розроблено автором за даними НБУ [2]. 

Рисунок 1.4. – Інші депозитні корпорації, млн. дол. США 

Зовнішній борг інших секторів економіки скоротився на 8.6 млрд. дол. 
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США (до 54.7 млрд. дол. США, або 60.4% від ВВП). З початку року зовнішні 

зобов’язання реального сектору скоротилася за:  

- тдовгостроковими кредитами і єврооблігаціями – на 8.2 млрд. дол. США, 

у т.ч. за гарантованими – на 2.2 млрд. дол. США;  

- кредиторською заборгованістю за зовнішньоторговельними операціями – 

на 3 млрд. дол. США [1]. 

 

Джерело: розроблено автором за даними НБУ [2]. 

Рисунок 1.5. – Інші сектори, млн. дол. США 

Прострочена заборгованість реального сектору за всіма інструментами за 

рік зросла на 2.9 млрд. дол. США і становила 12.0 млрд. дол. США.  

Міжфірмовий борг підприємств, що перебувають у відносинах прямого 

інвестування, у 2015 році скоротився на 0.7 млрд. дол. США  (до 8.6 млрд. дол. 

США, або 9.5% від ВВП). Протягом року зовнішній борг інших секторів 

економіки (разом із міжфірмовим боргом) зменшився на 9.3 млрд. дол. США  

до 63.2 млрд. дол. США; відносно ВВП цей показник зріс з 53.9% до 69.9% [1].  

 

Рисунок 1.6. – Прямі інвестиції: міжфірмовий борг, млн. дол. США 
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Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном 

погашення  з початку року зменшився на 5.4 млрд. дол. США і станом на 1 

січня 2016 року становив 51.2 млрд. дол. США [1].  

Майбутні погашення зобов’язань банківського сектору порівняно з 

початком року зменшилися до 6.7 млрд. дол. США, на 3.8 млрд. дол. США 

завдяки скороченню заборгованості за міжбанківськими кредитами.  

Загальні обсяги зобов’язань реального сектору, які мають бути погашені 

впродовж наступних 12 місяців (разом із міжфірмовим боргом), зросли на 

448 млн. дол. США.  

Зобов’язання Уряду, які мають бути погашені впродовж наступних 

12 місяців, скоротилися на 2.7 млрд. дол. США (до 4.1 млрд. дол. США) у 

результаті реструктуризації заборгованості за ОЗДП шляхом продовження 

терміну їх обігу.  

Майбутні виплати сектору центрального банку збільшилися на 757 млн. 

дол. США і обумовлені операціями з купівлі/продажу іноземної валюти на 

умовах своп за угодами, укладеними Національним банком України з 

центральними банками інших країн [1]. 

Література 

1. Бюлетень Національного банку України – «Зовнішній борг України на 

кінець 2015 року (за методологією шостого видання Керівництва з платіжного 

балансу та міжнародної інвестиційної позиції)». – [Електронний ресурс] –

  Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19241238  

2. Статистичні дані Національного банку України – «Зовнішний борг 

України за 2005-2016 роки». – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19241242  

3. Методичний коментар до статистики зовнішнього боргу України. – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208438.  
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Павлюк В.А., завідувач сектору фінансового забезпечення  

та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер управління 

агропромислового розвитку Красноармійської районної державної 

адміністрації м.Красноармійськ, Україна 

 

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ 

 

Сільське господарство – одна з пріоритетних галузей народного 

господарства. Аграрний сектор забезпечує населення продуктами харчування, а 

промисловість – сировиною; з ним пов’язана значна кількість населення – як 

безпосередньо працюючих у різних сферах АПК, так і через соціальне 

походження. Від ефективності його функціонування залежить продовольча 

безпека та рівень соціальної напруги в суспільстві, а продукція сільського 

господарства може бути надійним джерелом експортних надходжень. 

Питання бюджетної підтримки аграрного сектору широко висвітлені в 

працях вчених О.М.Бородіної, В.М.Геєця, М.Я.Демꞌяненка, А.Д.Діброви, 

С.М.Кваші, Ю.О.Лупенка, О.М.Могильного, П.Т.Саблука, Т.О.Осташко, 

Л.Д.Тулуша та ін. 

Мета даної статті – проаналізувати проблеми функціонування правового 

механізму регулювання аграрної сфери. 

Унікальною особливістю аграрної сфери є велика різноманітність 

природних ресурсів. Серед них сільськогосподарські угіддя займають 42,8 млн. 

га або 70,9% загальної території України, з них – 32,5 млн. га припадає на 

ріллю, це складає  – 53,8% території країни. Площа орних земель України 

перевищує земельні ресурси ряду країн [3]. Тут працюють близько 20% 

зайнятого населення і виробляється 12-14 % валового внутрішнього продукту 

країни  [1, с.8]. А тому не випадково в економічній літературі багато уваги 

приділяється проблемі місця і ролі держави в економічній системі аграрної 

сфери. 

На думку В.Г.Андрійчука [2], державне регулювання аграрної сфери 

представляє систему економічних, фінансових, правових, організаційних і 

соціальних заходів, що здійснюються державою для ефективного і стабільного 
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розвитку аграрного виробництва та повного забезпечення населення якісним 

продовольством за прийнятними ринковими цінами. 

У свою чергу, О. Зінченко [4], вважає, що державне регулювання аграрної 

сфери економіки є системою заходів впливу з метою створення оптимальних 

умов розвитку. 

Державну політику в сфері агропромислового комплексу України, 

визначає Верховна Рада, встановлює правові засади його функціонування, 

затверджує національні програми, встановлює обсяги бюджетного 

фінансування. Президент України і Кабінет Міністрів України визначають 

потребу держави у сільськогосподарській продукції, здійснюють політику 

підтримки вітчизняного виробника та захисту внутрішнього ринку.  

Систему спеціалізованих органів державного управління агропромисловим 

комплексом очолює Міністерство аграрної політики та продовольства України, 

яке здійснює макроекономічне прогнозування і нормативне планування 

розвитку галузей агропромислового виробництва з урахуванням попиту і 

пропозицій на продовольчі товари; бере участь у складанні прогнозних 

розрахунків потреб сільського господарства, а також визначенні державних 

потреб. Підпорядковуються йому департаменти та управління 

агропромислового розвитку обласних та районних адміністрацій. 

Відповідні функції у сфері управління агропромисловим комплексом 

виконують на підвідомчій їм території обласні, районні місцеві державні 

адміністрації, органи місцевого самоврядування [5]. Безпосередню діяльність 

здійснюють різні державні, колективні, приватні підприємства та організації, 

кооперативи, товариства та громадяни. 

На думку В.З. Янчука, правове регулювання найістотніших суспільних 

аграрних відносин нормами законів є принципом, вимогою та ознакою гарантії, 

що ця правова норма відображає інтереси і волю народу за допомогою 

законодавчого акта, прийнятого найвищим органом державної влади [9, с.40]. 

Так, відповідно до ст. 1 спеціального Закону України «Про пріоритетність 

соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному 
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господарстві» [7] та ст. 13 спеціального Закону України «Про колективне 

сільськогосподарське підприємство» [8] підприємства самі визначають напрями 

і структуру сільськогосподарського виробництва, а отже і його спеціалізацію та 

обсяги. Вони можуть здійснювати свою діяльність як самостійно, так і через 

кооперування з промисловими підприємствами та іншими суб'єктами 

підприємництва. 

Згідно зі ст. 3 Господарського кодексу України господарська діяльність 

сільськогосподарських підприємств – це діяльність суб’єктів аграрного 

господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення 

та реалізацію продукції, виконання робіт або надання послуг вартісного 

характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність може 

здійснюватися з метою одержання прибутку (підприємництво) або без мети 

одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність). 

Першою спробою земельної реформи була постанова Верховної Ради 

Української РСР «Про земельну реформу» від 18 грудня 1990 р. Наступним 

логічним кроком на шляху реформи став Земельний кодекс, який був чинний 

протягом десятиріччя. Цей документ було ухвалено 13 березня 1992 р. 

Черговим кроком став Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо 

прискорення земельної реформи», ухвалений 10 листопада 1994 р. 

Одним із сутнісних моментів, які законодавчо мали б обґрунтовувати 

процеси земельної приватизації, стало ухвалення відповідної статті в 

Конституції України. У ст. 14 Конституції вказувалося, що «право власності на 

землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, 

юридичними особами та державою виключно відповідно до закону». 

Наступним у становленні земельної реформи, став Указ Президента України від 

3 грудня 1999р. «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування 

аграрного сектора економіки», метою якого було зрушення з місця 

реформування земельних відносин «на засадах приватної власності». 

