1/2019

Наукові записки
Інституту законодавства
Верховної Ради України
The Scientific Papers
of the Legislation Institute
of the Verkhovna Rada of Ukraine

Наукові записки
Інституту законодавства
Верховної Ради України
Зареєстровано
Міністерством юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
КВ № 16712-5284Р від 9 червня 2010 р.
Видається шість разів на рік.
Розповсюджується безкоштовно.
Рекомендовано до друку Вченою радою
Інституту законодавства Верховної Ради
України
(протокол № 2 від 20 лютого 2019 р.)

DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.01

Адреса редакційної колегії:

04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4.
Тел.: (044) 272-47-00; 235-96-06
https://instzak.com
Е-mail: redkolegia@gmail.com
Передрук
опублікованих
матеріалів
здійснюється з обов’язковим посиланням на
джерело.
Згідно з наказом МОН України від
21.12.2015 р. № 1328 видання внесено
до переліку наукових фахових у галузі
юридичних та економічних наук.
Згідно з наказом МОН України
від
22.12.2016 р. № 1604 видання внесено до
переліку наукових фахових у галузі науки
державного управління.
Статті видаються в авторській редакції.
Редакційна колегія не завжди поділяє думку
авторів.
Авторські права застережені.
© Наукові записки Інституту законодавства
Верховної Ради України, 2019.

1/2019
Засновник:
Інститут законодавства
Верховної Ради України
Ре да к ц і й н а ко л е гі я :
Баймуратов М.О., д.ю.н., проф. (Україна);
Бершеда Є.Р., д.е.н., проф., чл.-к. НАН України
(Україна);
Биков О.М., д.ю.н., с.н.с. (Україна);
Борисенко З.М., д.е.н., проф. (Україна);
Буроменський М.В., д.ю.н., проф., чл.‑к. НАПрН
України (Україна);
Воротін В.Є., д.н.держ.упр., проф. (Україна);
Гаман М.В., д.н.держ. упр., проф. (Україна);
Гришова І.Ю., д.е.н., проф. (КНР);
Гріненко О.О., д.ю.н., с.н.с. (Україна);
Дмитрієв А.І., д.ю.н., проф. (Україна);
Жиляєв І.Б., д.е.н., с.н.с. (Україна);
Журавський В.С., д.ю.н., проф., акад. НАПрН
України (Україна);
Клименко О.М., д.ю.н., проф. (Україна);
Коломієць І.С., к.ю.н., с.н.с. (відповідальний
секретар) (Україна);
Копиленко О.Л., д.ю.н., проф., академік
НАН України (головний редактор) (Україна);
Куян І.А., д.ю.н. (Україна);
Герберт Кюппер, д.ю.н., проф. (ФРН);
Манцевич Ю.М., д.е.н., проф. (Україна);
Мацюк А.Р., д.ю.н., проф. (Україна);
Мищак І.М., д.і.н., с.н.с. (заступник
головного редактора) (Україна);
Вільям І. Померанц, д.ю.н., д.і.н., проф. (США);
Савков А.П., д.н.держ.упр., проф. (Україна);
Селіванов А.О., д.ю.н., проф., акад. НАПрН
України (Україна);
Сергієнко В.І., д.е.н. (Україна);
Стоянова-Коваль С.С., д.е.н., проф. (Україна);
Шаповал В.М., д.ю.н., проф., чл.-к. НАН України
(Україна);
Давид Шварц, д.е.н., проф. (Ізраїль);
Швець М.Я., д.е.н., проф., чл.-к. НАПрН України
(Україна);
Фрідріх-Крістіан Шрьодер, д.ю.н., проф.
(ФРН);
Ярмиш О.Н., д.ю.н., проф., чл.-к. НАПрН
України (Україна).

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

1/2019

The Scientific Papers
of the Legislation Institute of
the Verkhovna Rada of Ukraine
Registered by
the Ministry of Justice of Ukraine

Certificate of the state registration of the mass media
vehicle КВ No. 16712-5284Р of June 9, 2010.
Frequency: 6 Issue(s) per year
Free of charge
Recommended for publishing by Academic Council
of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada
of Ukraine
(Minutes of Meeting No. 2 of February 20, 2019)
DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.01

Editorial Board:
4, Nestorivskyi provulok, Kyiv, 04053, Ukraine
Tel. (044) 272-47-00; 235-96-06
https://instzak.com
E-mail: redkolegia@gmail.com

Materials may be reproduced only with reference
to the source

Pursuant to the Decree of the Ministry of
Education and Science of Ukraine of 21.12.2015
No. 1328 the publication is included in the list of
the scientific professional publications in the fields
of Law and Economics.
Pursuant to the Decree of the Ministry of
Education and Science of Ukraine of 22.12.2016
No. 1604 the publication is included in the list of
the scientific professional publications in the fields
of State Administration
Scientific articles are published in author’s edition.
Opinions expressed do not necessarily reflect those
of the Editorial Board.

All rights reserved.
© The Scientific Papers of the
Legislation Institute of the
Verkhovna Rada of Ukraine, 2019
1/2019

1/2019
Founding institution:
The Legislation Institute
of the Verkhovna Rada of Ukraine
Ed i to r i a l bo a rd :

Baimuratov M.O., Dr of Law, Prof. (Ukraine);
Bersheda Ye.R., Dr of Econ., Prof., Corresponding
Member of the NAS of Ukraine (Ukraine);
Bykov O.M., Dr of Law, Senior Research Associate
(Ukraine);
Borysenko Z.M., Dr of Economics, Prof. (Ukraine);
Buromenskyi M.V., Dr of Law, Prof.,
Corresponding Member of the NALS of Ukraine
(Ukraine);
Vorotin V.Ye., Dr of Publ. Admin., Prof. (Ukraine);
Haman M.V., Dr of Publ. Admin., Prof. (Ukraine);
Gryshova I.Yu., Dr of Economics, Prof. (PRC);
Grinenko O.O., Dr of Law, Senior Research
Associate (Ukraine);
Dmytriiev A.I., Dr of Law, Prof. (Ukraine);
Zhyliaiev I.B., Dr of Econ., Senior Research
Associate (Ukraine);
Zhuravskyi V.S., Dr of Law, Prof., Academician of
the NALS of Ukraine (Ukraine);
Klymenko O.M., Dr of Law, Prof. (Ukraine);
Kolomiiets I.S., Cand. of Legal Sciences, Senior
Research Associate (Executive Secretary)
(Ukraine);
Kopylenko O.L., Dr of Law, Prof., Academician of
the NAS of Ukraine (Editor-in-chief) (Ukraine);
Kuian I.A., Dr of Law (Ukraine);
Herbert Küpper, Dr of Law, Prof. (FRG);
Mantsevych Yu.M., Dr of Econ., Prof. (Ukraine);
Matsiuk A.R., Dr of Law, Prof. (Ukraine);
Myshchak I.M., Dr of Hist. Sciences, Senior
Research Associate (Deputy editor-in-chief)
(Ukraine);
William E. Pomeranz, Dr of Law, Dr of Hist.
Sciences, Prof. (USA);
Savkov A.P., Dr of Publ. Adm., Prof. (Ukraine);
Selivanov A.O., Dr of Law, Prof., Academician of
the NALS of Ukraine (Ukraine);
Serhiienko V.I., Dr of Econ. (Ukraine);
Stoyanova-Koval S.S., Dr of Econ., Prof. (Ukraine);
Shapoval V.M., Dr of Law, Prof., Corresponding
Member of the NAS of Ukraine (Ukraine);
David Schwartz, Doctor of Econ., Prof. (Israel);
Shvets M.Ya., Doctor of Econ., Prof., Corresponding
Member of the NALS of Ukraine (Ukraine);
Friedrich-Christian Schroeder, Doctor of Law,
Prof. (FRG);
Yarmysh O.N., Doctor of Law, Prof., Corresponding
Member of the NALS of Ukraine (Ukraine).

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

3

ЗМІСТ

ПРАВО
Теорія та історія держави і права
Мазур Т. В. Правові засади захисту культурної спадщини в зарубіжних
дослідженнях .........................................................................................................................................................
Сергєєв К. О. Законодавча діяльність як спосіб реалізації влади ...........................................

Струневич В. О. Теоретико-методологічні підходи до вивчення морського
арбітражу в Україні ............................................................................................................................................

Конституційне та муніципальне право

22
29

Кофман Б. Я. Правовий статус людини і громадянина та правові стани особистості
в умовах розвитку громадянського суспільства: до питання трансформації ..................

36

Косович В. М. Проект Трудового кодексу України: відповідність вимогам та
правилам нормопроектної техніки ..........................................................................................................

44

Коросташова І. М. Механізм адміністративно-правового регулювання як правова
категорія та багатоаспектне явище .........................................................................................................

52

Остапенко В. О. Співпраця України та обсє у сфері захисту прав людини на
свободу совісті і віросповідання ................................................................................................................

62

Дяченко О. П., Казарян Г. Г. Формування та реалізація моделі державноприватного партнерства щодо соціально-економічного забезпечення осіб з
інвалідністю в Україні ......................................................................................................................................

72

Трудове право; право соціального забезпечення

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Міжнародне право

економіка

Кушнір С. О. Інноваційний розвиток аграрного сектору як інструментарію
забезпечення економічної безпеки ..........................................................................................................

державне управління

Воротін В. Є., Проданик В. М. Від регуляторної політики до державно-приватного
партнерства в публічному секторі України ........................................................................................

Замковий Р. В. Співробітництво України з Міжнародною організацією зі
стандартизації .....................................................................................................................................................

4

8

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

84

95
103

1/2019

Козак Т. М. Суперечності понятійного апарату в дослідженні системи пенсійного
забезпечення ........................................................................................................................................................

110

Рябець К. А. Політико-правове забезпечення публічного управління у сфері
охорони та використання транскордонних вод в Україні ..........................................................

129

Мепарішвілі Х. Н. Впровадження механізмів державного управління водними
ресурсами за принципами інтегрованого управління .................................................................

118

Сороченко А. В. Проблеми реалізації проектів публічно-приватного партнерства
у сфері освіти ........................................................................................................................................................

137

Шаульська Г. М. Реформування сучасної системи місцевого самоврядування в
Україні ......................................................................................................................................................................

154

Шарап С. О. Гібридна війна як геополітичний конфлікт ...........................................................

огляди, рецензії

Воротін В. Є.
Рецензія
на
монографію
Зубчика О. А.
«Формування
конкурентоспроможності держави в перспективі політичного часу (державноуправлінські аспекти)» ...................................................................................................................................

1/2019

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

147

163

5

content

LAW
Theory and History of State and Law
Mazur T. V. Legal principles of cultural heritage protection in foreign studies ........................
Serhieiev K. O. Legislative activity as a method of implementation of the authority ...........

Strunevych V. O. Theoretical and methodological approaches to study of maritime
arbitration in Ukraine .........................................................................................................................................

Constitutional and Municipal Law

22
29

Kofman B. Ya. Legal status of human and citizenship and legal states of personality in
the conditions of civil society development: to transformation issue ..........................................

36

Kosovych V. M. Draft of the Labour code of Ukraine: conformity to the requirements and
rules of norm drafting technique ...................................................................................................................

44

Korostashova I. M. Mechanism of administrative and legal regulation as legal category
and multidimensional phenomenon ............................................................................................................

52

Ostapenko V. О. Cooperation between Ukraine and the OSCE on the protection of
human rights to freedom of conscience and religion ............................................................................

62

Diachenko O. P., Kazarian G. G. Formation and implementation of the model of the
state-private partnership for socio-economic providing of disabled persons in Ukraine ...

72

Labour Law; Social Security Law

Administrative Law and Administrative Process; Financial Law; Informational Law

International Law

ECONOMICS

Kushnir S. O. Innovative development of the agricultural sector as an instrument for the
provision of economic security ......................................................................................................................

84

Vorotin V. Ye., Prodanyk V. M. From regulatory policy to state-private partnership in
the public sector of Ukraine .............................................................................................................................

95

STATE ADMINISTRATION

Zamkovyi R. V. Cooperation of Ukraine with the International Standardization
Organization ...........................................................................................................................................................
6

8

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

103

1/2019

Kozak T. M. Contradictions of the conceptual apparatus in the study of the pension
system ........................................................................................................................................................................

110

Meparishvili Kh. N. Implementation public administration mechanisms of water
resources on management integrated principles ...................................................................................

118

Sorochenko A. V. Specific features of ppp educational projects implementation .................

137

Shaulska H. M. Reforming of modern local self-government system in Ukraine ....................

154

Ryabets K. A. Political and legal supply of public administration in the field of
protection and use of transboundary waters in Ukraine ....................................................................

Sharap S. O. Hybrid war as a geopolitical conflict ................................................................................

REVIEWS

Vorotin V. Ye. Review on the monograph by Zubchyk O. A. «Formation of the state
competitiveness in the perspective of political time (state-administration aspects)» ..........

1/2019

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

129

147

163

7

Право

Теорія та історія держави і права

П Р АВО
Теорія та історія держави і права
УДК 340.115.7
DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.01.01


Мазур Тамара Вікторівна,
кандидат юридичних наук,
заступник Міністра культури України
ORCID 0000-0001-6220-5827
redkolegia@gmail.com
Mazur Tamara V.,
Candidate of Legal Sciences,
Deputy Minister of Culture of Ukraine
ORCID 0000-0001-6220-5827
redkolegia@gmail.com

Правові засади захисту культурної спадщини
в зарубіжних дослідженнях
Анотація
Культурна спадщина є, без сумніву, однією із засад збереження культурного розмаїття цивілізації, а також потужним інструментом для діалогу культур. Тож науковці різних країн приділяли велику увагу вивченню теоретико-правових засад її охорони. Сучасні дослідження повинні
характеризуватися серйозною роботою щодо вироблення теорії та методології правового регулювання охорони культурної спадщини в контексті осмислення зарубіжного досвіду.
Метою статті є надання, на основі проведеного аналізу праць, змістовної характеристики тенденцій розвитку західної правової доктрини у сфері охорони культурної спадщини.
Наукова новизна полягає у комплексному вивченні, систематизації та класифікації зарубіжних наукових розвідок щодо захисту, збереження та використання об’єктів культурної
спадщини.
Висновки. Проблеми у сфері охорони культурної спадщини існують у всіх країнах, але вони
постійно знаходяться в полі зору не лише держави і суспільства, а й науковців, які, використовуючи міждисциплінарний комплексний підхід, пропонують концептуальні засади збереження
культурного надбання. На основі проведеного аналізу запропоновано класифікацію наукових
розвідок, яка відтворюється, частково або комплексно, у працях зарубіжних авторів і включає як загальнотеоретичні правові аспекти збереження культурного надбання, аналіз міжнародно-правової регламентації та її практичне застосування на фоні реальних подій сучасного
світу, так і питання правового забезпечення різних аспектів охорони та використання культурної спадщини, державної політики зарубіжних країн у цій сфері. Констатується, що суспільство жорстко вимагає від держав вироблення ефективної системи заходів з охорони національного та світового культурного надбання, а науковці активно залучаються до цих процесів. Захист культурної спадщини є спільною проблемою людства, тому майбутнє розвитку
цього напрямку суспільної діяльності значною мірою залежатиме від удосконалення профільних міжнародних норм та їх імплементації в національні законодавства.
Ключові слова: охорона культурної спадщини, об’єкти культурної спадщини, правові засади, міжнародно-правова регламентація, наукові дослідження.

8

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

1/2019

LAW

Theory and History of State and Law
Legal principles of cultural heritage protection in foreign studies

Аbstract
Cultural heritage is, without a doubt, one of the principles of preserving the civilization cultural
diversity, as well as a powerful instrument for the cultures dialogue. Therefore, scientists from different countries paid great attention to the study of the theoretical and legal principles of its protection.
Modern researches should be characterized by serious work on the development of a methodology and
the theory of legal regulation of the protection of cultural heritage in the context of comprehension of
foreign experience.
The purpose of the article is providing, on the basis of the works analysis, the content
characteristics of the tendencies of the western legal doctrine development in the sphere of cultural
heritage protection.
Scientific novelty consists of complex studying, systematization and classification of foreign scientific researches concerning protection, preservation and using of objects of cultural heritage.
Conclusion. Problems in the sphere of the cultural and historical heritage protection exist in all
countries, but they are constantly in sight of the state, society, and scientists who, using an interdisciplinary integrated approach, offer conceptual foundations for the preservation of cultural heritage. On
the basis of the conducted analysis of the foreign researchers works, the classification of the subject of
scientific researches, which is reproduced, partially or in complex, in this works, is proposed. It includes
the general theoretical legal aspects of the preservation of the cultural heritage, the analysis of international legal regulation and its practical application with the background of real events of the modern
world, as well as issues of legal protection of various aspects of the protection and using of cultural heritage, the state policy of foreign countries in this area. It is stated that the society strictly demands from
the state to develop an effective system of measures for the protection of national and world cultural
heritage, and scientists are actively involved in these processes. The protection of cultural heritage is a
common problem of humanity, therefore the future development of this direction of social activity – is
the international law of cooperation.
Key words: cultural heritage protection, cultural heritage objects, legal principles, international
and legal regulation, scientific research.