Реформування колективних сільськогосподарських підприємств на засадах 

приватної власності на землю та майно мало бути проведене шляхом 
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«забезпечення всім членам колективних сільськогосподарських підприємств 

права вільного виходу з цих підприємств із земельними частками (паями) і 

майновими паями та створення на їх основі приватних (приватно–орендних) 

підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, 

сільськогосподарських кооперативів, інших суб’єктів господарювання, 

заснованих на приватній власності». 

У процесі створення нових форм господарювання ринкового типу 

необхідним стало формування відповідної інфраструктури. Як результат, був 

прийнятий Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення 

формування та функціонування аграрного ринку» від 6 червня 2000р., де 

зазначались заходи щодо створення або удосконалення діяльності інститутів 

аграрного ринку, зокрема: кредитних спілок, сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, торгових домів тощо.  

18 жовтня 2005 року Верховною Радою було прийнято Закон України 

«Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» [6], 

де в преамбулі зазначено, що пріоритетність розвитку агропромислового 

комплексу та соціального розвитку села в національній економіці зумовлюється 

винятковою значущістю та незамінністю вироблюваної продукції сільського 

господарства в життєдіяльності людини і суспільства. 

У зв’язку з тим, що у 2016 році втратили чинність положення закону 

України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 

року» є необхідність в прийнятті нового законодавчого акту, яким 

врегулюються основні напрями державної аграрної політики.  На даний час 

Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило проект 

Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських 

територій на 2015 – 2020 роки. Стратегія передбачає реальні коротко- і 

середньострокові результати, а також містить детальний план впровадження. 

Одним з етапів роботи над стратегією стало прийняття Кабінетом Міністрів 

України «Концепції розвитку сільських територій» від 23.09.2015 № 995-р. 

Концепцією визначено шляхи створення умов, необхідних для розвитку 
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сільських територій, через формування диверсифікованої сільської економіки, 

якісного середовища проживання на основі нарощування людського і 

соціального капіталів та розвитку партнерства держави, бізнесу, громад. Також 

окреслено основні завдання, вирішення яких центральними та місцевими 

органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування сприятиме 

досягненню її мети – поліпшенню якості життя й економічного благополуччя 

людей, що живуть у сільській території.  

Можемо зробити висновок, що прийняті нормативно-законодавчі 

документи не змогли відобразити всієї складності процесів земельних 

перетворень і тому мали обмежений характер, політика підтримки сільського 

господарства України характеризується відсутністю стабільності, стійкої 

тенденції до зростання та здійснюється за рахунок споживачів. Для 

вдосконалення правового механізму регулювання аграрної сфери необхідно 

продовжувати формування законодавчої та нормативної бази з питань 

аграрного землекористування, удосконалювати систему державного управління 

земельними ресурсами, створювати правові і соціально-економічні механізми 

ефективної реалізації прав власності на землі сільськогосподарського 

призначення, розмежувати землі державної та комунальної власності з 

одночасною передачею територіальним громадам земель комунальної 

власності; розроблювати порядок врегулювання земельних відносин від 

умерлої спадщини та не витребуваних земельних паїв, удосконалювати 

управління землями сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі та резервному фонді земель за межами населених пунктів, проводити 

державну інвентаризацію земель за формами власності і суб’єктами 

господарювання. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИКОНАННІ ПОКЛАДЕНИХ 

ЗАВДАНЬ НА ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ 

 

Огляд і аналіз нормативно-правових актів останніх років засвідчили, що в 

перехідний період увага фінансистів була спрямована насамперед на розробку 

проблем формування й розвитку незалежного аудиторського фінансового 
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контролю і дуже мало уваги приділялося державному фінансовому контролю. 

Головний критерій розвитку державної фінансової інспекції (далі – ДФІ) – 

її роль у запровадженні дієвої системи державного контролю та підвищенні 

ефективності управління державним сектором економіки. 

Усвідомлюючи потреби держави і зважаючи на зміни у правовому полі 

держави, Державна фінансова інспекція України розробила проект концепції 

розвитку служби фінансового контролю в Україні. 

Метою концепції розвитку ДФІ є дослідження, розробка і поетапне 

здійснення протягом 2012-2020 років заходів, спрямованих на підвищення ролі 

служби у забезпеченні ефективного використання матеріальних і фінансових 

ресурсів держави, подоланні кризових явищ в економіці. 

Як відомо, органи ДФІ нині працюють на підставі Закону України "Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" від 26 

січня 1993 року № 2939-ХН із змінами [1]. 

Здійснюючи за власними планами роботи ревізії та перевірки витрачання 

коштів і матеріальних цінностей, їх збереження, стану і достовірності 

бухгалтерського обліку й звітності в міністерствах, державних комітетах, 

державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в 

організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних 

валютних фондів, а за дорученнями Кабінету Міністрів і правоохоронних 

органів – із цих та інших питань і в решти суб'єктів господарювання, 

розробляючи пропозиції щодо усунення виявлених хиб і порушень та 

запобігання їм у подальшому, ДФІ тим самим сприяє скороченню потреби у 

бюджетних коштах, наповненню дохідної частини бюджетів і держфондів та 

попереджає фінансові порушення і злочини [2]. 

Проте недосконалість Закону України "Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні" у частині відсутності у неї прав 

щодо запобігання фінансово-бюджетним і податковим порушенням та їх 

усунення, значно ускладнює, а іноді й унеможливлює належне виконання 

службою низки своїх прямих функцій та окремих доручень Кабінету Міністрів 
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України. 

Право на здійснення контрольних, контрольно-ревізійних, наглядових, 

фіскальних і аудиторських функцій щодо бюджетних коштів, державного та 

комунального майна мають цілий ряд органів державної  влади, які 

функціонують відокремлено один від одного, без формування цілісної системи 

фінансового контролю. Відсутній чітко регламентований розподіл функцій, 

процедур, а також не визначено механізм взаємодії та координації діяльності 

між центром та регіонами. 

Не проведено належну роботу щодо інформаційної взаємодії органів 

державної влади, в першу чергу ДФІ, Держфінмоніторингу і ДФС, не 

налагоджено взаємний доступ до різних реєстрів, якими опікуються органи 

влади, що негативно впливає на оперативність та якість контролю [3, с.264]. 

В Україні недостатньо ефективним є попередній та поточний контроль, 

переважає подальший контроль у формі ревізій. Часка попереднього контролю 

є незначною через відсутність загального законодавчого визначення сутності і 

процедур внутрішнього контролю, функціонування якого має забезпечити 

головний розпорядник бюджетних коштів – керівник органу. Частково 

попередній і поточний контроль здійснюється органами Держказначейства на 

етапах взяття зобов’язань та оплати рахунків. Однак левова частка контролю 

припадає на ревізії, що проводять органи ДФІ, Рахункова палата та відомчі 

ревізори, при цьому заходи подальшого контролю здійснюються через значний 

час після прийняття управлінського рішення чи проведення господарської 

операції. Ревізії проводяться через 2-3, а іноді 5 років після тих операцій, які 

перевіряються, що не забезпечує оперативність в діях, належного усунення 

виявлених порушень [4, с.92]. 

Не запобігають фінансовим порушенням слабкі регламенти і процедури 

попереднього і поточного контролю, їх формальне застосування. Як наслідок, 

не менше ніж у двох із трьох перевірених організацій виявляються факти 

неправомірного використання коштів і майна, порушення в обліку і звітності на 

значні суми [5, с.43]. 
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Якщо повернутися до органів ДФІ, то до окремих хиб чинного закону слід 

віднести передусім таке: 

1. Органи ДФІ не мають права проводити ревізії та перевірки суб'єктів 

підприємницької діяльності, які не отримували бюджетних коштів, навіть за 

дорученнями Президента, Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, хоч за 

статусом ДФІ є контролюючим органом виконавчої влади. 

2. Органи ДФІ мають право проводити ревізії та перевірки суб'єктів 

підприємницької діяльності за дорученнями правоохоронних органів, але при 

цьому не визначено сфери дій, функцій і прав органів служби у процесі 

проведення таких ревізій або перевірок. 

3. Закон обмежує сферу дій ДФІ в частині здійснення контролю за 

виконанням цільових державних програм і контрактів, проавансованих за 

рахунок бюджетних коштів, за використанням державного майна, валютних 

кредитів, сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів і 

державних цільових фондів тощо. 

4. Органи служби не мають належних важелів для забезпечення 

відшкодування чи поновлення завданих державі збитків, стягнення в дохід 

держави донарахованих платежів. 

5. Ефективність державного контролю за використанням бюджетних 

коштів залишається низькою почасти через відсутність у ДФІ права 

застосовувати до порушників фінансові санкції за нецільове використання цих 

коштів. 

6. Статус Державної фінансової інспекції України як органу виконавчої 

влади занижений у порівнянні з функціями, що покладаються на нього законом, 

щодо контролю у міністерствах та державних комітетах, які є центральними 

органами виконавчої влади [6, с.106]. 

За таких передумов є проблематичним забезпечення органами ДФІ 

належного виконання завдань, визначених у Програмі діяльності Кабінету 

Міністрів України. 

Отже, основоположною передумовою подальшого розвитку ДФІ є 
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забезпечення в її діях верховенства права [7, с.83]. 

Повинна створитися також цілісна система державного фінансового 

контролю, до якої входитиме парламентський фінансовий контроль на чолі з 

Рахунковою палатою, фінансовий контроль у системі виконавчої влади на чолі 

з Міністерством фінансів і ДФІ України, а також комунальний фінансовий 

контроль. 

Вкрай необхідно внести відповідні зміни й доповнення до Закону України 

«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні». 

Доцільно було б окремі проблемні питання діяльності служби врегулювати 

Указом Президента України «Про розширення прав органів Державної 

фінансової інспекції на захист інтересів держави». 

 Водночас окремого вирішення потребує питання участі служби у розробці 

інших законів України, що регламентуватимуть здійснення контрольних 

функцій органами виконавчої влади. 

Водночас із внесенням на розгляд уряду та Верховної Ради України 

проекту нової редакції закону необхідно зайнятися розробкою інструктивних 

матеріалів. 

Одним із кроків щодо зміцнення авторитету державної фінансової 

інспекції має стати суттєве посилення аналітичної роботи її органів із питань 

фінансової дисципліни у державі. 

У цілому аналітична робота необхідна для виявлення факторів, що 

призводять до порушень фінансової та бюджетної дисципліни, злочинів у сфері 

економіки, і внесення пропозицій щодо змін у чинному законодавстві з метою 

усунення цих негативних явищ. 

Певні організаційні заходи слід здійснити також у напрямку поліпшення 

координації з іншими контролюючими органами, досягнення прозорості 

контрольно-ревізійної роботи, зміцнення матеріально-технічної бази Державної 

фінансової інспекції. Не менш складні питання необхідно вирішити і щодо 

забезпечення сучасної підготовки й перепідготовки кадрів Державної 

фінансової інспекції. 
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ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: «ГРА НА 

АКОРДЕОНІ»  

ТА ЦЕНТРИСТСЬКИЙ КОНСЕНСУС 

 

В контексті сучасних українських проблем, пов’язаних із сепаратистським 

конфліктом на Сході України, та вимог щодо державних конституційних 

перетворень вельми актуальним і потребуючим негайного вирішення є питання 

реформування ієрархії влади. 

Перш за все, доцільно було б стисло згадати про витоки цих проблем. З 

урахуванням історичного шляху створення української держави, вони (витоки) 

є логічно сформованими і об’єктивно існуючими: протягом своєї історії 

Україна вишукувала своє місце у світі та з великими складностями і 

протиріччями створювала свою державність, про що свідчать історичні факти 

та наукові дослідження (не занурюючись надто глибоко у цю загально визнану 

тезу, можна, наприклад, згадати історію України О. Субтельного [1]. 

Дві відцентрові, протилежні одна одній тенденції, існували і розвивалися в 

Україні майже за всю її історію. Хочеться висловити дискусійну думку про те, 

що колишня (не сучасна) влада була в цьому навіть зацікавлена, певним чином 

використовуючи внутрішні протиріччя українського суспільства задля того, 

щоб «успішно» їх долати та забезпечувати «прогресивний розвиток» цього 

суспільства, а довго терпляче суспільство це терпіло. Зухвалий поворот у цій 

справі відбувся у 2004-2005 роках, коли країну майже роздирало на дві частини, 

при цьому влада вдалася до досить рішучих кроків щодо вирішення цього 

історичного протиріччя, насаджуючи певні погляди однієї половини 

суспільства усім без винятку, і, що є принциповою помилкою тодішньої влади, 
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– почала тиснути на іншу половину єдиної тоді країни. Цей абсолютно 

помилковий вибір влади спровокував відродження й пожвавлення відцентрових 

сил в суспільстві, які й почали розхитувати єдину країну, і з часом стали 

заважати внутрішнім інтеграційним процесам. Суспільство в усіх його проявах: 

політики, журналісти, історики та ін. – почали вдаватися до обговорення та 

навіть пересмикування зазначеної теми, у свою чергу все більше й більше 

розпалюючи відцентровий конфлікт в Україні. Тут як раз доречно було б 

згадати про відомий філософський закон про єдність та боротьбу 

протилежностей: якщо вміло ними (протилежностями) управляти, то ситуацію 

можна владнати і уникнути переростання боротьби протилежностей у 

непримиренний конфлікт. Нажаль, цього не сталося, недалекоглядна позиція 

колишньої влади як раз загнала вирішення конфлікту в глухий кут, і тому цей 

конфлікт, одного разу розбурханий, почав свою деструктивну дію у напрямку 

внутрішньої деінтеграції країни. Проблем сучасності додає те, що цим 

скористалися певні відомі зовнішні сили; маючи свої «геополітичні інтереси», 

вони із досить енергійною активністю ще більше розбуркують ці деінтеграційні 

процеси, а ситуація в цілому вийшла із-під контролю української влади. 

Перш, ніж робити якісь спроби владнати ситуацію, необхідно, на нашу 

думку, щоб ця влада визнала за собою (чи, як в останні часи стало 

розповсюдженим казати, – за попередниками) державну помилку із поштовху 

розвитку внутрішнього конфлікту в країні: наприклад, не треба було 

передчасно піднімати мовне питання чи нагородження українськими 

нагородами певних осіб, які неадекватно сприймаються усіма в суспільстві. 

Досить цікавим у цьому сенсі є американський метод управління 

колективом чи суспільством, який отримав назву «гри на акордеоні», класично 

відомий у теорії стратегічного менеджменту як ефективний метод управління 

стратегічним спротивом [1]. Уперше цей метод був детально описаний у 

роботах І. Ансоффа як дієвий інструмент проведення корпоративних реформ на 

підприємствах і у компаніях; його активно використовують американські 

спеціалісти з управління опором. Сутність «гри на акордеоні» зводиться до 
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того, що: 

-  опір реформам з боку колективу (чи суспільства) залежить від двох 

факторів: від масштабів реформ і від проміжку часу, який є у розпорядженні 

менеджера-реформатора; 

- сила опору знаходиться у прямій залежності від масштабу змін, тобто із 

збільшенням масштабності реформ збільшується і тиск спротиву персоналу 

(суспільства); 

- але опір зменшується при збільшенні часу, відведеного на проведення 

реформ, – величина спротиву обернено залежна до величини реформ; 

- враховуючи вище вказане, «гра на акордеоні» передбачає раціональну 

адекватність у проведенні реформ: активізація реформатських дій при 

заспокоєнні супротивних настроїв у колективі (суспільстві) та певне їх 

гальмування при нарощуванні опірного тиску – такий варіант проведення 

реформ дійсно нагадує реальний варіант гри музики на справжньому акордеоні. 

Логічно виникає питання: якщо теорія менеджменту вже давно розроблена 

і відома у колі корпоративних менеджерів та застосовується у практиці 

ефективно працюючих корпорацій, то чому наші урядовці на могли б цей 

метод, застосовувати, наприклад, для проведення своїх реформ в країні? 

Практика української влади, навпаки, налічує багато прикладів, коли влада, 

всупереч описаній вище теорії управління спротивом, збільшувала 

реформатський тиск на суспільство саме в ті періоди, коли він і так був вельми 

великим і з суб’єктивних причин – нераціонального державного управління 

реформами – іще збільшувався. 

Отже, українське суспільство переживає зараз внутрішню (абстрагуючись 

від зовнішнього втручання зацікавлених у цьому сил) кризу, спровоковану 

неадекватним управлінням владою процесами проведення державних реформ. 

Треба додати, що втручання ззовні мало для цього сприятливі внутрішні 

українські умови, привівши цей внутрішній конфлікт до стану збройного. 

На сьогодні, на тлі цих конфліктних явищ, активно піднімається питання 

децентралізації влади; причому ставлення до цього питання у суспільстві явно 
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болюче: є досить багато поглядів, точок зору, ризиків. Ризики, до речі, 

пов’язані також із тим, що сприйняття суспільством реформ, які проводяться 

під час напруги і зростання опору, є не адекватним і навіть деструктивним: в 

період внутрішнього напруження не варто робити кардинальні кроки та 

прискорювати реформи, бо це, за методом «гри на акордеоні», може завдати 

новий імпульс до ще більшого підвищення цього опору. 

Враховуючи наявність вище згаданих відцентрових сил в суспільстві 

України, доречно було б накреслити контури та умови інших, протилежних їм, 

– доцентрових сил. Нажаль, наразі таких доцентрових сил в українській 

дійсності досить замало, бо переважають внутрішньо і зовнішньо розкручені 

відцентрові процеси. 

В політичній площині поволі й обережно зароджуються паростки іншого 

компромісного підходу, якому можна було надати конструктивну назву 

«центристський консенсус». Цей підхід поки що не є загально відомим, але, на 

нашу думку, заслуговує на професійний інтерес з боку сучасної української 

влади. Для сучасної України такий консенсус є реальним виходом з кризи. 