Постановка проблеми. Культурні цінності справляють великий вплив на розвиток
освіти, науки і культури, а також сприяють
збагаченню культурного життя народів та
взаємному співробітництву держав. Прагнення останніх зберегти й популяризувати
ці об’єкти для майбутніх поколінь є закономірним процесом культурного розвитку
будь-якої країни.
Кожна епоха залишає по собі культурний
слід. Коло об’єктів, що належать до культурних цінностей, є широким і різноманітним.
Вони можуть різнитися за природою походження, формою втілення, за значенням, яке
становлять для суспільного розвитку, багатьма іншими критеріями. Не лише на різних
етапах розвитку людства, а й у різних регіонах великий вплив на формування таких
об’єктів мають різноманітні соціокультурні
фактори – економічний, релігійний, організаційний, асиміляція національних культур та їх
відокремлення, оновлення змісту та ін. Ваго-
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мість об’єктів культурної спадщини визначається також кількома аспектами, серед яких –
історико-культурний, етнічний, соціальний,
ідеологічний тощо. Звичайно, усі ці відмінності знаходять відображення й у правовому регулюванні охорони культурної спадщини.
Орієнтація суб’єктів культурної політики
на проведення в життя системного підходу
до збереження культурної спадщини неможлива без принципового вирішення правових
питань.
Сучасні наукові розвідки повинні характеризуватися серйозною роботою щодо вироблення вітчизняної методології і теорії
правового регулювання охорони культурної
спадщини в контексті осмислення зарубіжного досвіду.
Метою статті є надання, на основі проведеного аналізу праць, змістовної характеристики тенденцій розвитку західної правової
доктрини у сфері охорони культурної спадщини.
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Виклад основного матеріалу. Як зазначає Т. Катаргіна, «на відміну від звичайних
об’єктів нерухомості кожен з об’єктів культурної спадщини є унікальним, позаяк має
індивідуальні особливості, що формують
його історико-культурний потенціал, який
є складовою національного надбання країни. Втрата об’єкта культурної спадщини не
може бути відновлена, тому недооцінка, або
не своєчасна оцінка, завдають значних матеріальних втрат для пам’ятки. У багатьох
країнах світу це вважається одним із тяжких
злочинів перед суспільством» [1, с. 214]. Проведений Т. Катаргіною ґрунтовний аналіз
зарубіжної історіографії з питань захисту та
збереження культурної спадщини дав змогу
автору здійснити її класифікацію за такими
напрямами:
– загальні питання захисту історико-культурного та природного довкілля;
міжнародно-правові та міжнародно-організаційні аспекти збереження та використання
культурної спадщини;
– історико-аналітичні розвідки щодо чинного законодавства зарубіжних країн;
– дослідження питань спеціального порядку щодо реставрації, консервації, відновлення пам’яток;
– економічні розвідки, які стосуються
проблем утримання та використання нерухомих об’єктів історико-культурного значення [1, с. 214].
Крім того, дослідниця вбачає за доцільне розділити відповідні роботи на кілька
тематичних підрозділів: теоретичні роботи; правові аспекти захисту та збереження
пам’яток; діяльність державних та місцевих
органів управління; участь недержавного
сектору у справі захисту культурної спадщини; проблеми використання пам’яток та їх
вирішення на сучасному етапі [1, с. 214].
На основі аналізу законодавства деяких
держав (США, Англії, ФРН, Франції), а також
принципів і норм міжнародного права, можна дійти висновку, що у зазначених країнах,
а також у практиці діяльності міжнародних
організацій, зокрема ЮНЕСКО і Ради Європи, для позначення культурних цінностей
використовують два найбільш поширених
поняття: cultural heritage – das Kulturerbe
(культурна спадщина) і cultural property – das
Kulturgut – patrimoine culturel (дослівно: культурна власність). При цьому термін «cultural
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property» за своїм змістом є еквівалентом
поняття «національне багатство» і тому обґрунтовано може бути перекладений як
«культурне надбання».
Культурна спадщина, або культурне надбання є, без сумніву, однією із засад збереження культурного розмаїття, а також потужним інструментом для діалогу культур.
Тож науковці різних країн приділяли велику
увагу дослідженню саме теоретико-правових
засад її охорони. Оскільки остання є важливою сферою державної та суспільної діяльності, що здійснює благотворний вплив на
розвиток культури і демократичних процесів
у суспільстві, доцільно визначити ключові
моменти висвітлення правової проблематики охорони культурної спадщини у працях
зарубіжних авторів.
За кордоном тема збереження культурної
спадщини опрацьовується достатньо давно і
залишається актуальною, тому їй присвячується велика кількість досліджень і наукових
статей.
Розглядаючи охорону культурної спадщини як систему публічно-правових заходів,
спрямованих на виявлення, облік, відновлення, утримування та використання об’єктів
культурної спадщини, які застосовуються з
метою збереження та примноження історичного надбання [2, с. 15], можна стверджувати, що питання охорони, використання, актуалізації, реставрації і консервації культурних
цінностей, що піднімаються зарубіжними дослідниками, знаходяться у безпосередньому
зв’язку з правовим аспектами цих процесів.
У першу чергу, основний масив робіт у
сфері охорони та захисту культурного надбання стосується міжнародно-правового напрямку, науково-практичного осмислення й
критичного аналізу міжнародних конвенцій
та іншого інструментарію.
Для прикладу, ґрунтовне дослідження
у сфері міжнародно-правових засад охорони культурного надбання підготував Крейг
Форрест, старший викладач юридичного
факультету Школи права ім. Т. Бейрна при
Університеті Квінсленду (Австралія). Його
монографія «Міжнародне право та охорона культурної спадщини» [3] всебічно і критично розглядає п’ять конвенцій з охорони
культурної спадщини ЮНЕСКО, прийнятих
для захисту світового культурного надбання
від постійних загроз війни, незаконного обі-
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гу, соціальних та економічних переворотів,
нерегульованих розкопок, бездоглядності
тощо. Конвенції аналізуються в контексті нещодавніх подій, що обернулися небезпекою
для культурних цінностей, включаючи знищення об’єктів культурної спадщини в Іраку
та розкрадання музею Багдада, руйнування
Будди Баміян в Афганістані, рятування артефактів з «Титаніка», незаконних розкопок,
торгівлі китайськими, перуанськими й італійськими археологічними об’єктами тощо.
Книжка стала, по суті, вступом у таку, що
постійно актуалізується, сферу міжнародного права. У ній не лише описуються загальні
принципи та правила, але і критично оцінюється, наскільки ці принципи та правила
міжнародного права забезпечують ефективну й послідовну міжнародно-правову базу
для захисту культурної спадщини.
Автор акцентує увагу на тому, що безпосередньо діяльність із охорони, захисту культурної спадщини багато у чому зобов’язана
праву, закону, адже саме визначення поняття
культурної спадщини, культурного надбання, старовини, культурних цінностей в юридичному сенсі у національних законодавствах (задовго до появи відповідної міжнародної державної практики та міжнародних
конвенцій у сфері «культурної спадщини»)
уможливило їх підняття до «вищого ступеню
захисту». За його словами, в основі поняття
культурної спадщини лежить цінність (чи
значимість). Може існувати ціла низка цінностей, таких, як символічна, інформаційна,
естетична, економічна, історична, наукова,
культурна, археологічна, етнічна, громадська, рекреаційна, освітня, технічна, соціальна чи правова, однак лише певні з них (будьякий об’єкт або практика володіють трьома
важливими і часто конкуруючими цінностями: естетичною, археологічною чи історичною, економічною) узагальнено відіграли
важливу роль у побудові та обґрунтуванні
захисних режимів, що виникли в ЮНЕСКО.
Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (1954),
її Перший протокол і Другий протокол
1999 року розглядаються Крейгом Форрестом в контексті небезпеки для культурної
спадщини під час недавніх збройних конфліктів на Балканах, в Іраку, Кувейті, Афганістані, ізраїльського та палестинського конфлікту [3, с. 56–131].
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Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності (1970), Конвенція
УНІДРУА щодо викрадених або незаконно вивезених культурних цінностей (1995) вважаються автором найбільш спірними та погано
впровадженими конвенціями про культурну
спадщину, оскільки, незважаючи на намагання міжнародного права регулювати її рух,
незаконний обіг, репатріацію (реституцію),
незаконна торгівля культурною спадщиною
залишається нестримною. Ці конвенції аналізуються з позицій цивільного приватного
права, які домінують у питаннях міждержавного культурного спадку [3, с. 132–223].
Водночас Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972)
багато в чому розглядається автором як величезний успіх. Беручи до уваги, що культурна спадщина, яка підпадає під її захист,
належить кожній державі, конвенція, на його
погляд, різко відрізняється від попередніх у
принципах і правилах, які вона встановлює, і,
що найважливіше, – структурується навколо
«кооперативного» поняття «світової» спадщини [3, с. 224–286].
Кожна з п’яти конвенцій ЮНЕСКО в галузі культурної спадщини, певною мірою, була
реакцією на формування міжнародної небезпеки, що виникає для певної форми культурної спадщини. Технологічні досягнення, які
дозволили досліджувати океани, особливо
глибоке морське дно, що лежить за межами
юрисдикції будь-якої держави, піддають підводну культурну спадщину небезпеці нерегульованих розкопок. Прийнята в 2001 році
Конвенція про охорону підводної культурної
спадщини не лише вирішує ці питання, але
й намагається структурувати забезпечення
міжнародного захисту в цій сфері. За словами автора, її структура, положення та принципи мають важливі наслідки для існування
спільної спадщини людства, яка захищається міжнародними кооперативними засобами [3, с. 287–361].
Як стверджує автор, еволюційна концепція культурної спадщини та роль міжнародного права в її захисті завершилися у 2003 році
прийняттям Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини [3, с. 362–387].
Крейг Форрест зупиняється також на проблемних питаннях реалізації зазначених п’яти
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конвенцій ЮНЕСКО про культурну спадщину,
кожна з яких розглядала специфічний аспект
її охорони. Дійсно, сам предмет і зміст кожної
конвенції є унікальним і не розроблявся спеціально для взаємодії з іншими. Проте конвенції «перекриваються», створюючи складну
мережу нормативних положень, що призвело
до розвитку конфліктних дихотомій (таких
як, наприклад, «культурний націоналізм» проти «культурного інтернаціоналізму»). Автор
робить висновок, що хоча процес прийняття
конвенцій з охорони культурної спадщини
упродовж 50 років створив непотрібні дихотомії, він також демонструє перехід від чистих
конвенційних норм, створених для захисту
певних культурних проявів, – до міжнародної системи захисту, що більше спирається
на міжнародне співробітництво, підкріплене
цілісним поняттям світової культурної спадщини. Цей крок, а також визнання того, що
захист культурної спадщини є спільною проблемою людства, є основою для принципу
міжнародного співробітництва, що найкраще
реалізується через координаційну функцію
ЮНЕСКО. Дослідник наголошує на важливості
визнання та реалізації руху «від п’яти міжнародних конвенцій – до міжнародного права
співробітництва» [3, с. 423].
Наведений нами детальний опис зазначеної роботи Крейга Форреста є прикладом
дослідження, що надає комплексний аналіз
міжнародно-правових актів у сфері охорони
культурної спадщини на основі подій у сучасному світі, з наданням пояснюючих та критичних коментарів.
Існує велика кількість схожих за цілями
та змістом авторських досліджень, які можуть бути покладені в основу формування
професійного світогляду в цій галузі міжнародного права. Так, у книзі «Вплив уніфікованих законів на охорону культурної спадщини та збереження культурної спадщини
в 21 столітті» [4], яка пропонує огляд семи
конвенцій з двома протоколами, прийнятими ЮНЕСКО та УНІДРУА, проводиться порівняльний аналіз правових схем захисту або
охорони культурної спадщини в 15 країнах
світу. Це публікація доповідей, представлених на Першому міжсесійному тематичному
конгресі Міжнародної академії порівняльного права в листопаді 2008 року.
Ключовою працею у сфері охорони культурного надбання є видання двох провідних
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експертів у галузі права культурної спадщини Ліндел Протт і Патріка О’Кіфа «Право і
культурна спадщина» (Том І опублікований в
1984 році [5]; том ІІІ [6] – у 1989 р.; том ІІ не
було створено). Наведені положення, хоча тепер дещо застаріли, продовжують детально
окреслювати питання, необхідні для вивчення цієї галузі міжнародного права, залишаються чинником його подальшого розвитку.
Зазначені науковці є авторами більш пізнього «Збірника з коментарями «Конвенції
про культурну спадщину та інші інструменти» (2011 р.) [7]. Ця праця наводить всі важливі тексти міжнародного права про захист
культурної спадщини і містить короткий
коментар щодо еволюції кожного з них та їх
взаємозв’язку. Обговорення торкається найважливіших конвенцій ЮНЕСКО, включаючи
Конвенцію 1970 року про незаконну торгівлю, 2001 року про підводну культурну спадщину, 2003 року про нематеріальну культурну спадщину, Конвенцію УНІДРУА 1995 року,
Гаазьку конвенцію 1954 року та два її протоколи, а також Конвенцію про захист архітектурної спадщини Європи 1985 року, Європейську конвенцію про захист археологічної
спадщини 1992 року (перегл.), Європейську
конвенцію про ландшафт 2000 року, Рамкову
конвенцію Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства 2005 року,
а також широкий спектр рекомендацій і декларацій ЮНЕСКО, Ради Європи та ООН.
Ліндел Протт у співавторстві з Джеймсом Шпехтом підготували працю «Захист
або розкрадання? Захист майбутнього нашої
культурної спадщини» [8] (1989 р.), в якій окреслили світові тенденції у сфері захисту різноманітних об’єктів культурної спадщини.
Л. Протт також досліджувала політику
збереження культурного надбання та її правові засади у своїй работі «Проблеми охорони
культурної спадщини в міжнародному приватному праві» [9].
Праця Джирі Томана «Захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту» [10] (1996 р.) з аналізом Гаазької конвенції 1954 року продовжує залишатися ключовою роботою щодо захисту культурної спадщини під час збройного конфлікту. Він присвятив свій коментар усім, хто в мирних або
воєнних обставинах, інколи з небезпекою
для власного життя, докладає зусилля щодо
збереження пам’яток минулого для майбут-
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ніх поколінь. Як зазначає автор, створення
таких коментарів до конвенцій надзвичайно необхідне для того, щоб якомога більше
урядів держав, які ще не приєдналися до них,
мали доступ до опису історичних обставин,
інструментів підготовки проектів документів, зрозумілого тлумачення термінів, пояснень змісту та цілей укладених договорів, результатів їх застосування. У роботі взято до
уваги накопичений теоретичний та практичний досвід розвитку права і законів за період
існування Конвенції, у тому числі у близькій
сфері застосування міжнародного гуманітарного права.
Схожа із зазначеною тематикою робота
Кевіна Чемберлена «Війна і культурне надбання» (2004 р.). У 2013 р. вона була перевидана [11] з огляду на те, що з моменту публікації першого видання відбулося багато
значних подій, пов’язаних як зі збройними
конфліктами у світі, так і з міжнародними
зусиллями, спрямованими на забезпечення
реституції культурних цінностей. Автор наголошує, що адресує свій коментар Конвенції
1954 року та двох протоколів до неї не лише
правникам, а й представникам збройних сил,
які повинні бути повністю обізнані з правилами міжнародного гуманітарного права стосовно культурних цінностей та враховувати
його норми.
Лоуренс Ротфілд представив у своєму дослідженні «Давнина в облозі: захист культурної спадщини після війни в Іраку» [12] перший
повний звіт про лиха, що трапилися з культурною спадщиною Іраку після падіння уряду Саддама Хусейна у квітні 2003 р., включаючи викрадення з музеїв та масові розграбування на археологічних об’єктах по всій країні. Автор, з метою подальшого запобігання
масовим і незворотним втратам, аналізує,
чому закони і міжнародні конвенції, захисна
діяльність організацій з охорони культурної спадщини, планування і здійснення військових операцій для захисту культурного
надбання не спрацювали і продовжують зазнавати невдачі. У науковій розвідці визначаються нові процедури планування, механізми політики та стратегії реалізації, здатні
добитися успіху, з тим, щоб помилки, зроблені в Іраку, не тиражувалися в інших кризових
регіонах, багатих на культурну спадщину.
Позиції зарубіжних авторів нерідко висвітлюються на сторінках періодичних ви1/2019
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дань міжнародних організацій. Так, Семюел
Харді, почесний науковий співробітник Інституту археології при Університетському
коледжі Лондона, що займається вивченням
проблем незаконної торгівлі давниною в періоди конфліктів і криз, особливо торгівлі,
до якої причетні терористичні організації,
озброєні угрупування та репресивні режими, присвятив свої публікації у «Кур’єрі ЮНЕСКО» [13] цим питанням. Він зазначає, що
торгівля пам’ятками давнини є одним із головних джерел фінансування терористичних
організацій, аналізує події в Іраку й Сирії, що
призвели до незаконного продажу та втрати
світовою спільнотою великої кількості культурних цінностей, маршрути незаконного
обігу, питання повернення культурного надбання, розглядає прийняті ООН та ЮНЕСКО
резолюції та рекомендації, відповідно до
яких у світі здійснюються посилені заходи
боротьби з незаконним обігом культурних
цінностей, закликає держави зробити більш
жорстким власне законодавство в цій сфері.
Анастасія Страте у роботі «Захист підводної культурної спадщини: важливе завдання сучасного морського права» [14] звертається до вивчення морського середовища
як такого, що майже ідеально підходить для
збереження артефактів, і до недавнього часу
забезпечувало їх повний захист від руйнування людиною. Проте нинішні технології
полегшили доступ до культурних об’єктів під
водою та їх розкрадання. Авторка наголошує
на існуванні нагальної потреби в негайних
міжнародних заходах для збереження техногенного середовища поряд із природним.
Зазначається, що запровадження правових
норм для захисту підводної культурної спадщини є непростим питанням, що складає матрицю інтересів і законів, як міжнародних,
так і національних. Дослідження є прикладом зародження й розвитку ідеї розробки
відповідної конвенції (яку було прийнято
лише через 6 років).
Своєю чергою, Роберта Гарабелло та
Тулліо Сковацці підготували дослідження
«Захист підводної культурної спадщини: до
і після Конвенції ЮНЕСКО 2001 року» [15],
яке є прикладом аналізу Конвенції ЮНЕСКО
про захист підводної культурної спадщини
2001 року, що стала важливим кроком уперед у сфері міжнародного права. Робота зосереджується на основних аспектах Конвенції,