Тлумачення консенсусу, з юридичної точки зору, надається в українському 

законодавстві (що цікаво, – з питань стандартизації), зокрема: «консенсус – 

загальна згода, яка характеризується відсутністю серйозних заперечень з 

суттєвих питань у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті 

процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін та зближення 

розбіжних поглядів. Консенсус не обов’язково є одностайним» [4]. Такий підхід 

виявляється доречним і до політичного консенсусу в умовах державної кризи. 

Необхідно визначитися із сутністю поняття «центристський консенсус», 

базуючись на наведеній вище нормі цитованого законодавства. Це, на нашу 

думку, є така загальна згода, яка характеризується деякими взаємними 

поступками з боку заінтересованих сторін та досягається в результаті 

процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін та зближення 

розбіжних поглядів (як видно, до цього таке формулювання співпадає із вище 

наведеним) за умови дотримання превалювання єдиних системних (у даному 
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розумінні – державних) інтересів над інтересами окремих заінтересованих 

сторін (цей доданок є пропонованим). Остання уточнююча умова, а саме 

превалювання загальнодержавних інтересів над відцентрованими, мала б 

забезпечувати відродження єдності української держави. 

Нажаль, діюча редакція Конституції країни не має чіткості у цьому 

питанні; так, стаття 132 Конституції проголошує: «Територіальний устрій 

України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, 

поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, 

збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх 

історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних 

особливостей, етнічних і культурних традицій» [5]. З приводу цього, вважаємо, 

що доречним було б, після слів «… культурних традицій» додати таке: «… , за 

умови превалювання інтересів єдиної і цілісної держави над специфічними 

інтересами окремих регіонів». Вважаємо, що це практично забезпечувало б 

задекларовану єдність і цілісність, до яких наша країна йде важким і 

суперечливим шляхом., та є обов’язковою умовою очікуваної децентралізації. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО  СКЛАДУ СЛІДЧИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ДФС УКРАЇНИ 

 

Ефективне функціонування будь-якої держави неможливе без чіткої 

роботи податкових органів. Сучасні політичні і економічні зміни в Україні 

потребують перегляду правового забезпечення соціально-економічних процесів 

[1, c. 7-8]. Особливе місце в цій системі належить слідчим підрозділам 

фінансових розслідувань, які покликані забезпечувати реалізацію державної 

фіскальної політики, зобов’язані запобігати, розкривати та розслідувати 

кримінальні правопорушення у фіскальній і бюджетній сферах. Важлива їх 

роль передусім у тому, що вони не лише забезпечують економічну стабільність 

держави, а й фактично своєю професійною правоохоронною діяльністю 

впливають на формування фінансової основи держави [2, с. 53]. Нагальні 

завдання щодо модернізації Державної фіскальної служби України неможливо 

вирішити без нової кадрової політики, основна мета якої полягає  у створенні 

організаційно-правових, соціальних, психологічних, фінансових та  

матеріально-технічних передумов, направлених на формування 

високопрофесійних фахівців цієї служби, здатних ефективно, на високому рівні 

вирішувати її завдання. Поряд з цим, важливого значення набувають проблеми,  

пов’язані з теоретичною та практичною підготовкою кадрів, визначеністю 

їхнього статусу, особливо це є значимим для слідчих підрозділів. Як 

підтверджує практика, результати діяльності слідчих знаходяться у прямій 

залежності від професійної підготовленості кожного працівника, від постійного 

вдосконалення їх професійної майстерності та спеціальних знань. Нагальна 

проблема якісної професійної підготовки працівників податкової міліції 

обумовлюється також високим рівнем криміногенної обстановки у сфері 

оподаткування. Сьогодні особовому складу слідчих підрозділів фінансових 

розслідувань доводиться працювати в екстремальних умовах. 
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Антитерористична операція, яка продовжується, посилення соціальної 

напруженості у державі, викликане складним економічним станом, падіння 

дисципліни, моралі призвело до ускладнення оперативної обстановки.  

Кількість економічних злочинів, у тому числі у сфері оподаткування, зростає і 

стає більш завуальованою. Поширеними є випадки протиправних дій щодо 

працівників державної фіскальної служби. Тому важливо, щоб сучасний 

співробітник слідчих підрозділів фінансових розслідувань ДФС України 

володів високим рівнем теоретичних знань і професійних навичок з 

попередження і розкриття злочинів у сфері оподаткування, достатніми 

інтелектуальними здібностями, фізичною та психологічною підготовкою. 

З метою вирішення вказаних проблем, наказом ДФС України від 30 червня 

2014, за № 21, була створена Рада з кадрових питань Державної фіскальної 

служби України. У Департаменті персоналу також функціонує управління 

кадрового забезпечення підрозділів податкової міліції, яке складається з відділу 

роботи з особовим складом, відділу охорони праці та соціальної роботи, відділу 

інспекції з особового складу. Та їх робота, безумовно важлива і необхідна, 

направлена в основному  на формування управлінських кадрів з діючого 

начальницького складу. 

На даний час основною проблемою слідчих підрозділів фінансових 

розслідувань залишається плинність кадрів, яка зумовлена зниженням 

авторитету і престижності служби та її матеріально-технічного забезпечення. 

Однією з причин загострення даної ситуації стало те, що  Законодавець у 

Кримінальному процесуальному кодексі України [5, с. 124] відніс підслідність, 

яка притаманна слідчим підрозділів фінансових розслідувань до «органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства», тим самим 

обумовив можливість зміни органу досудового розслідування. 

Такий неоднозначний статус слідчих потребує прийняття негайних заходів 

на рівні Держави щодо правових гарантій стабільності їх професійної 

діяльності, адже незважаючи на значну кількість існуючих проблем, за 

офіційними статистичними даними, слідчі підрозділи фінансових розслідувань  
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є найбільш ефективними серед інших правоохоронних органів  

щодо повернення коштів до державного бюджету, які недоотримані у наслідок 

злочинної діяльності. 
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ВІДШКОДУВАННЯ ДЕРЖАВОЮ ШКОДИ У СФЕРІ 

НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Держава наділена виключними повноваженнями щодо управління 

більшістю сфер суспільного життя шляхом видання актів, які мають 

загальнообов’язкове значення. Ці акти приймаються відповідними органами 

держави, і тому на етапі від їх розробки до прийняття присутній елемент 

суб’єктивізму, через що у відповідних актах можуть бути присутні колізії, 

неточності чи взагалі неправильний підхід до регулювання тих чи інших 

суспільних відносин. Все це призводить до дискомфорту, правової 

невизначеності, а у самому гіршому випадку – до заподіяння цивільно-правової 

чи іншої шкоди різним суб’єктам. Вищевказане обумовлює необхідність 

розгляду нормотворчості держави як сфери можливого завдання цивільно-

правової шкоди. 

Нормотворча діяльність держави – питання, яке знайшло своє 

відображення у рамках загальної теорії держави і права. Особливо великий 

внесок в науку з цього приводу здійснив М. В. Цвік, який неодноразово 

наголошував у своїх працях, що джерелом набуття реальними суспільними 

відносинами нормативного характеру є здебільшого не зовнішній вплив, не 

державне втручання, а їх постійна повторюваність. Саме завдяки цьому 

поступово складаються найбільш загальні нормативні положення у всіх сферах 

суспільного життя. Більша їх частина у вигляді звичаїв, моралі, релігійних 

настанов тощо формується, розвивається та втілюється в життя стихійно, на 

основі саморегулювання. Вони реалізуються завдяки певним переконанням, 

через звичку, завдяки моральному впливу [1, c. 3-13].  
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Відшкодування шкоди державою у зв’язку із завданням матеріальної 

шкоди шляхом здійснення неналежної нормотворчої діяльності, є частиною 

більш глобального і складного питання – цивільно-правової відповідальності 

держави. Воно є складним не тільки на теоретичному, а й на практичному рівні. 

Так, слід погодитися з думкою О. Первомайського, який підкреслює, що 

притягнення держави України, як і будь-якого іншого учасника цивільних 

відносин, до цивільно-правової відповідальності передбачає вчинення 

необхідних дій та ухвалення (прийняття) рішень компетентними органами 

державної влади. У зв’язку з цим виникає складна проблема конфлікту 

інтересів, оскільки фактичне притягнення держави до цивільно-правової 

відповідальності, наприклад у спосіб виконання судового рішення про 

відшкодування державою майнової шкоди, можливе лише у випадку або 

добровільного виконання боржником судового рішення, або примусового 

виконання, що буде здійснюватися органами державної влади, які, звісно, є 

органами держави-боржника. У зв’язку з цим складається ситуація, у якій 

держава в особі своїх органів має забезпечити притягнення до цивільно-

правової відповідальності самої себе [2, c. 63].  

Концептуальним питанням забезпечення відшкодування шкоди, завданої 

державою в процесі нормотворчості фізичним та юридичним особам, є 

забезпечення дієвості відповідних правових норм на практиці, гарантування 

фізичним та юридичним особам прийнятих на їх користь рішень, насамперед, 

судових рішень з цих питань та удосконалення механізмів реального 

відшкодування державою завданої моральної та майнової шкоди.  

Проблемним питанням також є чітке визначення юридичних підстав, які 

свідчать про протиправність у сфері нормотворчої діяльності держави, що і 

призвело до завдання шкоди. Найбільш очевидним критерієм протиправності 

відповідних дій є скасування незаконного акту. Таке скасування може 

відбуватися вищестоящим органом державної влади або судовими органами. Як 

приклад, у п. 2 Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України №02-

5/35 від 26.01.2000, йдеться про те, що підставами для визнання акта недійсним 
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є невідповідність його вимогам чинного законодавства та/або визначеній 

законом компетенції органу, який видав цей акт [3]. Обов'язковою умовою 

визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям 

відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи 

організації – позивача у справі [3]. 

Неабияка роль у визнанні недійсними відповідних актів органів держави 

відводиться Конституційному Суду України, який, здійснюючи перевірку актів 

на предмет відповідності Конституції України, по суті, оцінює їх відповідність 

фундаментальним конституційним принципам – верховенства права, гуманізму, 

законності тощо і, у необхідних випадках, визнає ті чи інші акти 

неконституційними. 

Однак, скасування того чи іншого нормативно-правового акту чи визнання 

його недійсним не є єдиною підставою для притягнення держави за завдану 

шкоду у зв’язку з нормотворчою діяльністю. Можливою підставою для цього 

також виступає недосконалість внутрішнього змісту нормативного акту. Як 

приклад, наявність колізій у нормативно-правовому регулюванні, в результаті 

чого особа зазнала реальних збитків, упущеної вигоди чи понесла моральну 

шкоду. Або ж така ситуація може виникати у зв’язку із декларативністю 

відповідних норм. Як приклад, Європейський суд з прав людини у рішенні від 

22 червня 2004 р., розглядаючи справу «Броньовський проти Польщі» про 

право на кредит, яке було законодавчо закріплено в законодавстві Польщі, але 

через відсутність механізмів його реалізації носило виключно деклараційний 

характер, негативно оцінив «парадоксальну ситуацію, в якій виявилося 

неможливим реалізувати право на практиці, і що ці обмеження не були 

виправданими в демократичній державі, яка керується принципом верховенства 

права», та визнав факт порушення державою Польща Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод [4]. 

Більше того, на сьогодні в Європейському суді з прав людини 

накопичилося близько 30 справ за статтею 1177 ЦК України (відшкодування 

майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину), і питання – чи мали 
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заявники правомірні очікування щодо майна у вигляді відшкодування – 

залишається відкритим [5, c. 10].  

Таким чином, нормотворча діяльність держави – це складна і об’ємна 

сфера, яка містить потенційні ризики щодо завдання державою шкоди. В 

одному випадку це пов’язано із недосконалістю юридичної техніки, наявністю 

колізій у нормативно-правовому регулюванні, в іншому – з декларативністю 

положень законодавства, у третьому – із умисним виданням нормативних актів, 

які суперечать правовим актам вищої юридичної сили, зокрема, у зв’язку із 

вчиненням корупційних діянь тощо. У той же час, важливо не тільки чітко 

визначити перелік юридичних підстав цивільно-правової відповідальності 

держави за завдану шкоду у зв’язку з нормотворчою діяльністю, а і 

удосконалювати відповідні правові механізми, спрямовані на дієвість норм 

стосовно притягнення держави до відповідальності.  
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ДО ПИТАННЯ ЛІКВІДАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Вже протягом декількох років плановими документами передбачається 

значне реформування вугільної галузі. Передусім занепокоєння викликають 

цілі щодо ліквідації низки вугільних підприємств. 

Крім зниження навантаження на бюджет та скорочення викидів 

досягнення цієї мети має ще низку наслідків. 

Однією з найбільш наочних є проблема із зайнятістю вивільнених 

працівників. Так, у своєму виступі 15 червня 2016 р. директор департаменту 

вугільно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України Анатолій Корзун зауважив, що закриття шахт зачіпає 

інтереси близько 150 тисяч осіб – приблизно стільки становить загальна 

кількість працівників вугільної галузі та членів їхніх родин [1]. 

Незважаючи на те, що в Україні є схваленою Концепція створення системи 

соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення 

територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, 

що перебувають у стадії ліквідації (консервації) [2], суттєво цей документ 

проблему не вирішує. 

Інший аспект – екологічний. Наприкінці травня було представлено звіт 

німецьких експертів щодо ситуації на Донбасі, де, зокрема, було визначено 

високу ймовірність екологічної катастрофи в цьому регіоні внаслідок 

можливого підтоплення шахт [3]. Цю ж інформацію підтверджують і 

національні експерти – колишня в.о. міністра екології та природних ресурсів 

Ганна Вронська та перший заступник ДП «Східноукраїнський екологічний 

інститут» Дмитро Аверін, додатково наголошуючи на можливості підйому 

ґрунтових вод, засолення (і внаслідок цього виведення з обігу) земель, 

метанових вибухів тощо [4]. 
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Крім того, не слід забувати, що закриття шахти не має наслідком повне 

припинення її фінансування. Таке підприємство й надалі потребуватиме 

вкладень у консервацію та підтримання його у збалансованому вигляді. 

Відповідно до п.п. 5.3.1. «Реформування вугільної галузі» чинної Енергетичної 

стратегії України, «враховуючи дефіцит коштів державного бюджету на 

реструктуризацію галузі, тривалість процедури підготовки до ліквідації, процес 

закриття підприємств займе не менше ніж 5-7 років» [5]. Таким чином, про брак 

коштів на відповідні цілі йдеться навіть у ключовому плановому документі 

щодо енергетики країни. 

Отже, закриття шахт цілком імовірно матиме наслідком більшою або 

меншою мірою, але колапс прилеглих територій. 

Можливим виходом може стати переоблаштування подібних підприємств 

із тим, щоб і використовувати потенціал вивільнених працівників, і дати 

можливість громаді в тому числі самостійно підтримувати безпечний стан 

законсервованої шахти. 

Так, наприклад, корисним може бути звернення до іноземного досвіду, 

коли відповідні території перебудовуються на сонячні електростанції. Так, 

наприклад, шахта невеликого британського міста Рімні (Уельс), розташованого 

на півдні країни, була закрита ще в 1970-х. Кілька років тому на ній змонтували 

кілька масивних каскадів сонячних панелей, які підключили до енергомережі 

країни. Тепер Рімні забезпечує енергією більше ніж три тисячі будинків. 

Потужність підприємства оцінюється у 13,5 мегават. У найближчих планах – 

встановлення обладнання для отримання енергії з сонця в наступній 

найближчій до Рімні закритій шахті. 

Подібну практику також впроваджено в англійських містах Білсторп, 

Уеллбек, Гедлінг, Мансфілд, Ламблі графства Ноттінгемшир, японському 

Коягіматі тощо [6]. Інший можливий спосіб забезпечення зайнятості та 

розвитку екс-шахтарських міст – переробка териконів на будматеріали або інше 

використання у промисловості. Так, ще декілька років тому учений із міста 

Макіївка Анатолій Мнухін (заступник директора з наукової роботи 
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Макіївського НДІ з безпеки робот у гірничій промисловості) розробив проект, 

за яким на шахтах, що закриваються, можливо побудувати міні-заводи з 

комплексної стовідсоткової переробки породи, з якої терикон складається 

(докладніше про технологію див. на [7]. 

Таким чином, пропонується поряд із закриттям шахти проводити 

обов’язкову експертизу на предмет можливості її переобладнання, зокрема, 

щодо доцільності впровадження визначених вище варіантів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНЩЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Основні цілі в діяльності Національної поліції України сьогодні повинні 

стояти на службі суспільству і включати забезпечення розкриття та 

попередження правопорушень, зниження страху перед злочинністю та 

зміцнення взаємин поліції й населення. Вони реально можуть досягтися за 

рахунок трьох основних заходів: 1) взаємодія з населенням; 2) вирішення 

проблем людини, суспільства і держави;  3) розвиток тісної співпраці з іншими 

громадськими і державними відомствами і установами у забезпеченні безпеки 

людини, суспільства, держави.  

На сучасному етапі становлення та розвитку поліції в Україні, на жаль, 

зазначені заходи не втілюються в суспільне життя в повному об’єму. 

Метою даної статті є доведення необхідності спрямування діяльності 

Національної поліції на службу суспільству, викорінення старого типу міліції. 