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

13

Право

Теорія та історія держави і права

описує ситуацію та події до і після прийняття
(і набуття чинності) цього акта, аналізує суперечності, спричинені застосуванням Конвенції ООН про морське право 1982 року, розвіює міфи, що виникли навколо підготовки
проекту Конвенції з описанням переговорного процесу та розробки кожного окремого
положення.
Лукас Ліксинський у книзі «Нематеріальна культурна спадщина в міжнародному праві» [16] пропонує комплексний аналіз правових питань, що стосуються нематеріальної культурної спадщини (також відомої як
традиційні культурні вирази або фольклор).
Автор досліджує законодавче регулювання
охорони культурної спадщини на трьох різних рівнях: міжнародному, регіональному та
національному. На міжнародному рівні найважливішим інструментом є спеціальна Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003). На регіональному рівні
заходи з охорони здійснюються у рамках політичної та економічної інтеграції, спираючись на розуміння того, що нематеріальна
культурна спадщина сприяє розвитку спільної ідентичності регіону. На національному
рівні досліджуються як сильні конституційні
форми захисту, так і досить слабкі політичні
ініціативи, спрямовані насамперед на залучення іноземної допомоги. Нематеріальна
спадщина також може бути захищена через
матеріальне право, і в цьому відношенні дослідження розглядає потенціал і недоліки законодавства про права людини, інструментів
інтелектуальної власності та контрактних
підходів.
«Спадщина, культура та права: запрошення до правових дискурсів» [17] під редакцією
Андрії Дурбах та Лукаса Ліксинського є збірником есе провідних науковців, які пропонують значне розуміння взаємозв’язку між
захистом і використанням культурної спадщини, з одного боку, і фундаментальними
правами людини, з іншого, аналізують співвідношення законодавства у сфері охорони
культурної спадщини з принципами та практикою реалізації прав людини. У дослідженнях критично розглядається взаємозв’язок
між спадщиною та правами людини, які можуть бути як потенційно згубними, так і взаємно зміцнюватися, вивчається, наскільки
правові інструменти міжнародного права з
прав людини полегшують або перешкоджа-
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ють охороні спадщини. Аналіз охоплює низку
питань, що стосуються Африки, Азії, Європи,
Латинської Америки та Австралії. Автори
представлених у збірнику матеріалів єдині
у думці, що руйнування культурної спадщини слід розглядати як порушення людської
гідності та ідентичності. Зрештою, взаємне
зміцнення двох дисциплін права має переважати над виявленим напруженням між ними.
Автори роботи «Культурна спадщина і
права людини» [18] Хелайн Сільверман та
Д. Ферчілд Рюглз розглядають необхідність
охорони культурної спадщини в умовах глобалізованого світу як засіб ідентифікації
місцевих громад та національних меншин,
завдяки відносній ізольованості яких певні об’єкти культурних цінностей збереглися
донині. Аналізуючи політичний аспект збереження й управління спадщиною, що стосується прав людини, науковці задаються
питаннями: чи існує універсальне право на
вільне вираження і збереження культурної
спадщини, а якщо так, то де це право сформульоване і чи може воно бути захищене? Як
по-різному використовують поняття «спадщина» для об’єднання та поділу громад? Хто
визначає культурну спадщину і хто має контролювати управління нею?
Кетрін Белл та Роберт Паттерсон у своєму дослідженні «Захист культурної спадщини корінних народів: закони, політика та
реформа» [19] аналізують основні риси канадського, американського та міжнародного
права, що впливають на культурну спадщину
корінного населення Канади. Надзвичайно
цікавим для вивчення й узагальнення є канадський досвід створення складного правового та політичного механізму регулювання
питань, пов’язаних із репатріацією та торгівлею матеріальною культурою, охороною
місць спадщини, поводженням із залишками
родової спадщини та контролем над нематеріальною спадщиною корінних народів.
Питання соціо-етнічного впливу на вирішення потреб збереження пам’яток проаналізовані також у роботах Мікаеля Ньюсома [20], Джейка Далібарда [21]. Вони звертають увагу на необхідність правового забезпечення дослідження й захисту етнічної культурної спадщини та активізації залучення до
пам’яткоохоронної діяльності представників
національних меншин та етнічних общин.
Саме це, на їхню думку, і є одним із механіз-
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мів вирішення конфліктів, які свого часу гостро постали перед урядами західних країн у
результаті загострення політичної ситуації.
Прикладом дослідження питань спеціального порядку управління об’єктами культурних цінностей є монографія Мередіт
Сайкес [22], яка присвячена новим вимогам
до ідентифікації й інвентаризації нерухомих
пам’яток. Автор на основі аналізу офіційної
документації та практики розглядає, систематизує та порівнює 11 різних систем інвентаризації у країнах світу, що, на його думку,
зможе допомогти фахівцям у створенні власної методики та виробленні інструментарію
ідентифікації культурних цінностей. Такий
діалог між системами інвентаризацій образно іменується прелюдією до культурного діалогу між націями.
Інший великий напрямок наукових досліджень стосується правових аспектів охорони
культурної спадщини в окремих країнах світу. Дослідження історіографії з цієї тематики, проведені, наприклад, О. Надировою [23],
згадуються у брошурі О. Рибчинського [24]
та ін.
Особливий інтерес для України становлять праці французьких авторів, які аналізують національну політику у сфері охорони
культурної спадщини. Відповідний досвід
корисний передусім тим, що в Україні близька до французької модель управління у сфері культури загалом й охорони культурної
спадщини зокрема. Крім того, французькі дослідники багато уваги приділили децентралізації управління, що також є актуальним
для України в процесі реформування влади
й розширення повноважень органів місцевого самоврядування, оскільки цей процес неминуче вплине на сферу охорони культурної
спадщини. Так, чудовим зразком вивчення
гострих соціальних проблем сучасного французького суспільства є праця Генрі Руссо [25].
Автор відстежує трансформацію поняття
«культурна спадщина» від давнини до сьогодення. Важливою для сьогодення є порушена
ним проблема щодо необхідності диференціації критеріїв оцінки для історичних і сучасних об’єктів культурної спадщини.
Значний інтерес становлять дослідження
Жака Ріго, фахівця в галузі державної культурної політики, який у роботі «Майбутнє
політики з питань культури» [26] провів
аналіз сучасних тенденцій розвитку куль1/2019
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турної політики Франції. У ній автор вносить
свої пропозиції для прискорення процесу децентралізації влади та розширення повноважень місцевих інституцій.
Вивченню державної політики збереження культурної спадщини присвячували свої
роботи й інші дослідники, серед яких ЖанП’єр ле Дантек [27]. Розкриваючи діяльність
французького уряду, він зосереджує увагу
на місці пам’яток історії в державній політиці і робить висновок про недостатню увагу з
боку держави до пам’яток, що знаходяться на
периферії. Як і Ж. Ріго, автор пропонує провести децентралізацію заради покращення
ситуації. Ж.-П. Дантек наполягає на продовженні політики соціо-технічно-культурного
використання пам’яток архітектури та історії з метою надання можливості пам’яткам
заробляти кошти на самоутримання.
Проблемам децентралізації у Франції
присвячена монографія П’єра Муліньєра «Політика культури Франції та її децентралізація» [28], що містить важливий теоретичний
та фактологічний матеріал про роль державних органів та представництв громадськості
у сфері охорони культурної спадщини. Автор
дійшов висновку, що ефективність пам’яткоохоронної діяльності залежить саме від
органів місцевого рівня, оскільки лише вони
повинні стежити за збереженням розташованих на їх території пам’яток історії та культури. Компетентні місцеві служби мають бути
наділені правом впливу на прийняття рішень
щодо місцевої спадщини та контролю за порушниками Кодексу культурної спадщини.
Цікавими та корисними для вивчення
французької пам’яткоохоронної сфери є аналітичні звіти державних посадовців, наприклад, аналітика фінансової комісії Яна Гаіляра [29], а також аналітика комісії у справах
культури Ів Дужа [30] (обидві комісії діють
при Сенаті). У звітах на основі критичного
переосмислення документальних джерел й
опрацювання сучасного фактологічного матеріалу детально проаналізовано функціонування державних структур, сучасні політико-юридичні модифікації пам’яткоохоронної системи. Водночас об’єктивно відзначено
недоліки і прорахунки, переваги та здобутки
держави в роботі зі збереження культурної
спадщини.
Комплексна праця Жана-П’єра Мохена
«Наука про спадщину» [31] висвітлює історію
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французьких та світових розробок різних методик ідентифікації, консервації й реставрації історико-культурної спадщини та наголошує на міждисциплінарності пам’яткознавства.
Згадуючи про інші країни, наведемо приклад комплексного дослідження теоретичних і практичних напрямів розвитку охорони
культурних об’єктів, яким є монографія Ердера Джевата [32], турецького археолога, засновника Відділення консервації історичних
пам’яток Близькосхідного технічного університету (Анкара, Туреччина), почесного члена
виконавчого комітету Міжнародної ради з
питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS),
екс-керівника Міжнародного центру з дослідження збереження та реставрації культурних цінностей (ICСROM) (1981–1988 рр.).
На широкому фактичному матеріалі, із використанням різноманітних джерел автор
проаналізував шляхи становлення концептуальних положень збереження, захисту та використання пам’яток історико-архітектурної
спадщини в країнах Західної Європи, зокрема у Великій Британії. Дослідження охоплює
широкі хронологічні рамки, починаючи від
Середньовіччя і до завершення Другої світової війни. Автор визначив вплив різноманітних факторів на формування напрямів
пам’яткозахисної діяльності, серед яких визначальна роль належить соціально-економічному розвитку суспільства та пануванню
теологічних постулатів на певному етапі.
Цікаві дослідження з питань охорони
культурної спадщини опубліковані у низці
тематичних збірок, що включають статті авторів із різних країн. Так, до збірки «Пам’ятки в мінливому світі» [33], в якій опубліковані дослідження українських, російських,
англійських, шотландських, французьких та
німецьких фахівців із проблем охорони та
поцінування пам’яток археології, історії, архітектури й містобудування, а також менеджерів пам’яткоохоронної діяльності та туристичного сервісу, увійшли наукові розвідки Ж. М. Венсана про принципи збереження
пам’яток у Франції [34]; В. Штопфеля про заходи спрямовані на захист пам’яток у Німеччині [35] тощо.
Роботи зарубіжних авторів поділяються й
за окремими тематичними напрямками. Так,
у статтях Дж. Сімпсона [36], Ж. П. Сент-Обена [37], В. Майра [38] проаналізовані шляхи
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залучення нерухомих пам’яток до наукового обігу, систематизації наявних нерухомих
об’єктів, їх каталогізації, розглянуті нові вимоги до збереження та використання історико-культурних об’єктів, особливо в районах
із слабким економічним потенціалом. Такі
регіони, на думку авторів, можуть досягти
економічного піднесення за рахунок розвитку інфраструктури туризму, використовуючи
нерухомі пам’ятки для залучення відвідувачів.
Тематиці визначення ролі законів державного і місцевого рівнів, механізму їх реалізації, статусу державних органів управління та громадських, приватних об’єднань
присвячені дослідження західноєвропейських та американських науковців Антуана
Дейла [39], Джакоба Моррисона [40], Грехема
Ашворса [41], Майкла Болдуіна [42], Джона
Фоулера [43], Ернеста Коннолли [44].
Розгляду проблем збереження пам’яток
історії та культури в західноєвропейських
країнах, висвітленню ролі державної опіки
над найціннішими пам’ятками присвячені
дослідження Мікаеля Анслея [45], Жана Далібарда [21] та інших.
Проблеми охорони, реставрації, фінансування американської архітектурної спадщини розглядаються в роботі Девіда Стенфорса [46].
Монографія Ади Хакстабел [47] розкриває катастрофічні наслідки наступу промислового та житлового будівництва, процесів
урбанізації та субурбанізації у сучасному суспільстві, які охоплювали значні території
із визначними об’єктами історико-культурного значення, розмірковує над організаційно-правовими заходами подолання цих наслідків.
Пилип Офер та Айрон Самюелз [48] у своєму дослідженні проаналізували існуючий
британський досвід використання й переобладнання незаселених споруд, запропонувавши можливості їх пристосування до сучасних
умов і стандартів. Науково-практичне дослідження з проблем пристосування старих
будівель та унікальних ландшафтів здійснили також Щербан Кантакьюзино та Сьюзен
Брандт [49], характеризуючи їх як «знайдений простір». Ці розвідки зробили вагомий
внесок у процеси збереження старої забудови в західних країнах і допомогли зберегти
значну кількість історичних об’єктів, визна-
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чивши їх як пам’ятки й запропонувавши нові
форми їх використання.
Період вдосконалення пам’яткоохоронної діяльності характеризується інтересом
до проблеми економічної користі, яку отримує держава від використання пам’яток.
Дослідження інституційних та організаційних заходів у цій галузі в США провів Тео Госсетт [50].
Висновки. Проблеми у сфері охорони
культурної спадщини існують у всіх країнах,
але вони постійно знаходяться в полі зору не
лише держави і суспільства, а й науковців, які,
використовуючи міждисциплінарний комплексний підхід, пропонують концептуальні
засади збереження культурного надбання.
Широкий масив досліджень у сфері правового забезпечення означеної діяльності не
підлягає чіткій класифікації за окремими напрямками, оскільки питання, що аналізуються, перетинаються у різних контекстах представлених робіт. На основі проведеного нами
аналізу можна запропонувати таку тематику
наукових розвідок, яка відтворюється, частково або комплексно, у працях зарубіжних
авторів:
– теоретико-правові засади охорони культурної спадщини, загальні питання, методологія та концептуальні підходи, визначення
понять;
– міжнародно-правові засади, теоретичні
питання збереження та використання культурних цінностей у міжнародному праві,
аналіз, коментарі та роз’яснення нормативно-правової бази міжнародних організацій з
питань захисту нерухомої культурної спадщини, дослідження ступеню ефективності
реалізації правових режимів, що встановлюються конвенціями й іншими актами, які
складають юридичний інструментарій міжнародного захисту;
– міжнародно-правове нормативне регулювання та внутрішньодержавні правові
засоби захисту рухомих об’єктів культурної
спадщини від незаконного обігу;
– міжнародно-правове нормативне регулювання та національні системи захисту
об’єктів культурної спадщини під час збройного конфлікту, аналіз та розвиток відповідних положень міжнародного гуманітарного
права на основі вивчення подій у зоні військового протистояння, пов’язаних із викраденням, знищенням або розграбуванням, не1/2019
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законною торгівлею об’єктами культурного
світового надбання;
– міжнародно-правове нормативне регулювання охорони об’єктів підводної культурної спадщини, співвідношення правового
режиму захисту з випадками нерегульованих
високотехнологічних досліджень морського
дна, що знаходиться за межами юрисдикції
держав, претензіями держав на володіння
відповідними об’єктами тощо;
– міжнародно-правові аспекти охорони
всесвітньої культурної спадщини;
– міжнародно-правові засади та особливості національного законодавства у сфері
захисту об’єктів нематеріальної культурної
спадщини;
– позитивні та негативні наслідки співвідношення правових систем захисту прав
людини та охорони культурного надбання;
– правові засади охорони культурної
спадщини регіонів, права національних меншин та корінних народів у складній системі
захисту культурно-історичних об’єктів як
чинників їх ідентичності;
– правове регулювання децентралізації,
розширення повноважень місцевих інституцій в управлінні охороною культурного надбання в зарубіжних країнах;
– регламентація спеціального порядку
реставрації, консервації, відновлення пам’яток тощо;
– правове забезпечення державної політики щодо створення сприятливих умов для
бізнесу у питаннях збереження культурної
спадщини, набуття економічної вигоди та
соціальних дивідендів, розвитку туризму, організації програм заробляння коштів на самоутримання відповідних об’єктів;
– легалізація запровадження цифрових
технологій у сфері охорони та використання
культурних цінностей.
Звичайно, запропонований перелік не є
вичерпним. Так само досить різними є проаналізовані доктринальні напрацювання з
точки зору їх практичного використання для
поліпшення правової охорони культурної
спадщини. Разом із тим їх вивчення безумовно є необхідним, сприятиме накопиченню
відповідного досвіду та його переосмисленню, виокремленню тих пропозицій і рекомендацій, які можуть бути корисними в процесі удосконалення охорони культурної спадщини в Україні.
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ЗАКОНОДАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
Анотація
Метою статті є формування теоретичної концепції ролі законодавчої діяльності та
природи закону у його здатності забезпечувати досягнення політично-мотивованих цілей
суб’єктів владних повноважень.
Наукова новизна статті полягає у вивченні впливу інститутів громадянського суспільства на законодавчу діяльність, де плюралізм підвищує гарантії від негативних мотивів автора, але знижує юридичну якість закону через вплив на процес його прийняття значної
кількості ідеологічних течій і переконань. Досліджено, що в авторитарних державах існують
більші ризики формування закону із суспільно-негативними мотивами, але його юридична
якість є вищою за рахунок залучення до процесу створення акта фахових спеціалістів.
Висновки. Законодавча діяльність усвідомлюється в її широкому розумінні вольового
акту будь-якої людини у напрямку створення закону, як через безпосередню реалізацію повноважень суб’єктами державної влади, так і через вплив на законодавчий процес інструментами програм державно-приватного партнерства. Як процес із створення штучного інструменту управління – закону, законотворчість розглядається в її кратологічному аспекті відповідності намірів владних еліт інтересам суспільства та їх юридичної компетентності – здатності реалізувати поставлені цілі в реальному житті людей інструментами закону.
Ключові слова: законодавча діяльність, природа закону, законотворчість.
LEGISLATIVE ACTIVITY AS A METHOD OF IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY
Аbstract
The purpose of this article is to create a theoretical concept of legislative activity role and also
a concept of a law nature in its ability to ensure the achievement of politically motivated goals of the
subjects of power.
Scientific novelty is in studying the issue of the influence of civil society institutions on legislative
activity. Pluralism protects from the negative motives of the author of the law, but reduces the legal
quality of the law, as the process of its adoption is influenced by a significant amount of ideological currents and beliefs. Conversely, in states with high authority, the risks of forming a law with socially-negative motives are greater, but its legal quality will be higher due to involvement in the creation of an
act of professional experts. Legislative activity is understood in its broad sense. This is a volitional act
of any person in the direction of creating a law. It takes place through the direct fulfillment of duties by
the subjects of public authorities, and by influencing on the legislative process by instruments of public-private partnership programs.
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Conclusions. Considering the law as a process for creating an artificial management tool, lawmaking is considered in its cratological aspect. The correspondence of the intentions of the ruling elites
to the interests of society and their legal competence is characterized by the ability to realize the goals
in real life of people through the use of the instruments of the law.
Key words: legislative activity, nature of the law, lawmaking.
Постановка проблеми. Останнім часом
не лише в Україні, але і в більшості демократій світу поширюється критика якості законів. Це провокує розвиток правового нігілізму та зниження довіри до органів державної
влади, що формує потребу додаткового дослідження природи закону у його здатності
створювати належні юридичні наслідки, виконуючи важливе завдання правової науки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Залежність закону від політичної волі
представників державної влади підкреслювали у своїх працях майже всі дослідники
держави і права, зокрема Платон, Ніколо Макіавеллі, Томас Гоббс та інші. Ганс Кельзен
робить важливі висновки про нормотворення в контексті розгляду співвідношення закону та традиційної норми. А дослідження
Роберта Даля стосовно поліархічної моделі
політичного процесу забезпечили високий
вплив на форму сучасного парламентаризму.
Немало уваги цьому питанню приділено й
українськими вченими О. Мурашиним, О. Петришиним, С. Мельничуком та іншими.
Метою статті є формування теоретичної
концепції ролі законодавчої діяльності та
природи закону у його здатності забезпечувати досягнення політично-мотивованих цілей суб’єктів владних повноважень.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні не існує держави, яка б не використовувала закон у формуванні правового порядку.
За тисячі років свого існування закон безперервно привертає увагу дослідників, що намагаються усвідомити його роль та природу.
Перші закони, складені до нашої ери, відрізнялися від правових звичаїв лише двома ознаками: писемною формою і захистом
встановлених правил авторитетом держави.
Хоча щодо їх відповідності звичаєвому праву,
навіть історики зазвичай додають обережні
слова «переважно», «в основному». Причину
можна розглянути на прикладі історії створення Драконтових законів 621 року до нашої ери. Драконтовi було доручено переглянути i записати чинне звичаєве право, що він
i здійснив. Так виникли Драконтовi закони.
1/2019