Європейська рада синдикатів поліції, що зібралися на форумі у 

м. Страсбурзі (Франція) 3-6 листопада 1992р. прийняла Хартію, в якій 

представники 15 країн висловили свою волю поставити поліцію на «службу 

закону і суспільству, а не на службу урядам». Крім того, у преамбулі даної 

Хартії стверджується, що «поліція – не влада, а державна служба, яка гарантує 

захист вільного здійснення прав громадян» [1, с. 636-640]. В багатьох країнах 

навіть з’явився термін «community policing» (комунальне поліціювання), 

паралельно з яким вживається термін «police-public partnerships» (партнерство 

http://uaenergy.com.ua/post/6481/razumnyj-podhod/
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поліції та громадськості). Організація безпеки та співробітництва в Європі 

(ОБСЄ) у 2008 році визначила community policing як філософію або 

організаційну стратегію, під якою розуміють взаємне співробітництво поліції та 

суспільства з метою ефективнішої протидії злочинності, страху перед 

правопорушеннями, фізичній або моральній шкоді, розірванню 

добросусідських відносин з метою покращення якості життя для всіх [2]. 

Важливою частиною нового поліцейського підходу в Україні є перехід від 

реактивної моделі служби, коли справу розслідують тільки після того, як 

відбудеться злочин, до активної моделі, коли поліція починає з першопричини 

інциденту. Використовуючи саме активний підхід, можна зрозуміти, що 

проблеми рідко діляться на білі і чорні. Саме тому залучення місцевої громади і 

тренінги співробітників поліції, де їх вчать застосовувати свої судження і 

висновки, дуже важливі на всіх етапах [3, с. 45]. 

Залучення громадськості до взаємодії з поліцією зазвичай відбувається 

через так звані консультативні групи громадян. У них входять представники 

місцевої громади, члени місцевого ділового співтовариства, співробітники 

державних установ (вчителі, лікарі та ін.), представники інших організацій. Ці 

групи допомагають правоохоронцям визначити проблеми громади, які можуть 

спровокувати злочин або асоціальна поведінка, і надати допомогу з планом дій 

для їх вирішення. 

Українці два роки тому продемонстрували неабияку волю до захисту 

демократії, однак громадян в основному не залучали до щоденного управління 

на місцях. Українських правоохоронців теж звичайно не заохочували 

використовувати логічні висновки. 

Залучення громадськості до взаємодії з поліцією базується на побудові 

довіри з місцевою громадою, а для цього потрібна прозорість і відкритість у 

діяльності поліції. Люди очікують і повинні бути проінформовані про методи 

роботи поліції, про її діяльність та інциденти, а також про повагу і захист прав 

людини. Також, важливим єобговорення з суспільством стратегічних і 

тактичних напрямів роботи та конкретна мобілізація зусиль з надання йому 
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активної допомоги) 

Довіра означає ставлення до громадян як до клієнтів, які очікують від 

поліції, що їх потреби будуть враховані, а дії поліції – підзвітні. Це 

підкріплюється бажанням добре служити, інформувати про поліпшення, з 

готовністю слухати і діяти, враховуючи думку суспільства і пріоритети 

поліцейської служби. 

Зміна культури роботи поліції в Україні не буде миттєвою, але ці 

поступові зміни – надзвичайно важливі. 

Як показали численні опитування, довіра до української міліції була вкрай 

низькою. Це небезпечно для демократії, адже без довіри до державних 

інституцій демократія не може функціонувати. Тому дуже добре, що 

Національна поліція визначила модель залучення суспільства до взаємодії з 

поліцією (community policing) як один зі своїх пріоритетів. 

Слушною є думка, що діяльність поліції у світі, в тому числі і в Україні, є 

безперервним та динамічним процесом, тому різні практичні ситуації 

вимагають застосування нових конкретних підходів та сучасних методів роботи 

[4, с. 568]. Від поліції України нового типу вимагається довгостроковий 

інноваційний ініціативний підхід, а не тільки тимчасова реакція на ситуацію, 

яка склалася. Біленчук П.Д. вважає, що Національна поліція повинна чітко 

дотримуватися законодавчих норм, у тому числі норм міжнародного права в 

галузі захисту прав і свобод людини і громадянина [5, с.496]. 

Для того, щоб поліція України нового типу реально здійснювала свою 

професійну діяльність відповідно до сучасних постійно змінюваних умов, їй 

необхідно постійно спостерігати за змінами в суспільстві та їх впливом на 

очікування населення щодо покращення діяльності поліції. При реформуванні 

міліції та перетворення її в Національну поліцію потрібно проводити розвиток і 

впровадження інновацій у її діяльності, активно формувати у поліцейських 

службовців креативних професійних знань, умінь та навичок нової 

найвисочайшої якості [6, с.24]. Акцент потрібно робити на запобіганні та 

протидії правопорушенням, а не тільки на їх розкритті, дослідженні причин 
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звернення громадян у поліцію та прагненні усунути фактори, ризики, загрози, 

негативні тенденції, що викликають проблеми. 

Однак, потрібно також підкреслити, що найбільш ефективними дії по 

реформуванню міліції та перетворення її в Національну поліцію будуть тільки у 

разі системної загальної реформи всієї системи органів правосуддя, 

судочинства, правопорядку: кримінальної юстиції, органів Служби безпеки 

України, прокуратури, кримінально-виконавчої служби, всієї системи 

правоохоронних органів та правозахисних організацій, але при цьому необхідно 

уникати дублювання діяльності цих органів. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТАМИ 

БЮДЖЕТУ ПРОЦЕСУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАТОСУВАННЯ В 

УКРАЇНИ. 

Ефективність управління бюджетними ресурсами є запорукою стабільності 

економіки, забезпечення необхідних темпів економічного зростання й рівня 

суспільного добробуту, а також дотримання інтересів національної безпеки 

держави. Контроль за ефективністю формування та використання бюджетних 

коштів є дуже актуальними питаннями для України. 

Фінансовий контроль – це функція держави, яка проводиться в конкретних 

напрямках її діяльності: в бюджетній, податковій, банківський, державному 

кредиті, страхуванні, грошовому і валютних обігах. З одного боку це складова 

державного управління та інструмент реалізації політики держави, а з другого –

управлінська діяльність зі своїми методами і формами. Це регламентована 

нормами права діяльність державних органів влади та управління з контролю за 

своєчасністю та точністю фінансового планування, обґрунтованістю та 

повнотою надходжень та руху державних фінансових і матеріальних ресурсів, 

правильності та ефективності їх використання [1].  

Дослідження зарубіжного досвіду організації систем контролю необхідне 

для визначення тенденцій їх  розвитку з метою з’ясування можливості й 

доцільності його застосування та адаптації до умов здійснення контрольної 

діяльності в Україні. Для досягнення зазначеної мети необхідно насамперед 

звернутись для аналізу виникнення та розвитку фінансового контролю у світі, 

наявних підходів до організації й здійснення фінансового контролю в розрізі 

окремих країн. Світовій практиці притаманні різні підході до організації й 

здійснення фінансового контролю. Обрання тієї чи іншої моделі базується на 
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таких чинниках: історично прийнята в країні форма правління; унормована 

форма державного устрою; особливості розподілу повноважень між гілками 

влади; ступінь демократичного розвитку суспільства [2]. 

Загальні трансформації систем державного контролю в зарубіжних 

державах тісно пов'язана із змінами умов функціонування державного сектора. 

Сучасні ринкові відносини потребують посилення державного фінансового 

контролю, його соціальної значущості і відповідного удосконалення. На 

державні органи лягає все більша кількість функцій із захисту фінансових прав, 

інтересів членів суспільства, застосування матеріальних та фінансових ресурсів, 

відповідних заходів, попередження зловживань й розкрадань. 

Реформа державного фінансового контролю повинна стати однією з 

важливих складових у комплексі відповідних системних перетворень у сфері 

економіки. Україна в реформуванні моделі державного фінансового контролю 

повинна спиратись на досвід організації систем фінансового контролю в інших 

країнах, використовувати їх позитивний досвід та аналіз можливостей його 

адаптації в умовах сучасної держави. 

У зарубіжних країнах з розвинутою ринковою економікою діє ефективна 

система державних контрольно-ревізійних органів – парламентських та 

урядових. Організація контролю – є частиною управління публічними 

фінансами та матеріальними ресурсами. Виконання державного бюджету 

охоплює – планування бюджету, здійснення видатків та отримання доходів 

через відомства та органи виконавчої влади до зовнішнього державного 

фінансового контролю з боку вищого органу фінансового контролю (ВОФК). 

Структурна організація органів фінансового контролю країн з розвиненою 

економікою (Франція, Німеччина. Великобританія, Австрія, США, Японія) 

обумовлена розмежуванням об'єктів контролю та необхідністю створення 

горизонтальних та вертикальних владних відносин на основі чіткого 

розмежування контрольних повноважень. 