Згідно з переказами, ці закони відзначалися
надзвичайною жорстокістю, за що увійшли
в історію як «драконівські закони». «Закони
Драконта написані не чорнилом, а кров’ю» –
так характеризували їх caмі греки [1]. Cучасники Драконта, які були представниками
того самого народу, критикували закони,
вважаючи їх надмірно жорстокими, а отже –
писаний закон не був для них звичним, відповідно – не відповідав існуючим правовим
традиціям.
Цей приклад привертає увагу до питання
штучності природи закону і впливу суб’єктивного мотиву автора на зміст акта. Поєднуючи в собі політичну і юридичну складову,
з одного боку, закон сприймається як головне джерело права, що перебуває у сфері дослідження юридичних наук. А з іншого боку,
з давніх часів і донині закони приймаються
виключно політиками, для досягнення їх
власних політичних цілей. У світі немає жодного прикладу держави, в якій би закон приймався адміністративними службовцями.
Суперечність політичної та юридичної природи закону спостерігається і в наш
час. Так, «Теорія держави і права» авторства
О. В. Петришина, С. П. Погребняка, В. С. Смородинського визначає закон як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що
приймається відповідно до особливої процедури парламентом або безпосередньо народом і регулює найважливіші суспільні відносини [2]. У той же час словником «Dictionary
of Law» закон визначається як обов’язкове до
виконання зведення правил, за допомогою
якого здійснюється управління кожним суспільством [3]. Ця дефініція відрізняється від
вищенаведеної, в першу чергу, політичною
метою закону – управління суспільством,
всупереч прийнятої у школах континентальної сім’ї позитивістської концепції мети – регулювання суспільних правовідносин.
Однією з основних форм законотворчої
діяльності прийнято вважати визнання державою правового характеру норм, що склалися без участі правотворчих органів держави [4, с. 28]. Якщо змоделювати цю концеп-
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цію у приватному випадку, то виходить, що
законодавець має усвідомити правову традицію і прийняти стосовно неї одне з трьох
рішень: ігнорувати (залишити поза державною увагою у формі суспільної самоорганізації), регулювати (з декількох існуючих у
правових традиціях способів реалізації права
визначити один, який захистити авторитетом держави), або заборонити. Ця конструкція є утопічною з огляду на те, що звичай –
явище хаотичне, він швидко змінюється у
часі і просторі, є різним в різних соціальних
групах. Відповідно, законодавець розглядає
звичай суб’єктивно, через призму власного
світогляду, інтересів і переконань, помічаючи лише ті правила, які відповідають його
цілям. На відміну від звичаю, який формується, змінюється і припиняється еволюційним
шляхом, відображаючи реакцію суспільства
на зміни обставин об’єктивної реальності, закон є явищем штучним – створеним людьми
у їх прагненні досягнення поставленої мети.
Ганс Кельзен припускає здатність держави
відображати у позитивному законі правовий звичай лише як одну з ймовірностей,
при цьому зазначаючи, що: «Створені законодавством загальні правові норми є свідомо
запровадженими, себто узаконеними нормами» [5, c. 251]. Іншим фактом, що заперечує
концепцію відображення законом звичаєвих
норм, є наявність в історії великої кількості
актів, якими здійснювалася тиранія, геноцид
та інші злочини проти людства, а отже – актів, які настільки категорично порушували
інтереси соціальних груп, що без сумніву
не могли міститися у їх звичаєвих правових
традиціях. Як сумнозвісний «Закон п’яти
колосків» (Постанова «Про охорону майна
державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» від 7 серпня 1932 року), яким
було забезпечено Голодомор в Україні. Сюди
ж можна віднести і приклади застосування
державами іноземних правових практик, які
примусово нав’язувалися корінним народам.
Ці обставини заперечують тезу про мету закону – регулювання суспільних правовідносин в межах звичаєвих норм, але доводять
суб’єктивний характер природи закону як інструменту досягнення політичних цілей чинною державною владою.
Беззаперечно, закон регулює правовідносини і має значний вплив на формування
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правил людської поведінки. І. В. Риндюк характеризує якість законодавства двома аспектами – соціальним та юридичним. Соціальний аспект якості законодавства відображає
відповідність змісту законодавства соціальним реаліям (економічним, політичним та іншим), а юридичний аспект якості законодавства відображає відповідність законодавства
мовним та логічним вимогам правотворчої
техніки [6, c. 40–43]. Однак цей перелік обмежений. Якість закону є абстрактним явищем,
що визначається рецепієнтом у суб’єктивному сприйнятті здатності закону забезпечити
його власні потреби. Будучи виключно державним явищем, закон перебуває в монопольному володінні діючої державної влади, яка
за його допомогою примушує суспільство до
виконання певних вимог. З цієї позиції якість
закону визначається його здатністю досягати
визначеної владною елітою політичної мети.
Навіть за умови, що метою автора закону була
публічна популярність, якщо закон її забезпечить, то в розумінні його монопольного власника (влади) він є якісним.
Закон важливо дослідити в контексті
двоєдиності його політичної і юридичної
природи, рівнозначності впливу цих факторів на визначення якості нормативного акта.
Для цього необхідно детальніше поглянути
на явища соціального (політичного) результату закону та його правових наслідків. Останні стосуються категорії правореалізації,
коли передбачена законом система правил
поведінки виникає в реальному житті. Так,
метою відомого закону Рейгана Economic
Recovery Tax Act, прийнятому в США у
1981 року, було зменшення податків, і коли
суспільна група – підприємці – виконали вимоги закону, сплативши податки за новими
ставками, настали правові наслідки, передбаченні актом. А соціальним (політичним)
результатом закону стали суспільні і державні зміни, а саме – зростання економіки, яке
відбулося внаслідок розвитку бізнесу і збільшення кількості робочих місць. Тож, правові
наслідки – це юридичне явище, що характеризує здатність закону створювати систему
правил поведінки в реальному житті певної
соціальної групи. А соціальний результат дії
закону – це політичне явище, що визначає
зміни суспільного та державного ладу, які
відбуваються за настання правових наслідків. Відповідно, соціальний і юридичний ас-
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пекти закону мають не рівнозначну, а причинно-наслідкову залежність, де настання
соціального результату залежить від здатності закону забезпечити правові наслідки.
Залежність закону від суб’єктивної волі
еліт є абсолютною. Закон є інструментом без
власної природи і мети, він має лише функціональні можливості. Як будівельний інструмент молоток, мету і спосіб використання якого визначає людина, що тримає його в руках і
за його допомогою може вбити цвях або використати для вбивства людини. Так і закон повністю перебуває у володінні влади як спільноти індивідів, які і визначають мету використання його можливостей для досягнення
їх власних політичних цілей, де регулювання
суспільних правовідносин, або загальне благо
є лише одними із багатьох ймовірних мотивів.
Томас Гоббс казав: «Річ, яка перебуває у
стані спокою, залишатиметься у цьому стані
завжди, якщо ніщо не рухатиме її» [7]. Первинна ідея закону завжди зароджується в однієї людини і є його суб’єктивним сприйняттям певного суспільного явища як проблеми,
вирішення якої потребує державного втручання. Етап виникнення первинної ідеї спирається на фантазію, уяву та знання автора.
Відповідно і висновки цього етапу про способи, засоби та інструменти досягнення цілі є
лише попередніми припущеннями.
Первинна ідея передбачає усвідомлення
проблеми, мотиву її вирішення та бажаного
результату. Наукою прийнято брати за основу ідеальний мотив законотворення – захист
інтересів держави та суспільства, відстоювання національних інтересів тощо. Та реальність значно цинічніша. Політик може прагнути власного збагачення, обмеження прав
громадян для зміцнення влади і політичного
впливу тощо. І зазначені соціально-позитивні
або соціально-негативні прагнення він вкладає у власне уявлення мети закону.
Прийнявши рішення реалізувати ідею,
автор визначається із вибором способів, засобів та інструментів досягнення запланованого результату. Вони можуть бути правовими
(примус до певних правил поведінки від імені держави у формі нормативно-правових актів) або позаправовими (від особистого імені
діяча, спираючись на його власний авторитет). На відміну від попереднього, цей етап
характеризується раціональним мисленням.
Його результатом є формулювання концепту1/2019
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ального змісту і визначення виду нормативного акта, правовими властивостями якого
ці правила можуть бути імплементовані в
систему законодавства. Лише тут і виникає
ініціатива створення саме закону як одного із
припустимих правових інструментів.
Відповідно якість закону визначається
його здатністю досягати поставленої автором мети, яка завжди є політично обумовленою. На це впливають результати кожного з
етапів його створення: формулювання політичного мотиву та соціального (політичного) результату, визначення способів і засобів
його досягнення, виду нормативного акта,
точність законодавчої техніки. Помилка в
будь-якому із перелічених етапів призводить
до зниження якості всього закону в цілому.
Явище законодавчої діяльності інколи
ототожнюють із законодавчим процесом. Та
їх різниця визначається вже у термінах «процес» і «діяльність». Законодавчий процес – це
нормативно визначена послідовність рішень
уповноважених органів державної влади,
внаслідок реалізації якої писемний текст набуває статусу закону. Починається він реалізацією державним апаратом рішення про розроблення проекту законодавчого акта (актів),
завершується його діями, які надають законодавчому акту юридичної сили [8]. Процес є
виключною компетенцією органів державної
влади та, відповідно, уповноважених посадових осіб – суб’єктів законодавчого процесу. Діяльністю ж є активність суб’єкта, що має усвідомлюваний характер і спрямована на досягнення поставленої мети – уявної моделі майбутнього результату діяльності [6, c. 40–43].
Законодавча діяльність, як правова форма
здійснення функцій держави, уособлює діяльність із об’єктивації результатів правотворчості у форму законів, які покликані врегульовувати найважливіші суспільні відносини [9].
Отже, законодавча діяльність – це напрям вольової дії людини, спрямованої на створення
законодавчого акта.
Демократичні держави відрізняються
більш широким колом суб’єктів законодавчої діяльності за рахунок допуску інститутів громадянського суспільства до процесу
складання нормативних актів. Тут можуть
бути задіяні громадські діячі, лобісти, експерти різних галузей, засоби масової інформації, політичні партії. Не маючи формального права законодавчої ініціативи, інститути
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громадського суспільства здійснюють законодавчу діяльність через уповноважених посадовців інструментами державно-приватного партнерства. Вони можуть визначати
напрямки, що потребують правового регулювання, концептуальні засади майбутнього
закону, або навіть самостійно складати текст
проекту і направляти його до законодавчого
органу через парламентарів або урядовців –
партнерів. Фактично, поряд з прямою і представницькою демократією, державно-приватне партнерство стало ще одним способом
реалізації влади народу через допуск активної частини населення до інструментів, що
формально доступні виключно державній
владі. Також на сьогодні існують юридичні
компанії, які системно надають професійні
послуги зі складання текстів законопроектів та проведення юридичних експертиз на
комерційній основі. Ці явища вже присутні у
реальному житті і мають значний вплив на
процес ухвалення закону. Відповідно, на відміну від законодавчого процесу, суб’єктом
законодавчої діяльності може бути будь-яка
людина, яка виявить активність у напрямку
створення нормативного акта.
Незважаючи на це, основним «власником» закону і порядку його створення є державна влада. Саме її представники формують
мотиви і визначають цілі майбутнього акта.
Від їх волі залежить напрям законодавчої діяльності – врегулювати суспільні відносини
або протиправно збагатити окремих осіб за
рахунок бюджету, прийняти або відмовити в
законодавчій ініціативі громадській організації та інше – все це є виключною компетенцією уповноважених посадовців. Віктор Розенблюм зазначав: «Якщо закон складається з
правил, які забезпечуються державним примусом, а політика – це процес формування та
виконання державної волі, то закон є результатом політичного процесу» [10]. М. В. Владимиров визначає державну владу, як відносини щодо здійснення функцій і повноважень
держави спеціально створеними органами та
посадовими особами шляхом прийняття нормативно-правових актів у межах і порядку,
передбачених законодавством [11, c. 46–53].
Л. М. Герасіна зазначає, що влада, безумовно,
має не лише об’єктивну, а й штучну природу,
яка суб’єктивно зумовлена діями її людських
носіїв [12, c. 6]. Відповідно, штучність природи влади відображається і у штучності закону.
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Найбільш розповсюдженою законодавчою
інституцією сьогодні є парламент. Говорячи про парламентаризм, сучасники усвідомлюють його в межах концепції політичного
плюралізму Г. Ласкі, М. Дюверже, Р. Дарендорфа, Р. Даль, Й. Шумпетера. Природа політичного плюралізму є такою, що, з одного боку,
він сприяє різноманіттю інтересів і поглядів,
а з іншого, його метою є досягнення гармонії,
узгодженості, рівноваги і, врешті-решт, суспільної і політичної стабільності [13]. Розвиток теорії плюралізму, а також супутніх йому
ідеологій поліархії, демократичного популізму та інших припав на часи після другої світової війни, коли світ знаходився у пошуку ідеальної концепції громадського контролю політичних еліт для уникнення появи тираній.
Головною ознакою плюралізму є рівна конкуренція політичних і суспільних груп у впливі
на політичне рішення, де будь-яка дія держави є продуктом компромісу.
Перевірки практикою не витримала теорія демократичного популізму, яка передбачала, що будь-яке рішення, що користується
популярністю в народі, є в його інтересах.
Мотивований
популізмом
законодавець
втрачав усвідомлення кінцевого результату
закону та його здатності створювати правові наслідки, бо його мета досягалася в момент, коли закон створював автору необхідну
суспільну популярність. Особливого розмаху
популізм набув за сучасної епохи інформаційних технологій. Останнім часом почастішали
випадки, коли на питання до парламентарів
про цілі законопроекту, вони уточнюють:
«Що мається на увазі під цілями?», що означає лише те, що вони навіть не усвідомлюють
наслідків акта їх власного авторства. Навряд
Мартін Лютер Кінг мав би проблему із відповіддю на таке питання, його мета була цілком
зрозуміла – рівність прав чорношкірого та білого населення. Теорія популізму виявилася
помилковою. Суспільство здатне помилятися
в питаннях оцінки ідеї законів! Але саме суспільство є єдиним суддею в оцінці результату, до якого закони призводять!
Теорія демократичного плюралізму переважно виявилася вірною і досягла бажаної
мети. Конкуренція суспільних груп забезпечила ефективний захист від тиранії і закріпила основні людські свободи. Зокрема, було
подолано політику сегрегації у південних
штатах США, прибрано випадки релігійної,
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гендерної та національної дискримінації в
багатьох країнах Європи.
Плюралізм виявився менш ефективним
перед авторитаризмом у питаннях якості закону. Існує думка, що раціональна влада базується на компетентності, а ірраціональна
спирається на віру народу у мудрість і всемогутність правителя, яка є надійною запорукою для останнього в експлуатації своїх підданих [14, c. 66–70]. Та логічний аналіз явища
компетентності вказує на зворотні висновки.
В авторитарних державах до прийняття законодавчого акта залучаються виключно
компетентні фахівці, які забезпечують високу здатність закону досягати поставлених
державною владою цілей, хоча ці цілі часто
бувають соціально-негативними.
Демократичний парламент формується
за критерієм політичних переконань із людей, які не є спеціалістами в галузі законодавчої діяльності. За плюралістичної конкуренції на процес прийняття закону вчиняється тиск великої кількості зацікавлених груп,
що часто призводить до втрати первинної
мети, яку ставив перед ним автор, а вибори
мотивують парламентарів до неконтрольованого популізму. Негативний вплив плюралізму на якість закону проявляється майже
на кожному з етапів законодавчої діяльності.
Навіть питання визначення способів і засобів
досягнення бажаного результату парламентарі більш схильні передавати нефаховим
представникам інститутів громадського суспільства (обговорюючи це на круглих столах, форумах та інших публічних заходах),
ніж фаховим спеціалістам галузі, оскільки
підтримка громадськості підвищує їхню популярність серед виборців. У той же час, активісти часто мотивовані утопічними переконаннями, які знижують практичну здатність закону створювати суспільно-необхідний результат. Такі наслідки припускали і багато ідеологів плюралізму. Так, Роберт Даль
зазначав: «Якщо теорію поліархії в цілому
вважати розумною, то стає зрозумілим, що
жодні конституційні правила не забезпечать
захист від тиранії, якщо немає відповідних
соціальних передумов» [15].
Плюралізм відіграє важливу політичну
роль, гарантуючи захист суспільства від соціально-негативних мотивів державної влади.
Але сьогодні важливо визнати проблему існування і негативних факторів його впливу на
якість закону. Це забезпечить стимул до пошу1/2019
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ку більш ефективних форм реалізації плюралізму в контексті законодавчої діяльності.
Однією із важливих передумов розвитку
цивілізації є здатність людини до планування майбутнього. І не останню роль в цьому
процесі відіграє стабільність закону, яка забезпечує усвідомлення правил суспільної
поведінки, що діятимуть тривалий період
часу. Сучасна людина здатна будувати плани
на значно менший період майбутнього, ніж
наші пращури у попередні епохи. З об’єктивних причин це викликано динамічним технологічним розвитком і, як наслідок – швидкою зміною правовідносин і законодавства.
Однак частими є і випадки невиправданої
частоти зміни законів, що для їх реципієнтів
створює додаткові фактори нестабільності у
формуванні планів на майбутнє. Відповідно,
держава не має безлімітного ресурсу законодавчих змін без негативних наслідків для
суспільства, що зумовлює додаткову відповідальність парламентарів у цьому напрямку.
Закон є позитивним регулятором правовідносин. Та важливо усвідомлювати, що це
штучний регулятор, створений людьми в їх
суб’єктивному усвідомленні справедливості
і права заради досягнення цілей, сформованих їхніми внутрішніми переконаннями,
емоціями і страхами. В цій конструкції важливо розглядати закон лише як а-природний
штучний інструмент, що має виключно функціональні можливості, які реалізуються державною владою на її власний розсуд.
Висновки. Усвідомлюючи закон як штучний інструмент реалізації цілей державної
влади, переосмислюються вимоги до законодавчої діяльності, яку важливо розглядати в кратологічному аспекті щирості намірів
владних еліт в інтересах суспільства та юридичної компетентності – здатності реалізувати поставлені цілі в реальному житті людей
інструментами закону.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ
МОРСЬКОГО АРБІТРАЖУ В УКРАЇНІ
Анотація
Метою цієї статті визначено формулювання пропозицій щодо подальшого розвитку
теоретико-методологічних підходів у вивченні морського арбітражу в Україні.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше запропоновано вивчення арбітражних інституцій у сфері морської торгівлі, які функціонували на теренах України, саме в
історико-правовому вимірі. Удосконалено теоретико-методологічні прийоми, які використовуються під час наукового дослідження виникнення, становлення та розвитку інституту
морського арбітражу в Україні. Розширена джерельна база, на якій має ґрунтуватися аналіз
діяльності арбітражних інституцій в Україні з розгляду та вирішення правових спорів, що виникають у сфері морської торгівлі.
Висновки. З огляду на те, що наразі Морській арбітражній комісії при Торгово-промисловій палаті України українськими правниками присвячено лише одну дисертаційну роботу, автор вважає актуальною активізацію академічних пошуків з цього напрямку. При цьому певним імпульсом може стати історико-правове дослідження. Доцільним, на наш погляд, є трактування морського арбітражу в історичній ретроспективі, по-перше, як інституційного прояву в Україні ідеї альтернативного вирішення спорів, по-друге, як одного з чинників, що сприяє
забезпеченню свободи підприємницької діяльності суб’єктів господарювання. Національний
контекст історико-правового дослідження морського арбітражу в Україні може бути забезпечено широкими хронологічними та територіальними межами, а також особливою джерельною базою. У подальших академічних пошуках перспективним є, наприклад, ретельний
аналіз чинників, що сприяли виникненню на українських землях арбітражних інституцій із вирішення правових конфліктів у сфері міжнародної морської торгівлі.
Ключові слова: морський арбітраж в Україні, теоретико-методологічні підходи, хронологічні межі, територіальні межі, третейський суд.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDY
OF MARITIME ARBITRATION IN UKRAINE
Аbstract
The purpose of thе article. The author of this article defines the purpose of formulating proposals for the development of theoretical and methodological foundations of marine arbitration research
in Ukraine.
Scientific novelty. The author proposes for the first time to study the maritime arbitration
institution in Ukraine in historical and legal terms. The author improves the theoretical and meth1/2019
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odological methods of scientific research of the emergence, establishment and development of the
maritime arbitration institution in Ukraine. The author develops a source base for research the activities of the arbitration institutions in Ukraine, that reviews and decides the case in the field of maritime
trade.
Conclusions. Currently, our country has only one dissertation paper on the Maritime Arbitration
Commission at the Ukrainian chamber of commerce and industry. The author considers actual activation of academic searches in this direction. Historical and legal research can become a powerful impetus. The author of this article proposes to treat maritime arbitration in historical retrospect. First, as
an institutional manifestation of the idea of alternative dispute resolution in Ukraine. Secondly, as one
of the factors contributing to economic freedom and entrepreneurship. The national context of the historical legal research of maritime arbitration in Ukraine will provide wide chronological and territorial
boundaries, a special source base. In the future, it is advisable to carefully analyze the factors contributing to the emergence in the Ukrainian lands of maritime arbitration institution.
Key words: maritime arbitration in Ukraine, theoretical and methodological approaches, chronological boundaries, territorial boundaries, arbitration.

Постановка проблеми. Максимально
повно досліджена, осмислена та письмово
зафіксована історія національних організаційних інститутів, на наше переконання, є
одним із факторів посилення суб’єктності
будь-якої сучасної держави, і Україна тут не
є винятком. Однак серед тих установ у нашій
країні, які потребують уваги науковців та чекають на докладне і комплексне вивчення,
можемо назвати Морську арбітражну комісію при Торгово-промисловій палаті України
(далі – МАК при ТПП України).
Досі в Україні захищено лише одну дисертаційну роботу, яку присвячено названому
вище питанню – дослідження Ю. В. Семанівої «Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України як суб’єкт
адміністративного права», яке було підготовлено декілька років тому [1]. Інших дисертаційних чи монографічних робіт, спеціальний
предмет дослідження яких становила б МАК
при ТПП України, нами не виявлено. Утім, у
нечисленних статтях сучасних українських
фахівців висвітлюються окремі елементи історико-правової складової означеної вище
тематики [наприклад: 2, 3]. Разом із тим не
можна оминути увагою дисертацію фундатора київської школи господарського права та
теорії господарського процесуального права
і засновника МАК при ТПП України І. Г. Побірченка, яку він захистив ще в 1971 році [4]. Автор у контексті дослідження форм вирішення
господарських спорів аналізував і діяльність
арбітражних комісій радянського часу.
Водночас російські науковці доволі послідовно вивчають період становлення радян-
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ського арбітражу, зокрема у сфері торгового
мореплавства [5, 6, 7]. Варто звернути увагу на те, що упродовж останніх років серед
фахівців, які у теоретичній та практичній
площині мають стосунок до Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті Російської Федерації, посилюється тенденція відстоювання певної самостійності
Морської арбітражної комісії в Радянському
Союзі. Принаймні на самих початках її діяльності [8, с. 17–21]. Серед російських наукових
трендів із цього напряму також можемо виділити трактування організації радянської
МАК саме у контексті геополітичного протистояння Радянського Союзу та західних країн, дискусію щодо правової природи радянських арбітражних комісій загалом.
З урахуванням викладеного актуальність
пошуку дослідницьких засобів, які сприятимуть активізації зазначеного наукового напрямку, не викликає, на наш погляд, сумнівів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі нами не виявлено робіт вітчизняних правників, предмет яких становило б
теоретичне та методологічне забезпечення
дослідження морського арбітражу в Україні. Окремих питань цієї проблеми торкалися: Д. Я. Басс, І. Г. Побірченко, Ю. В. Семаніва,
Б. С. Хейфец та ін.
Метою статті є формулювання пропозицій щодо подальшого розвитку теоретико-методологічних підходів до вивчення
морського арбітражу в Україні.
Викладення основного матеріалу. На
наш погляд, наразі науковцям доцільно звернутися насамперед до національної історич-
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ної ретроспективи інституту (нормативного
та організаційного) морського арбітражу.
Разом із тим доречно розглядати це питання в ширшому контексті: зародження, становлення та розвитку альтернативних форм
вирішення господарського спору. З огляду на
це морський арбітраж трактуємо як інституційний прояв в Україні за певних конкретно-історичних умов ідеї альтернативного
вирішення спорів. Окрім цього, доцільно, на
наш погляд, проаналізувати функціонування морського арбітражу як один із чинників,
що сприяє забезпеченню свободи підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.
Для реалізації таких доволі складних
завдань слід брати до уваги основні сучасні підходи щодо бачення правової природи
міжнародного комерційного арбітражу, одним із видів якого є морський арбітраж. Так,
станом на сьогодні науковці дотримуються
«договірної», «процесуальної», «змішаної»,
«автономної» теорій. Якщо прибічники «договірної» теорії розглядають арбітраж лише
як цивільно-правові відносини, а рішення
арбітражу як мирову угоду, то прибічники
«процесуальної» вбачають в арбітражі специфічну форму судочинства, а рішення арбітражу ототожнюють із судовим рішенням [9].
У рамках «змішаної» теорії вважається, що
арбітраж поєднує як матеріальні, так і процесуальні елементи. Творці «автономної» теорії
пропонують розглядати арбітраж як per se
(сам по собі), а також виокремлюють як його
особливу рису те, що сторони не обмежені у
власному виборі матеріальних та процесуальних норм.
На наш погляд, комплексне історико-правове дослідження морського арбітражу в
Україні доцільно здійснювати в широких хронологічних межах: від часів появи на українських землях окремих елементів альтернативного вирішення спорів до створення в незалежній Україні МАК при ТПП України.
Дослідники стверджують про те, що певні прояви третейського судочинства або
«прообрази» сучасних третейських судів
мали місце на українських теренах ще в ХІІ –
XIV століттях [Наприклад, див.: 10, 11, 12].
Водночас М. В. Скржинська на підставі джерел, що датуються ІІ ст. до н. е., повідомляє
про факт використання третейського розгляду спору між громадянами Херсонеса [13].
«Арбітром» запросили одного з поважних
1/2019