Загально визнаними функціями органів державного фінансового контролю 

є: 
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- контроль дохідних джерел бюджету; 

- контроль бюджетних видатків; 

- контроль ефективності та законності використання податкових пільг; 

- аналіз нормативно-правових актів, щодо розробляються та 

затверджуються, щодо їх відповідності бюджетному законодавству. 

У практиці зарубіжних країн розрізняються такі поняття як контроль 

менеджменту та внутрішній аудит. Контроль менеджменту є більш вузьким 

поняттям, часто він використовується керівниками державних органів для 

аналізу ефективності функціонування цих органів. Контроль менеджменту 

націлений на аналіз продуктивності роботи державних службовців, дотримання 

ними законодавства та норм у своїй поточній діяльності. Важливо розглядати 

контроль  менеджменту не як окрему систему, що допомагають усьому циклу 

планування, складання бюджету, управління, обліку та аудиту [3]. 

В Канадській моделі державного управління позитивним є той факт, що 

стандарти, розроблені Радою казначейства не носять нав'язаного, штучного 

характеру для виконавців. Тут працює добре налагоджений зворотній зв'язок – 

проводяться відкриті семінари, обговорення з виконавчою владою 

удосконалення стандартів контрольної діяльності, які нерідко розробляються 

для здійснення спеціального контролю на замовлення окремих міністрів. Така 

гнучкість вносить позитивний динамізм і діяльність контрольних підрозділів, 

значно підвищуючи їх ефективність. 

У Нідерландах контрольні функції здійснює парламент.  Зовнішній 

контроль здійснює Аудиторський суд країни. Перевірки суду ґрунтуються на 

звітах внутрішньої аудиторської служби міністерства, що контролюється. У 

кожному міністерстві присутні ключові посади, що відповідають за 

функціонування системи внутрішнього контролю, розповсюдження 

контрольних стандартів [4]. 

Особливий інтерес викликає шведська система  фінансового контролю, 

оскільки Швеція свого часу зазнала багато явищ, які притаманні перехідній 

економіці України. Управління державними установами у Швеції будується 
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відповідно до теорії «Принципал-Агент», яка базується на відмінностях цілей 

власника ( принципала) та керівництва компанії (агента), що вимагають долання 

суперечностей в інтересах досягнення необхідного економічного результату. 

Інструментами подібного узгодження повинні бути стимули, здатні змусити 

агента діяти згідно з інтересами принципала. Перед системою контролю з 

використанням державних коштів поставлено два завдання: перше – 

забезпечити високу ефективність; друге – досягти високо рівня раціональності 

всіх процедур і дій, які здійснюються державними організаціями та посадовими 

особами. Як видно, подібна постановка розширює сферу контролю за межі 

власне фінансового [5].  

Слід відзначити ще одну тенденцію в організації державного контролю за 

кордоном. Справа в тому, що в західних країнах тривалий час контроль мав в 

основному послідовний характер, коли перевірка та оцінка фактів 

здійснювалися після остаточного здійснення. Результат констатував ситуацію, 

вплинути на яку було неможливо. Необхідний більш ефективний контроль, який 

мав би упереджуючий характер, і підвищував відповідальність державних 

чиновників за результати своєї діяльності. Таким став попередній контроль, 

найбільш широкого розвитку набув у Бельгії та Великобританії [6]. 

Ознаками, притаманними більшості вищих зарубіжних органів 

фінансового контролю є: 

- незалежність від виконавчої та законодавчої влади; 

- наголос на цільовому використанні, економічності, ефективності програм 

витрат фінансових засобів (з обов'язковим зазначенням критеріїв); 

- ефективність діяльності контрольно-ревізійних органів визначається 

шляхом порівняння засобів, витрачених на її реалізацію та отриманих у 

результаті доходів (грошові кошти повернуті до бюджету та/або не витрачені з 

порушенням бюджетного законодавства, можлива упущена вигода від 

розпорядження державним або комунальним майном тощо). 

Адаптація кращого світового досвіду щодо функціонування системи 

державного фінансового контролю  дозволить суттєво підвищити 
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результативність контрольної діяльності, створити потужній інструмент 

забезпечення держави та суспільства якісною, об'єктивною інформацією, 

необхідною для підвищення ефективності державного управління й прийняття 

важливих управлінських рішень на всіх рівнях влади [7]. 

В державному управлінні багатьох країн намітилася чітка тенденція до 

переходу від контролю за додержанням достатньо формалізованих процедур 

діяльності державних структур до контролю ефективності виконання окремих 

програм та проектів в сфері державної служби. Застосування окремих 

досягнень певного вектору державної служби дозволить підвищити її 

ефективність в цілому.  

Поступові зміни політичного та економічного курсу України в контексті 

інтеграції до міжнародного економічного простору повинні супроводжуватися 

докорінною перебудовою управлінських функцій держави, зокрема у сфері 

державного фінансового контролю. Ефективна система державного фінансового 

контролю виступає необхідним атрибутом сучасної демократичної держави, 

запорукою ефективності використання державних фінансових ресурсів. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ 

Інтеграція України до Європейського Союзу потребує від держави 

створення якісної державної служби; формування ефективного кадрового 

потенціалу державних службовців; створення дієздатної, конструктивної 

державної служби, здатної забезпечити вирішення національних завдань і стати 

ефективним організаційно-правовим інструментом проведення державної 

політики. 

Затверджена Указом Президента України Стратегія сталого розвитку 

«Україна-2020» наголошує на необхідності реформи державного управління, 

побудови прозорої системи державного управління, створення професійного 

інституту державної служби, забезпечення її ефективності. Результатом 

упровадження реформи має стати створення ефективної, прозорої, відкритої й 

гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх 
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інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування), яка здатна виробляти 

та реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий 

розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики [1]. 

Створення гнучкої системи електронного управління персоналом є одним з 

найперспективніших напрямків у реформуванні державної служби.  

На теперішній час залишається повною мірою не дослідженим питання 

створення сучасної, ефективної системи електронного управління персоналом 

державної служби, що потребує ретельного теоретичного дослідження досвіду 

провідних держав та розробки рекомендацій, які були б запровадженні на 

практиці для вирішення цієї складної проблеми. 

Мета роботи – систематизація сучасних методів управління персоналом у 

державній службі провідних Європейських держав та можливість 

впровадження електронного управління персоналом в Україні. 

Програмою діяльності уряду України передбачено новий підхід до 

державного управління, однією зі складових якого є впровадження 

електронного управління. Електронне врядування є одним з інструментів 

розвитку інформаційного суспільства. Досить часто його розглядають як форму 

організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, 

відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних 

технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення 

потреб громадян [2]. Тому впровадження системи електронного управління 

персоналом у державній службі є вкрай необхідним у світі здійснення 

адміністративної реформи. 

Впровадження в Україні інноваційних підходів до управління персоналом 

на державній службі потребує вивчення досвіду сучасних практик 

Європейських держав. Одним з напрямів застосування сучасних можливостей у 

цьому контексті є організація збору, обробки та використання персональних 

даних та подальше удосконалення відповідного нормативно-правового 

забезпечення у цій сфері. 
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Дослідження систем управління персоналом державної служби на прикладі 

країн Європейського Союзу виявило привабливий для вивчення та 

застосування у вітчизняних умовах досвід організації та автоматизації 

управління людськими ресурсами. Зокрема, цікавим і корисним у цьому сенсі є 

досвід Іспанії.  

Адміністративна система Іспанії була організована за принципом кар’єрної 

або закритої системи, основною характерною рисою якої є набір персоналу до 

державних органів на окрему посаду базового рівня, у межах якої можливе 

кар’єрне підвищення та підвищення заробітної плати. Закон передбачає 

мінімальні умови доступу до роботи в системі адміністрації, крім того 

ураховується освітній  рівень. Такий вид системи державної служби є дуже 

ієрархічним, він базується на системі доступності кар’єри в межах офіційного 

органу відповідно до диплому про рівень освітньої підготовки в процесі 

прийому на роботу до адміністрації. Однак адміністративна система Іспанії 

була змінена внаслідок реформ. Головними змінами були запроваджені зміни в 

системі управління людськими ресурсами.  

Унаслідок цього розширилися можливості для проведення більш гнучкої 

кадрової політики. Нова система управління персоналом передбачає те, що 

керівники підрозділів державної служби можуть діяти як топ-менеджери 

приватного сектору. З них знімається відповідальність та обмеження, визначені 

адміністративним правом, однак вони несуть персональну відповідальність за 

кадрову політику. Упровадження в державну службу принципів діяльності 

приватного сектору дало можливість ввести нові форми організації праці на 

державній службі: термінові контракти, стажування, тимчасові трудові угоди; 

- адміністрації надано право переводити та скорочувати службовців 

відповідно до вимог приватного права; 

- запровадження інноваційного підходу до класифікації державних посад, 

що дає можливість відбирати службовий персонал та призначати окремого 

працівника на конкретну посаду відповідно до умінь та навичок. Однак досить 

важко поєднувати таку систему із системою влади, яка призначає на деякі 
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ключові відповідальні посади осіб без урахування умінь та навичок; 

- створено можливості для запровадження інших типів професійних 

відносин в адміністративних установах, які відрізняються від класичної кар’єри 

чиновника, зокрема введення посад так званих тимчасових та постійних 

працівників; зміна системи оплати праці та врахування під час визначення 

зарплати рівня відповідальності та професійного досвіду, вмінь, навичок [3]. 