LAW
громадян сусідньої Ольвії. Участь «добрих
людей», «судніх мужів» у третейському суді
часів України-Руси закріплювалася у тодішньому законодавстві. Широко відомим
прикладом третейського розгляду справи є
конфлікт між Великим князем та удільним
князем, про який йдеться в Іпатіївському
літописі 1169 року [14]. Вирішення їхнього
спору відбувалося відповідно до загальних
правил третейського розгляду, якими передбачається, зокрема, участь представників
від обох сторін. М. С. Грушевський наводить
приклад третейського розгляду справи, де
сторонами виступали українська шляхтянка
Єлисавета Пілецька та польський шляхтич
Ягайло [15, с. 1]. Подія сталася в 1404 році в
Галичині.
На українських землях Великого князівства Литовського та в Лівобережній Україні (Гетьманщині) другої половини XVII –
XVIII ст. третейські суди функціонували на
тих самих загальних засадах, що і в попередні періоди [16, 17, 18, 19, 20]. Варто зазначити, що держава усіляко сприяла розвитку
інституту третейського розгляду майнових
спорів, бо у такий спосіб зменшувалося навантаження державних судів. Відповідні ініціативи відображені і в проектах реформування судочинства Гетьманщини [21; 22].
На українських землях у складі Російської імперії на початку ХІХ ст. за ініціативою одеських купців та за сприяння одеського градоначальника Рішельє було створено
Одеський комерційний суд [23, с. 273], який
можна вважати першим судом такого типу
в Україні та в Російській імперії загалом. Організація суду ґрунтувалася на концепції комерційного суду у Франції, яку закріплено у
Комерційному статуті 1673 р. (Ordonnance
de Commerce) [24]. Показово, що першим головою Одеського комерційного суду став
граф Де Сен-Прі (1808 – 1811 рр.). Цей суд є
квазі-третейським судом, бо частина його
членів призначалася імператором, а градоначальник Одеси на власний розсуд затверджував двох інших членів суду, яких він обирав із чотирьох кандидатів, запропонованих
купецьким товариством міста. Слід зазначити, що усі члени суду наділялися привілеями державних службовців. Отже, не йдеться
про недержавний та незалежний характер
Одеського комерційного суду, що становить
основу будь-якого третейського судочинства.
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Разом із тим цей суд був всестановим, що разом з обізнаністю його виборних членів від
купецької громади можна вважати позитивними рисами, які засвідчували розвиток судочинства на українських землях.
Діяльність Одеського комерційного суду
вважається вдалим прикладом адаптації європейського законодавства в Україні. Однак
викладене вище свідчить і про наявність
певних національних традицій третейського судочинства. Таке спостереження, на наш
погляд, є одним з аргументів на користь потреби вивчення та запозичення і в сучасній
Україні кращих міжнародних практик. Не
варто протиставляти іноземний та національний досвід, доцільно їх максимально
гармонійно поєднувати.
Однак комерційний суд в Одесі не був поодиноким явищем. Того ж 1808 року в місті
Таганрог створено аналогічний комерційний
суд [25], надалі – у містечку Рені Бессарабської області, у Феодосії – 1819 року [26, 27].
Територіальні межі дослідження з названої вище проблематики визначаємо з огляду
на ідею соборності українських земель. Під
час аналізу історії третейського суду, одну із
форм якого становить морський арбітраж,
охоплюємо всі українські землі, які на різних етапах історичного розвитку перебували під різними юрисдикціями: від античних
міст-держав у Північному Причорномор’ї та
України-Руси – першого протоукраїнського
державного утворення – до незалежної України. Це – не лише Лівобережна Україна, а і
Буковина та Галичина. Також це, наприклад,
місто Таганрог, яке після того, як на початку
ХVIII століття його було зруйновано, входило до складу Запорізької Січі. Упродовж різних періодів наступного століття Таганрог
був одним із міст або Катеринославського
намісництва, або Новоросійської чи Катеринославської губерній. Під юрисдикцією УСРР
у складі Донецької губернії Таганрог перебував із 1920 до 1925 року [28].
Дослідити історію виникнення, становлення та розвитку морського арбітражу в
українському вимірі неможливо без опрацювання відповідних джерел. Наразі нами виявлено потрібні у цьому контексті матеріали
трьох фондів державних архівів Одеської та
Миколаївської областей:
Р-1965 (Фонди радянського періоду Державного архіву Одеської області), де зберіга-
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ються документи державних установ, які в
різні періоди Радянської України здійснювали керівництво морським судноплавством у
Чорноморсько-Азовському регіоні. У цьому
фонді налічується близько 6,5 тисяч одиниць
зберігання, які згруповано у 26 описах.
Р-945 (Фонди періоду радянської доби
Державного архіву Миколаївської області)
містить документацію Миколаївської контори по експорту хлібних продуктів періоду
1923 – 1939 років (більш ніж 11 тисяч одиниць зберігання).
Р-1311 (Фонди періоду радянської доби
Державного архіву Миколаївської області) –
містить документальні матеріали Уповноваженого Народного Комісаріату зовнішньої
торгівлі СРСР по Миколаївському і Херсонському портах із 1929 до 1934 р. (23 одиниці
зберігання).
У цих фондах нами знайдено й активно
опрацьовуються, насамперед, арбітражні угоди різних організацій із залученням до вирішення спорів, зокрема, Гамбурзького арбітражу та Вищої Арбітражної Комісії у Москві.
Висновки. На підставі викладеного ми
дійшли таких висновків.
З огляду на те, що наразі Морській арбітражній комісії при Торгово-промисловій
палаті України українськими правниками
присвячено лише одну дисертаційну роботу,
вважаємо доцільним активізувати академічні пошуки у цьому напрямку. При цьому певним імпульсом може стати історико-правове
дослідження.
Доцільним, на наш погляд, є трактування
морського арбітражу в історичній ретроспективі, по-перше, як інституційного прояву в
Україні ідеї альтернативного вирішення спорів, по-друге, як одного з чинників, що сприяє забезпеченню свободи підприємницької
діяльності суб’єктів господарювання.
Національний контекст історико-правового дослідження морського арбітражу в
Україні забезпечується широкими хронологічними та територіальними межами, особливою джерельною базою.
У подальших академічних пошуках перспективним є, наприклад, ретельний аналіз
чинників, що сприяли виникненню на українських землях арбітражних інституцій із вирішення правових конфліктів у сфері міжнародної морської торгівлі.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА ПРАВОВІ СТАНИ ОСОБИСТОСТІ В
УМОВАХ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ДО ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Анотація
Метою статті є дослідження трансформації правового статусу людини і громадянина та правових станів особистості в умовах розвитку національного і глобального громадянського суспільства.
Наукова новизна. У статті окреслено сутність поняття «правовий статус», що на відміну від інших, охоплює величезне коло явищ, зокрема певні фундаментальні правові категорії.
Досліджено, що в умовах громадянського суспільства формування та вдосконалення правового статусу людини і громадянина здійснюється на більш усвідомлених та раціональних засадах, що передбачають як активну, конструктивну та мотивовану участь самої людини в цих
процесах, так і партнерську допомогу в створенні правовільного простору держави, його розширенні та вдосконаленні. Визначено обопільний зв’язок правового статусу з правовим станом людини.
Висновки. Резюмуючи, необхідно констатувати:
- по-перше, стратегічний зв’язок правового стану людини з її правовим статусом у контексті виникнення, формування, прояву, функціонування, охорони, захисту, гарантування останнього з боку держави і суспільства;
- по-друге, стратегічне значення ролі держави у формуванні громадянського суспільства
та його інституційної основи через визнання правового стану людини і формування її правового статусу, залежно від такого правового стану;
- по-третє, стратегічні зміни в межах демократизації суспільного та державного життя на рівні держав-членів міжнародного співтовариства та всього співтовариства держав в
умовах правової глобалізації, що сприяють таким змінам через усвідомлення об’єктивної необхідності змін у міжнародному нормопроектуванні та нормотворенні, у контексті якісно нового підходу до розуміння, регламентації й регулювання правових станів людини та її правового статусу в умовах формування національного і глобального громадянського суспільства.
Ключові слова: людина, громадянин, правовий статус, правовий стан, громадянське суспільство.
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LEGAL STATUS OF HUMAN AND CITIZENSHIP AND LEGAL STATES OF PERSONALITY IN THE
CONDITIONS OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT: TO TRANSFORMATION issue
Аbstract
The purpose of the article is to study the transformation of the legal status of a person and a
citizen and the legal status of a person in the conditions of development of national and global civil
society.
Scientific novelty. The article outlines the economic essence of the concept of «legal status»,
which, unlike the others, covers a huge range of phenomena, in particular certain fundamental legal
categories. It was investigated that in the conditions of civil society, the formation and improvement of
the legal status of a person and a citizen is carried out on a more informed and rational basis, which
involves both an active, constructive and motivated participation of the person in these processes, and
partner assistance in the creation of the right-wing space of the state, its expansion and improvement.
The mutual connection of the legal status with the legal status of a person is determined.
Conclusions. The results of the research allow to formulate certain conclusions, in particular, it
is determined that the strategic connection of the legal status of a person with his legal status in the
context of the emergence, formation, manifestation, functioning, protection, protection, guaranteeing
the latter by the state and society. It can also be noted that the strategic importance of the role of
the state in the formation of civil society and its institutional basis through the recognition of the
legal status of a person and the formation of its legal status, depending on such a legal status. Also,
the strategic changes in the democratization of public and public life at the level of the member
states of the international community and the entire community of states in the conditions of legal
globalization, which contribute to such changes through the awareness of the objective necessity
of changes in international norm-design and standard-setting, in the context of a qualitatively new
approach to understanding , regulation and regulation of the legal status of a person and his legal
status in the conditions of formation of national and global civil society.
Key words: person, citizen, legal status, legal status, civil society.

Постановка проблеми. В умовах становлення, розвитку та вдосконалення демократичної правової державності об’єктивно
зростає роль і значення правового статусу
людини та громадянина як формалізованої,
унормованої і нормативізованої сукупності прав, свобод і обов’язків фізичної особи,
яка перебуває у політико-правому зв’язку
з конкретною державою (відносини громадянства) або існує та функціонує без наявності такого зв’язку (інші правові стани людини – іноземство /іноземне громадянство/,
апатризм, аполізм /стан безгромадянства/,
біпатризм /наявність подвійного громадянства чи більшої кількості громадянств (полігромадянство), біженець (наявність громадянства іншої держави, але неможливість
знаходження на її території завдяки негативним обставинам перебування – переслідування з політичних, релігійних обставин та
ін.) тощо).
Звідси, об’єктивно зростає роль і значення дослідження правового статусу людини і
громадянина та правових станів особистості
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у їх взаємному зв’язку і взаємодії, причому не
стільки в теоретичному контексті, скільки у
їх праксеологічному прояві, у процесі життєдіяльності людини (особистості) в рамках
організованого соціуму.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Необхідно зазначити, що проблематика
цього дослідження, враховуючи його досить
складний та поліпредметний характер, знаходиться на рівні міждисциплінарного розуміння та тлумачення, тому його концепції,
положення і висновки знайшли своє закріплення в роботах вчених у галузі теорії та історії держави і права, окремих галузей права,
особливо конституційного, адміністративного, загального міжнародного (публічного
і приватного) права тощо, а також філософії
та соціології права, інших гуманітарних напрямків наукового знання.
Серед них такі вчені-юристи, як
С. А. Авакьян, М. Г. Александров, С. С. Алексєєв,
В. О. Бєлов,
М. О. Власенко,
О. О. Кутафін,
B. C. Нерсесянц, О. І. Харитонова, Л. С. Явіч
та ін. Серед вчених інших гуманітарних
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наук слід виділити праці Б. М. Алмазова,
Б. Г. Ананьєва, І. В. Блауберг, М. О. Лоського, А. Л. Суботіна, Л. фон Мізеса, Т. Парсонса,
М. Шелера та ін.
Разом із тим слід зазначити, що проблематика трансформації правового статусу людини і громадянина та правових станів особистості в умовах розвитку громадянського
суспільства в рамках вітчизняної юридичної
науки практично не досліджувалася.
Метою статті є дослідження трансформації правового статусу людини і громадянина
та правових станів особистості в умовах розвитку національного і глобального громадянського суспільства.
Виклад основного матеріалу. Завдяки
широкій демократизації суспільного і державного життя у цій досить поліоб’єктній і
поліпредметній ідеологічно-, економічно-, соціально-, політично- та психологічно-складній сфері взаємовідносин між людиною (особистістю), соціумом і державою відбулися
досить серйозні, «тектонічні» зміни, що були
детерміновані могутніми процесами глобалізації, особливо її якісно нової форми – глобалізації правової. Саме вона характеризується:
а) домінуванням конституційно-правових цінностей, що притаманні національному конституціоналізму держав-членів міжнародного співтовариства держав;
б) їх запозиченням міжнародним публічним правом;
в) шляхом закріплення у вигляді міжнародних правових стандартів у рамках багатосторонніх міжнародних міждержавних договорів;
г) через застосування правової конструкції міжнародно-правових зобов’язань держав, що взяті ними у рамках підписаних багатосторонніх міжнародних міждержавних
договорів;
д) предметно-об’єктною основою яких є
питання та об’єкти, що раніше входили виключно до компетенції внутрішньодержавного регулювання, виступаючи своєрідним
маніфестом державного суверенітету (права
і свободи людини у їх розмаїтті, виборче право, верховенство права, місцеве самоврядування тощо).
Тобто, можна констатувати, що має місце
своєрідний «кругообіг» предметів та об’єктів
міжнародного правового регулювання, що не
тільки ускладнює, а й суттєво збагачує у бік
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технологічності та удосконалення взаємовідносин між людиною (особистістю), соціумом
і державою, робить їх більш транспарентними, контрольованими та передбаченими
за рахунок розширення не тільки внутрішньодержавного, а й міжнародного (універсального, регіонального, субрегіонального)
правового регулювання.
Отже, на першому етапі такого регулювання – предмети та об’єкти, що підпадають
під його дію, знаходяться під абсолютним домінуванням суверенної волі держави;
- другий етап характеризується проявом
міжнародного інтересу до таких предметів
та об’єктів внутрішньодержавного регулювання, зважаючи на їх особливу важливість
для існування та розвитку не тільки національної держави, вдосконалення її демократичної правової державності, а й для
співдружності держав (регіональної або світової), бо такі предмети та об’єкти внутрішньодержавного регулювання, що визначилися та розвинулися завдяки їх знаходженню в
колі конституційних цінностей конкретної
держави, співпадають із міжнародно-визначеними орієнтирами існування й розвитку
міжнародної спільноти держав, що зафіксовані в основоположних і загальновизнаних
нормах та принципах міжнародного публічного права (норми і принципи jus cogens);
- третій етап характеризується міжнародною нормотворчістю, завдяки якій на рівні
універсальної або регіональної співдружності
держав проходять процеси нормопроектування та нормотворчості, результатом яких
є розробка проекта багатосторонньої міжнародної міждержавної угоди, в рамках якої
вказані предмети і об’єкти набувають своєї
міжнародно-правової легалізації та визнання.
Причому така легалізація відбувається після
підписання державами-учасниками тексту
міжнародного договору (т. зв. міжнародна
імплементація норм міжнародного договору),
а визнання реалізується через механізм національної імплементації норм міжнародного
права (див. ст. 9 Конституції України);
- четвертий етап пов’язаний із механізмом національної імплементації норм міжнародного права, сутність якого міститься в
процесах прямої або бланкетної рецепції, або
трансформації норм міжнародного права, що
містяться в міжнародних договорах, у норми
національного права із застосуванням і до-
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триманням усіх національних процедур, передбачених конституцією держави та її конституційним законодавством (ратифікація
міжнародного договору, приєднання до міжнародного договору, входження до міжнародного договору тощо);
- п’ятий етап пов’язаним зі здійсненням
механізму т. зв. «конвенційного контролю»,
в рамках якого міжнародна спільнота (універсальна чи регіональна), держави-підписанти й одночасно учасники міжнародного
договору здійснюють контроль за кількісними та якісними показниками реалізації й дотримання міжнародно-правових зобов’язань
держав, що взяті ними в рамках міжнародного договору і відповідним чином відтворені в
національному законодавстві.
Отже, результатом наведеної багатоетапної діяльності є:
а) трансформація предметів і об’єктів
внутрішньодержавного (національного) регулювання в предмети й об’єкти міжнародно-правового регулювання;
б) їх подальша міжнародно-правова легалізація, через закріплення в нормах міжнародного права, завдяки механізмам міжнародної нормотворчості, у рамках багатосторонніх міжнародних міждержавних договорів, що підписуються державами – учасницями такого договору;
в) їх подальше визнання на рівні національного законодавства через визнання їх
міжнародно-правовими зобов’язаннями держави, застосовуючи механізм національної
імплементації норм міжнародного права;
г) трансформація норм міжнародного
права (калькування) в норми національного права із закріпленням правового статусу
норми поточного законодавчого акта;
д) входження міжнародно-правових зобов’язань держав у контрольні механізми
конвенційного контролю.
Наведені положення відіграють важливу
інституційну і технологічну роль не тільки у
виконанні міжнародно-правових зобов’язань
держави у сфері прав і свобод людини (особистості) та громадянина, а й процесах посилення правового статусу людини (особистості) громадянина, а також всіх складових, що
з ним пов’язані.
Своєю чергою, свою роль у посиленні цих
глобально-державних і колективно-індивідуальних тенденцій відіграли також домі1/2019
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нування в міжнародному співтоваристві, а
за ним і в побудові та функціонуванні в міжнародному правопорядку концепцій пріоритету прав і свобод людини (особистості)
перед правами держави, – що фактично спонукало соціум, який раніше досить повільно
і нейтрально існував у межах національної
держави та під її тінню і диктатом в рамках
державного етатизму, до практично революційного саморозвитку шляхом глибинних
соціальних трансформацій, що знайшло свій
вираз у формуванні різноманітних, багатоякісних та різнорівневих інституцій громадянського суспільства.
На думку О. І. Харитонової, у правовому
статусі можна виокремити такі характерні
риси [1]: 1) у ньому знаходить відображення і
вираження воля держави; 2) його зміст, що має
певну стабільність, змінюється не з волі осіб,
а з волі законодавця; 3) елементи правового
статусу – загальні (статусні) права та обов’язки суб’єкта об’єктивного права, його юридична
відповідальність – формулюються та існують у
формі правових приписів. Як у загальній теорії
права, так і в галузевих науках наголошується передусім на єдності правового статусу для
всіх [2], водночас його диференціація визначається необхідною для будь-якого серйозного
дослідження цієї проблеми.
Аргументами на користь підтвердження
особливої важливості правового статусу людини і громадянина (іноземного громадянина, апатрида, біпатрида, біженця тощо) є:
- по-перше, об’єктивно, виходячи з екзистенційних та онтологічних чинників глобалізації й розвитку сучасної державності,
підвищується такий правовий статус, він трансформується в конституційно-правовий статус людини і громадянина, бо знаходить своє
закріплення, регламентацію, регулювання, легалізацію і легітимацію в Конституції України
(див. розділ II Конституції України [3]);
- по-друге, він вдосконалюється за рахунок
міжнародно-правових зобов’язань держави,
що взяті нею в рамках підписаних багатосторонніх міжнародно-правових договорів, що
регламентують права і свободи людини і громадянина, і у вигляді міжнародних правових
стандартів запозичуються національним законодавством України за допомогою використання національного механізму імплементації (ч. 1 ст. 9 Конституції України) – наслідком
чого є входження норм міжнародного права в
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національне законодавство України, а також
запозичення і впровадження національним
законодавством міжнародних правових стандартів прав людини;
- по-третє, він розширюється та вдосконалюється за рахунок розширення рольових
позицій, які виконує людина (особистість) і
громадянин у рамках демократичної, правової державності, коли демократичний політичний (державний) режим вдосконалює методи й засоби здійснення державної влади в
бік їх суттєвої лібералізації;
- по-четверте, сприяє підвищенню рівня
автономізації особистості, особливо в контексті розширення її рольових позицій із метою задоволення її різнобічних інтересів в
процесі життєдіяльності (кожна людина, незалежно від її правового стану, за умови законного перебування на території конкретної держави, має право та реальні можливості одночасно виконувати різні соціальні
ролі – глави і члена родини, батьківства, робітника, студента, пенсіонера, члена громадського об’єднання, включаючи членство в
культурологічних, релігійних, національних,
наукових, спортивних та інших структурах,
платника податків, члена територіальної
громади тощо) [4];
- по-п’яте, чим більшою є кількість рольових позицій людини, тим більший ступінь її
соціалізації та наявності внутрішньої мотивації до участі в діяльності соціальних інституцій – отже, тим більший рівень розширення
та вдосконалення її правового статусу в контексті прояву нею відповідних інтенцій-інтересів, вдосконалення використання нею
основоположного кадастру конституційних
прав, свобод і обов’язків людини та громадянина, зростання обсягу на базі основоположного кадастру конституційних прав, свобод і
обов’язків людини і громадянина видових й
інших різнооб’єктних та різнорівневих характеристик прав людини і громадянина, завдяки активізації соціальної практики в умовах
загальнодержавної і локальної демократії;
- по-шосте, в умовах підвищення автономізації особистості, розширення її реальних
можливостей для участі в соціальних процесах держава починає звертати увагу, схвалювати, визнавати та легалізувати такі рольові
позиції людини і громадянина, робити їх соціальними та нормативними наративами, зразками, стандартами поведінки, що пов’язані та
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визначають комунікативні відносини людини
з різними суб’єктами права взагалі та суб’єктами конституційного права особливо, а це
веде до виникнення й розширення кола індивідуальних правових і конституційно-правових статусів та правових модусів такої особистості (стосовно суб’єкта права може означати
певний ступінь (модифікацію) конкретизації
спеціального правового статусу та характеристику статусу суб’єкта на певному етапі
процесу (процедури) або у визначеній галузі
управління, адміністрування, функціональної
діяльності тощо [5], а також до виникнення
розмаїття її правових режимів (як порядку регулювання, вираженому у комплексі правових
засобів, що характеризують поєднання взаємодіючих дозволів, заборон, а також позитивних зобов’язань, які створюють особливе
правове регулювання [6], у рамках яких реалізуються зазначені статуси і модуси.
В умовах громадянського суспільства, як
сфери самовияву, самопрояву, самодіяльності
і самоорганізації вільних людей (незалежно
від їх правового стану – громадян, іноземний
громадян, негромадян, біпатрид, біженець
тощо) і сфери діяльності добровільно сформованих такими людьми асоціацій (некомерційно спрямованого характеру організацій),
що діють у правовільному просторі, тобто за
межами прямого втручання і довільної регламентації з боку державної влади і бізнесу, а
також інших зовнішніх факторів – зазначені
тенденції щодо модифікації правового статусу людини і громадянина не тільки посилюються, а набувають мультиплікативного
значення. Така феноменологія формується
і розвивається не тільки за рахунок соціальної активності особистості, зростання її внутрішньої мотивації, що є наслідком високого
рівня соціалізації та визначення відповідних
екзистенційних соціально-перспективних домінант її наступного існування і розвитку, а й
також за рахунок телеологічно обґрунтованих активних дій держави щодо формування
правовільного простору для функціонування
людини в умовах громадянського суспільства. Отже, держава в умовах інтенсифікації
процесів формування громадянського суспільства добровільно й усвідомлено виходить із великої кількості сфер соціального
життя, залишаючи їх на регламентацію й регулювання людей-членів такого суспільства
та його інституцій, що ними самими створені.

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

1/2019

Constitutional and Municipal Law
Така поведінка держави містить у собі
раціональний підхід, бо вона, з одного боку,
сприяє формуванню, розкриттю і вдосконаленню позитивних індивідуальних особистісних та професійних якостей людини як
члена відповідної територіальної спільноти
та соціуму, а з іншого – формуванню позитивних стереотипів колективної поведінки
та інших поведінкових настанов в умовах
виникнення кризових ситуацій в існуванні та функціонуванні державності (кризи
управління, політичні та економічні кризи,
терористичні загрози тощо), а також різних
життєвих ситуацій негативного характеру
(природні або техногенні катаклізми), що є
запорукою підтримки людиною держави.
Тобто, можна стверджувати, що в умовах
громадянського суспільства формування та
вдосконалення правового статусу людини і
громадянина здійснюється на більш усвідомлених та раціональних засадах, що передбачають як активну, конструктивну та мотивовану участь самої людини в цих процесах, так
і партнерську допомогу у створенні правовільного простору держави, його розширенні
та вдосконаленні.
Разом із тим не можна не звернути увагу
на роль правового стану в реалізації правового статусу людини (особистості).
Категорія «правовий стан» є досить цікавою в юриспруденції, бо фактично дозволяє відображати процеси, що відбуваються
в правовій сфері. Є очевидним, що для складання найбільш повної картини положення
того чи іншого правового феномена необхідно проаналізувати його юридичний стан.
На думку О. В. Парфенова, «правовий стан»
відображає в узагальненій формі предмети
та явища правової реальності і зв’язки між
ними за допомогою фіксації загальних та
специфічних ознак, якими виступають властивості юридичних предметів і явищ і відношення між ними» [7].
Отже, термін «правовий стан» охоплює
величезне коло явищ, таких, як, наприклад,
спорідненість, громадянство, крайня необхідність і т. ін. Більш того, до нього відносяться
й такі фундаментальні правові категорії, як
законність, правопорядок, правосвідомість
тощо. Також необхідно зазначити, що, крім
соціальних, інші види стану також можуть
ставати правовими. Наприклад, такі психофізичні стани, як здоров’я, афект, неосудність,
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алкогольне сп’яніння, відображені в праві і
використовуються юристами в повсякденній
практиці для кваліфікації правопорушень.
Велике значення можуть мати природні явища й процеси. Не випадково право багато уваги приділяє стану навколишнього природного довкілля, стану видів тварин і рослин, а в
деяких випадках відстежується навіть стан
метеорологічних умов і стан погоди. Правовими станами можуть виступати технічні
стани – стан безпеки дорожнього руху, стан
транспортних засобів, стан засобів вимірювання – це лише невелика частина цього специфічного різновиду правового стану.
Разом із тим слід відзначити позицію
О. В. Парфенова, що містить низку методологічно важливих особливостей ідентифікації
правового стану. Вказаний дослідник вважає,
що:
а) в юриспруденції правовий стан як поняття характеризується істотністю і фундаментальністю, а його універсальність передбачає найширшу можливість використання
для опису різних процесів і явищ, що відбуваються в суспільстві;
б) на практиці правові стани зустрічаються поряд з іншими видами станів, – їх об’єднує те, що всі вони відображають характеристику свого носія, показують форму прояву його буття;
в) тим часом лише для правового стану є
характерним зв’язок з державою за допомогою права;
г) правовий стан функціонує поряд з іншими станами, володіє особливою специфікою та призначенням;
д) тільки правовий стан передбачає можливість настання юридичних наслідків [7].
Застосовуючи наведені положення до розуміння правового статусу людини (особистості),
можна визначити обопільний зв’язок такого
статусу з правовим станом людини, а саме:
- відносно істотності, фундаментальності
та універсальності правового стану – можна
зазначити, що він лежить в основі правового
статусу, детермінує його, збагачує його видову характеристику – правовий статус громадянина, іноземного громадянина, апатрида,
біженця тощо – хоча в умовах громадянського суспільства такі види правового статусу в
залежності від правового стану відповідним
чином нівелюються, завдяки універсалізації
правового статусу людини – все ж наявність
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і реалізація деяких прав, свобод й обов’язків
залишаються залежними від правового стану
людини (виборчі права, право на державну
службу, обов’язок захисту Батьківщини тощо);
- відносно характеристики носія правового стану, показу форми прояву його буття – можна зазначити, що саме використання
профільного терміну дає можливість визначити і відрізнити, по-перше, кадастр прав,
свобод і обов’язків кожної людини; по-друге,
визначити, відрізнити і порівняти такі права,
свободи і обов’язки; по-третє, ідентифікувати правовий статус кожної людини;
- відносно положення про те, що лише
для правового стану є характерним зв’язок
із державою за допомогою права – можна
зазначити, що правовий стан є відповідною
передумовою для формування правового
статусу людини (особистості) в його багатоманітності та визначеності;
- відносно положення, що правовий стан
функціонує поряд з іншими станами, володіє особливою специфікою і призначенням –
треба зазначити, що такий симбіоз з іншими
станами у підсумку не тільки збагачує правовий статус людини (особистості), а й робить його більш розвинутим, осмисленим,
системним, оптимальним та технологічно
придатним для застосування в умовах демократичної правової державності та в рамках
громадянського суспільства, що надає нових
можливостей для багатостороннього розвитку особистості;
- відносно положення, що тільки правовий стан передбачає можливість настання юридичних наслідків – треба зазначити,
що воно ще раз підкреслює, підтверджує й
акцентує увагу на первинній ролі правового стану людини в формуванні її правового
статусу. Разом із тим необхідно вказати, що
в умовах громадянського суспільства, яке
функціонує в рамках конкретної держави в
умовах функціонування демократичної правової державності та правової глобалізації,
спостерігаються якісно нові тенденції відносно нівелювання правових станів людини,
що напряму підкреслює її зв’язок з державою перебування (громадянство, іноземство,
безгромадянство, полігромадянство, біженство тощо) і формування єдиного правового
стану, який фактично наближений до стану
громадянина, що супроводжується формуванням так званого національного правово-
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го режиму. В рамках глобального громадянського суспільства йдуть ще більш ліберальні перетворення [8]. Так, у межах міжнародного нормопроектування та нормотворення,
що здійснюється в рамках ООН, спеціальним
доповідачем Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини Д. Вайсбродтом у його Доповіді «Права негромадян» [9] запропоновано виокремлювати серед системного комплексу прав людини
дві групи таких прав: а) права громадянина;
б) права негромадян; а також наближувати
такі права один до одного.
Отже, фактично ми стикаємося з якісно новою позицією міжнародного співтовариства держав з «укрупнення» поділу прав
людини (особистості), по-перше, виходячи,
з її правового стану (громадянство, безгромадянство, іноземство, полігромадянство,
біженство тощо); по-друге, зі спробою урівняти права громадян та негромадян, що знаходяться на території конкретної держави;
по-третє, із пропозицією укрупнення групи
фізичних осіб, що не є громадянами конкретної держави, але постійно на законних засадах знаходяться на її території; по-четверте,
з пропозицією надати рівний правовий статус усім фізичним особам, що входять до цієї
макрогрупи негромадян, що фактично, модифікує такий правовий статус до загального правового статусу всіх фізичних осіб-негромадян та його наближення до правового
статусу громадян через надання таким особам-негромадянам національного правового
режиму; по-п’яте, з пропозицією суттєвого
розширення категорій фізичний осіб, що не
є громадянами та можуть бути зарахованими
до кола негромадян (крім громадян, апатридів, іноземців, осіб із подвійним або полігромадянством, біженців пропонується до категорії негромадян включити прохачів притулку, дітей-негромадян, трудящих-негромадян
та членів їх родин, а також жертв торгівлі
людьми); по-шосте, перераховане вище фактично змінює всю філософію визнання, легалізації, поваги, охорони, захисту, гарантування прав і свобод людини, що утворилася
на момент створення ООН – у бік укрупнення, нівелювання та універсалізації; по-сьоме, врахування пропозицій, що містяться в
доповіді, може вплинути на створення якісно нової системи міжнародного права прав
людини за рахунок скорочення кола багато-