Створення системи центрального регістру персоналу розпочато в Іспанії у 

1964 році. Метою його розроблення стало отримання оперативної достовірної 

інформації щодо державних службовців, а також створення надійного архіву 

інформації щодо співробітників. Сьогодні регістр виступає ядром, з яким 

інтегровано інші інформаційно-аналітичні системи. 

У центральному регістрі міститься інформація щодо державних 

службовців центральних органів державної влади (міністерств, автономних 

установ і деяких державних установ), викладачів державних університетів, 

інших органів, установ, організацій, відповідно до додаткових угод. 

За допомогою центрального регістру виконуються такі ключові функції: 

здійснюється накопичення і збереження персональних даних державних 

службовців; акумулюється аналітична інформація щодо людських ресурсів 

державного сектору (сервіс для ухвалення політичних рішень); формуються 

конкретні інструменти роботи менеджерів з персоналу. 

Стандартизовані реєстраційні документи спрямовуються до виконавчого 

офісу для перевірки і занесення даних у централізовану базу даних. Для 

уніфікації управління обробкою документів і таблиць створюються і 

публікуються коди обов’язкового використання.  

Реєстраційні документи зберігаються у цифровому форматі. У кожному 

випадку є доступ до копій документів, які були підставою для внесення змін до 

бази даних [4]. 

Комплексна автоматизація процесу управління людськими ресурсами 

сучасних розвинутих країн сьогодні передбачає як технічні, так і організаційно-

структурні перетворення, що забезпечують: 
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- ведення єдиної протягом усього строку перебування державного 

службовця на службі електронної особової справи, що зберігається в єдиній 

централізованій базі даних; 

- аналітичний апарат для підтримки ефективних кадрових рішень та 

добору персоналу; 

- багатофункціональний інструментарій, що охоплює всі процеси, 

пов’язані з управлінням персоналом на державній службі; 

- онлайн доступ кадрових служб до системи; 

- чітко визначені межі компетенції кожного користувача системи щодо 

доступу до єдиної бази; 

- законодавче визначення переліку персональних даних, що підлягають 

внесенню до електронних справ державних службовців; 

- достатній рівень безпеки від несанкціонованого втручання. 

Отже на сьогоднішній день система управління персоналом державної 

служби в Україні потребує корінних змін, серед яких є забезпечення 

формування єдиної електронної системи кадрової служби, що створює 

можливість запровадження принципів приватного сектору щодо управління 

персоналом. Зокрема, оплата праці повинна здійснюватися відповідно до 

отриманих результатів, застосування праці державних службовців має 

спиратися на принципи залучення найманих працівників, використання 

інноваційних кадрових технологій має перетворитись на провідний інструмент 

кадрового управління на державній службі.  
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Impact of the political system democratization on sustainable economic 

development (Poland case) 

Development of the Polish economy after the year 1989 has been based 

primarily on the principles of government democratization and decentralization of 

economic system management. Post-socialist transformation of the national economy 

of this region of Europe has served as an example of effective social and economic 

system transformation for many countries in Eastern Europe. 

In turn, difficulties of implementing new principles of the national economic 

system functioning resulted in new adaptive mechanisms of post-socialist economy 

development in the environment of free market relations. 

Research of Polish economic challenges is the topic of a large number of works 

by leading economists, including such well-known strategists as Joseph Stiglitz, 

George Soros, Henry Kissinger. Among Polish and Ukrainian scientists, the present 

issue has been looked into by L. Balcerowicz, J. Auleytner [1], I. Kuropek [2], V. 

Lyashenko, A. Kvilinskyi [3], and others. However, many issues of various levels of 

functioning still remain relevant both for economists and for political science 

representatives. 

The purpose of this study is to determine the development factors having led the 
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economic performance of Poland to its current level. The timeframe for the study is 

1989 to the present time, as socialist management system underwent transformations 

to become capitalist system of economic relations. This article will use the methods 

of formal logic, dialectical approach and system analysis. 

As noted above, on the one hand, the democratization of political system was 

the main reason for improvements in the economic system functioning within 

national economy. During its existence, the totalitarian regime had formed a certain 

vacuum in the system of human values, freedom of thought and sense of ownership 

being the most fundamental among them placing the human as personality at the 

forefront. 

On the other hand, the use and development of the advantages of small 

economic forms at micro-level: small business, as well as at macro-level: 

decentralization by delegating management functions to the regional (mesial) level, 

can be observed. Development of regional self-government structures in the context 

of favorable macro-economic environment at macro and mega levels (European 

integration, the US investment policy, reducing the share of kleptocratic principles in 

managing the national economy, etc.), in turn, provided an opportunity for the 

development of small and medium-sized businesses as the basis of social and 

economic stability. 

Thus, considering the above, one can affirmatively assume  that development of 

the Polish economy after 1989 has been influenced not only by economic changes but 

also by historical background of the emergence of favorable conditions for the 

economic system development in the new round of its transformation. 

Despite the fact that Polish economy has shown the results of intensive 

economic growth, the country’s further development problems remain relevant and 

require a more detailed study. As mentioned above, the present phenomenon of 

intensive development can serve as an example for countries with less developed 

economies, in particular for Ukraine. 
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Specifics of virtual regionalism 

The issues of regional development remain relevant nowadays. Interest to this 

kind of problems is associated with the orientation of economy on the efficiency of 

small forms of business [1], since the regional level compared to the national level, 

including the dominant motivational component, appears to be more entrepreneurial 

rather than administrative [2; 3]. 

In turn, regionalization processes in connection with the scientific and 

technological progress (STP) obtain new vector of development, particularly in the 

Internet environment. 

Virtual regionalism as a concept has started to be used in the designation of 

areas not linked to administrative borders or political and legal environment [4]. 

Thus, the English scientist Michael Keating has singled out several types of 

regionalism in relation to the processes of globalization: conservative, "bourgeois", 

"leftist" right-wing populist and ethnic types [5]. These types of regionalism are of 

political character. Virtual regionalism, on the contrary, focuses on creating a comfort 

space for life and personal development of a personality in socio-cultural 

environment being determined largely by the interests of the groups, which, in turn, 
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develop into virtual regions of the global Internet. On top of that, virtual regionalism 

has the same characteristics as the political and administrative form of its 

organization. 

Russian scientist N.A. Kosolapov considers regionalism as an activity tied to 

space and time in a particular area related to the features of the latter [6]. Ukrainian 

researcher V.I. Lyashenko examines regionalism in terms of management specifics 

and interrelation of external factors influencing the development of the region [7]. 

The purpose of the article is determining the pre-requisites for the occurrence of 

virtual regionalism and its rationalizing in terms of globalization processes. 

Computer games, online shopping, social networks and other kinds of internet 

projects are the main and basic prerequisites of virtual regionalism (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. – Specifics of virtual regionalism  
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Internet environment opens up new opportunities both for personal development 

and for the development of society as a whole. Interests that bind people in social 

networks such as AVAAZ (about 42 million members), ASK (about 70 million 

accounts), FACEBOOK (about 1.5 billion active users), TWITTER (attendance of 

about 500 million) and others, create a space in a specific area directly related to the 

determining factor of the information transfer and creation of socio-cultural 

environment. 

According to the World Bank, there are around 3.2 billion Internet users 

worldwide. Out of these, 1.1 billion people have access to high-speed Internet, and 

about 7 billion people live in the area of mobile coverage [8]. 

From the point of view of economic efficiency of introducing new technologies, 

namely formation of new social and economic space defined by the interests and, in 

many respects, by the level of development of particular groups, virtual regionalism 

seems to be a phenomenon evoking the interest of many researchers. Currently, much 

attention is paid to the formation of interests of people living in certain areas (regions, 

countries, continents) [9]. However, trends of manifesting interest towards the 

development of communication of many people on the planet allow us to suggest that 

the future of the population on a global scale will depend more on each individual 

rather than on the power of governments, unions, trans-corporations, etc.  

Given the above, one can conclude that virtual regionalism may well become the 

next phase in the processes of globalization. Striving of every person for forming a 

comfort environment of his/her existence is a major incentive of taking part in global 

changes caused by new possibilities of information technologies. In turn, the issues 

associated with virtual regionalism require a deeper research by the scientists from 

various areas of knowledge. 
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