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

1/2019

LAW

Constitutional and Municipal Law
сторонніх міжнародних конвенцій з прав людини, шляхом створення одного чи декількох документів універсального характеру;
по-восьме, такий підхід призведе до інтенсифікації процесів створення інституційної основи громадянського суспільства на всіх рівнях його існування та функціонування.
Висновки. Резюмуючи, необхідно констатувати:
- по-перше, стратегічний зв’язок правового
стану людини з її правовим статусом у контексті виникнення, формування, прояву, функціонування, охорони, захисту, гарантування останнього з боку держави і суспільства;
- по-друге, стратегічне значення ролі держави у формуванні громадянського суспільства та його інституційної основи через визнання правового стану людини і формування її правового статусу, залежно від такого
правового стану;
- по-третє, стратегічні зміни в межах демократизації суспільного та державного
життя на рівні держав-членів міжнародного співтовариства та всього співтовариства
держав в умовах правової глобалізації, що
сприяють таким змінам через усвідомлення
об’єктивної необхідності змін у міжнародному нормопроектуванні та нормотворенні, у
контексті якісно нового підходу до розуміння, регламентації й регулювання правових
станів людини та її правового статусу в умовах формування національного і глобального
громадянського суспільства.
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ПРОЕКТ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ВІДПОВІДНІСТЬ
ВИМОГАМ ТА ПРАВИЛАМ НОРМОПРОЕКТНОЇ ТЕХНІКИ
Анотація
Метою статті є проведення юридико-технічного аналізу проекту Трудового кодексу
України.
Наукова новизна визначена оцінкою якості Проекту у світлі відповідності вимогам та
правилам нормопроектної техніки. Насамперед, розглянуто відповідність законопроекту доктринальним положенням загальної теорії права. З позиції теорії права оцінено правильність
використання в тексті Проекту понять «правовий акт» та «законодавство», положень з тематики «система нормативно-правових актів України» та «правовідносини». Звернуто увагу
на те, що норми проекту не завжди відповідають загальнотеоретичним положенням.
З’ясовано правильність використання у новому Трудовому кодексі низки засобів нормопроектної техніки, що стосуються змісту нормативно-правового акта, зокрема, дотримання принципу верховенства права та соціальної спрямованості.
Оцінюючи Проект на предмет відповідності логічним правилам, необхідно констатувати дотримання таких вимог, як послідовність викладу та передування загальних положень
конкретнім. Прикладом може бути «розташування» книг. Перша книга – загальні положення,
друга – виникнення та припинення трудових відносин і т. д.
У ст. 2 Проекту закріплені принципи правового регулювання трудових відносин. Така
практика властива новітнім кодексам України та заслуговує схвалення.
Визначення термінів у Проекті на відміну від інших кодексів, зокрема Податкового та
Кримінального процесуального, пропонується не на початку тексту в одній із перших статей
нормативно-правового акта, а у ході викладу матеріалу під час першого використання. Стосовно дотримання правил дефінування то можемо констатувати, що визначення термінів у
Проекті відповідають існуючим вимогам.
Текст Проекту викладено загалом із дотриманням мовних правил та правил структуризації. Проект Трудового кодексу передбачає його поділ на книги. Беручи до уваги не надто
об’ємний обсяг майбутнього кодексу, таке розмежування видається не достатньо аргументованим.
Висновок. Проект Трудового кодексу України – законопроект, який в основному відповідає
вимогам та правилам нормопроектної техніки. Висловлені міркування, спрямовані на підвищення рівня досконалості проектованого трудового закону. Поставлені питання, що можуть
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бути використані робочою групою для подальшого його опрацювання та спонукати до нових
наукових дискусій.
Ключові слова: проект Трудового кодексу України, нормопроектна техніка, нормативно-правовий акт, вимоги й правила нормопроектування.
DRAFT OF THE LABOUR CODE OF UKRAINE: CONFORMITY TO THE
Requirements AND RULES OF NORM DRAFTING TECHNIQUE
Abstract
The purpose of the article is a conducting of the legally-technical analysis of the Labour Code of
Ukraine draft.
Scientific novelty is specified by the estimation of the Draft quality in the view of their accordance with the requirements and rules of the norm drafting technique. First of all, the compliance of the
bill with the doctrinal provisions of the general theory of law has been considered. From the standpoint
of the theory of law, the correct use of the terms «legal act» and «legislation» in the text of the draft, the
provisions on the topic «system of legal acts of Ukraine» and «legal relations» are evaluated. Attention
is drawn to the fact that the draft norms do not always correspond to the generally theoretical positions.
In the new Labour Code the correct application of a number of norm drafting technique tools,
which relate to the content of a normative-legal act, especially, observance of the principle of the rule of
law and social orientation.
When assessing the Draft for compliance with the logical rules, it is necessary to state the observance of such requirements as the sequence of presentation and the transfer of general provisions to
the specific ones. An example can be the «location» of books. The first book – general terms, the se
cond – the emergence and termination of labour relations, etc.
In Art. 2 of the draft the principles of legal regulation of labour relations are consolidated. Such
practice is inherent in the latest codes of Ukraine and deserves an approval.
The definition of terms in the Draft, unlike other codes, including the Tax and Criminal Procedure
Codes, is proposed not at the beginning of the text in one of the first articles of the normative legal act,
but during the presentation of the material for the first use. With regard to compliance with the rules of
defining, we can state that the definition of terms in the Draft meets the existing requirements.
The text of the draft is set out in general in accordance with the language rules and structuring
rules. The draft Labour Code envisages its division into books. Given the not-too-voluminous scope of
the future code, such a distinction seems not to be well-argued enough.
Conclusions. The draft of Labour Code of Ukraine is a bill that basically meets the requirements
and rules of normative-legal technique. Considerations are made to improve the perfection of the draf
ted labour law. Raised questions can be used by the working group for its further development and encourage new scientific discussions.
Key words: draft of the Labour code of Ukraine, norm drafting technique, normative legal act, requirements and rules of norm drafting.
Постановка проблеми. Сучасне законодавство України перебуває у стадії активного
оновлення. Твориться не тільки масив законів, а й значна кількість кодексів. У останні
роки прийнято Податковий та Кримінальний
процесуальний кодекси України, видано у
новій редакції Цивільний процесуальний та
Господарський процесуальний кодекси, Кодекс адміністративного судочинства України.
Вочевидь нині настали об’єктивні передумо-
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ви для ухвалення Верховною Радою України
нового, на заміну чинному, Трудового кодексу
України. Ілюстрацією цього є, зокрема, і наявність проекту нового трудового закону, аналіз якого має наукове та практичне значення.
Сьогодні загальновідомим стало твердження, що якість нормативно-правових
актів залежить від того, наскільки у процесі
їх створення дотримано вимоги юридичної
техніки. Тому, задля оцінки проекту Трудо-
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вого кодексу України [1] (далі – Проект) актуальним є його дослідження у контексті відповідності правилам нормопроектної техніки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нормопроектна техніка всебічно досліджується на загальнотеоретичному рівні.
Можна згадати праці І. О. Биля, Ж. О. Дзейко,
І. І. Онищука, В. І. Риндюк, О. В. Петришина,
І. Д. Шутака та інших вітчизняних науковців.
Натомість, проблематика юридичної техніки
у трудовому праві України поки що не стала
предметом фундаментального вивчення.
Мета статті. Розглянути проект нового
Трудового кодексу України саме у контексті
використання у ньому юридико-технічного
інструментарію. Окреслене завдання реалізуємо шляхом експертування (оцінки) Проекту на предмет відповідності вимогам нормопроектної техніки.
Виклад основного матеріалу. Не вдаючись до загальнотеоретичної аргументації,
акцентуємо лише, що нині до основних засобів (з якими пов’язані відповідні вимоги
та правила) нормопроектної техніки відносять засоби проектування змісту та форми
нормативно-правових актів [2, c. 169–177;
3, c. 93–98; 4, c. 38]. До змістовних належать:
а) загальні вимоги (верховенства права, законності, відповідності нормам моралі, доцільності, обґрунтованості, ефективності,
своєчасності, стабільності, економічності,
реальності, оптимальності [5, c. 117–121]).
Передбачають наділення нормативно-правових актів властивостями, без яких вони не
здатні належно здійснювати правове регулювання суспільних відносин; б) логічні вимоги. Сприяють єдності, узгодженості, послідовності, наступності нормативних приписів,
закріплених у нормативно-правових актах;
в) засоби формування змісту: принципи права
(власне як засоби нормотворчої техніки). Відображають основні засади, на яких ґрунтуються нормативно-правові приписи та слугують для суб’єктів нормотворення своєрідною
основою правотворення; правові конструкції.
Забезпечують стабільність і економічність
права; правові дефініції. Використовуються нормопроектантами з метою тлумачення
термінів, певне розуміння яких зумовлює
відповідні юридичні наслідки; правові презумпції, правові фікції та правові аксіоми.
Слугують додатковими засобами для моделювання правових норм.

Друга група засобів і правил (стосовно
форми нормативно-правового акта) охоплює: а) юридичну термінологію та правила
її використання (мовні правила); б) структуру нормативно-правового акта (частини,
позначення складових, додатки, посилання і
т. і); в) реквізити – невіддільну частину правових документів.
Розпочинаючи дослідження Проекту,
вважаємо за доцільне звернути увагу на методологічний аспект загальнотеоретичного
характеру, недотримання якого властиве
багатьом законопроектам – неоднозначне
використання поняття «правовий акт». Нагадаємо, що правові акти за юридичною природою ділять на нормативно-правові, індивідуально-правові, інтерпретаційно-правові, за способом об’єктивації – письмові, усні,
конклюдентні [6, c. 114–115] і таке інше. Розуміння цих загальнотеоретичних положень
простежується не завжди. Частина 1 ст. 10
Проекту встановлює, що «трудові відносини регулюються Конституцією України, цим
Кодексом, законами України, міжнародними
договорами України, укладеними в установленому законом порядку, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України». Законопроектанти не вказали, про які правові
акти Президента України та Кабінету Міністрів України йде мова. До того ж, у ч. 5 ст. 11
зазначено, що «актами трудового законодавства є постанови Кабінету Міністрів України». Очевидно, більш правильно у проектованій законодавчій нормі вказати нормативно-правові акти Президента України та нормативно-правові Кабінету Міністрів України.
Стаття 11 Проекту має назву «Акти трудового законодавства». Вочевидь, до кола таких актів необхідно включати ті, які охоплюється терміном «законодавство». Зважаючи
на доктринальний плюралізм стосовно розуміння цього терміна, можна було б взяти на
озброєння інтерпретацію терміну «законодавство», дану Конституційним Судом України у рішенні № 12-рп/98 від 09.07.1998 р.:
«Термін «законодавство», що вживається у
ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України
щодо визначення сфери застосування контракту як особливої форми трудового договору, треба розуміти так, що ним охоплюються
закони України, чинні міжнародні договори
України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, а також постано-
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ви Верховної Ради України, укази Президента
України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і
законів України». Натомість у ч. 7 ст. 11 Проекту до трудового законодавства віднесено
не лише нормативно-правові, а й інші акти
центральних органів виконавчої влади, що
регулюють трудові відносини.
Існує ще низка положень Проекту, стосовно яких, з огляду на загальну теорію права,
виникають питання. У ст. 14 Проекту «Дія
актів трудового законодавства в часі» визначено параметри прямої та зворотної дії трудового законодавства у часі. Однак нічого не
сказано про переживаючу дію. Запропонована редакція даного нормативно-правового
припису по суті унеможливлює переживаючу
дію у трудових правовідносинах, що, на нашу
думку, є не зовсім правильно у випадку необхідності збереження трудових прав працівників при зміні законодавства.
Можливостям подолання недоліків чинного трудового законодавства, зокрема прогалин та неузгодженостей, присвячені ст. 15
та 16 Проекту. Позитивно оцінюючи їх введення в текст проекту трудового закону, необхідно звернути увагу на ч. 1 ст. 16 «Застосування актів законодавства однакової юридичної сили у разі їх неузгодженості», в якій
фактично йдеться про загальнотеоретичні
способи подолання колізій між юридичними
нормами. Неузгодженість ще не означає суперечність – колізію. У законодавчій нормі
доцільніше було б вести мову саме про колізію. Нічого не сказано про конкуренцію, в основі якої лежить дублювання, і яка має місце
й у трудовому праві України, і стосовно подолання якої існують дещо інші підходи, наприклад, у випадку конкуренції норм кодексу та
закону пріоритет за нормами кодексу.
Стаття 18 «Сторони та суб’єкти трудових відносин» розмежовує сторони трудових
відносин (ч. 1) та суб’єкти, які можуть брати
участь у трудових відносинах (ч. 2). З позиції
трудового права таке розмежування є підставним, однак з позиції теорії права сторони є основними суб’єктами правовідносин.
Крім того, зазначений нормативно-правовий
припис відносить роботодавця і до сторони, і
до суб’єкта трудових відносин.
Глава І має назву «Трудові відносини і
трудовий договір». Така назва сформульо1/2019
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вана як своєрідне розмежування охоплених
правових явищ, хоча далі у ч. 2 ст. 30 чітко
сказано, що підставою для виникнення трудових відносин є трудовий договір. Беручи
до уваги такий аспект правової логіки, як
причинно-наслідковий зв’язок між правовими явищами, главу принаймні можна було б
назвати «Трудовий договір і трудові відносини». Також варто зауважити, що практично у
всіх статтях даної глави, окрім хіба що ст. 30,
йдеться саме про трудовий договір.
Сьогодні науковці дискутують стосовно
визначального критерію якості нормативно-правових актів. Вважаємо, що таким показником досконалості нормативного документу є його відповідність потребам та
інтересам більшості суспільства. Такий правовий акт, навіть за умови невідповідності
формальним вимогам нормопроектної техніки, отримає позитивну соціальну оцінку і навпаки. Зіставивши проект Трудового кодексу
і чинний Кодекс законів про працю України,
можна зауважити, що законопроект моделює ширший нормативний інструментарій,
необхідний для більш повного забезпечення
прав суб’єктів трудових відносин. Це вказує
на його ширшу соціально-орієнтовану спрямованість порівняно із діючим законом про
працю.
Універсальною вимогою до змісту нормативно-правових актів, яка набула сьогодні
особливої популярності, є дотримання принципу верховенства права, включаючи законність та пріоритетність норм міжнародного
права, що знайшло своє відображення у ч. 1
ст. 10 Проекту «Система нормативно-правових та інших актів, що регулюють трудові
відносини» та ч. 1 ст. 13 Проекту «Міжнародні договори», відповідно до якої «Міжнародний договір України, що регулює трудові відносини, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, є частиною національного трудового законодавства». Еволюційною у плані проблематики співвідношення міжнародного та національного права (на
тлі тенденцій калькування стандартів міжнародного права в національне законодавство
тільки тому, що вони міжнародні) можна
вважати частину 2 цієї статті, зокрема положення про те, що: «якщо в міжнародному
договорі України, укладеному в установленому законом порядку, містяться інші правила,
ніж встановлені відповідним актом трудово-
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го законодавства, застосовуються правила
відповідного міжнародного договору, крім
випадків встановлення для працівників законами, іншими нормативно-правовими актами України, колективними угодами та колективними договорами, трудовими договорами
більш сприятливих умов або більш високого
рівня захисту їхніх прав».
Частина 1 ст. 17 Проекту встановлює, що
акти трудового законодавства є публічними
та підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному цим Кодексом та/або Кабінетом
Міністрів України. У ч. 1 ст. 11 перелік актів
трудового законодавства розпочинається із
Конституції України, Трудового кодексу та
законів. Сьогодні порядок оприлюднення законів в Україні визначається Законом України
від 10.02.2010 р. № 1861-VI «Про регламент
Верховної Ради України» [7] та Указом Президента України від 10.06.1997 р. № 503/97
«Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними
чинності» [8]. Крім того, ст. 116 Конституції
України не наділяє Кабінет Міністрів України
правом визначати порядок оприлюднення
законів України. Запропоноване законодавче формулювання права Кабінету Міністрів
України щодо визначення порядку оприлюднення трудового законодавства у частині законів порушує вимогу законності, може стосуватися насамперед актів Кабінету Міністрів
та центральних органів виконавчої влади.
Змодельована норма потребує корегування.
Оцінюючи Проект на предмет відповідності логічним правилам, необхідно констатувати дотримання таких вимог, як послідовність викладу та передування загальних
положень конкретнім. Прикладом може бути
«розташування» книг. Перша книга – загальні положення, друга – виникнення та припинення трудових відносин і т. д.
У ст. 2 Проекту закріплені принципи правового регулювання трудових відносин. Така
практика властива новітнім кодексам України та заслуговує на схвалення. Попри це, виникає питання, чому подальшу законодавчу
конкретизацію отримали тільки два із п’ятнадцяти – «заборона дискримінації у сфері
праці» (у ст. 3 Проекту) та «заборона примусової праці» (у ст. 4 Проекту) – при наявності
більш формально невизначених принципів,
наприклад принципу «забезпечення права
кожного працівника на гідні умови праці, в

тому числі на умови праці, що відповідають
вимогам безпеки та гігієни», передбаченого
п. 6? Виникають також певні сумніви й стосовно доцільності часткового дублювання
принципів, встановлених п. 11 «забезпечення захисту працівників від необґрунтованого
звільнення» та п. 12 «гарантування державного захисту працівників від незаконного
звільнення». Необґрунтоване звільнення вочевидь буде незаконним і навпаки.
Визначення термінів у Проекті, на відміну від інших кодексів, зокрема Податкового
та Кримінального процесуального, пропонується не на початку тексту в одній із перших
статей нормативно-правового акта, а у ході
викладу матеріалу під час першого використання. Для прикладу – це визначення таких
термінів, як; «працівник» (ч. 1 ст. 19), «роботодавець» (ч. 1 ст. 22), «трудовий відносини»
(ч. 1 ст. 30), «трудовий договір» (ч. 1 ст. 31),
«трудова книжка» (ч. 1 ст. 50). Переважна
більшість із проаналізованих визначень, що
містяться в Проекті, є об’єктивно обумовленими та відповідають існуючим вимогам1.
Хоча є і випадки визначення термінів, стосовно яких виникають певні застереження,
наприклад, закріплене у ч. 1 ст. 50 Проекту
визначення терміну «трудова книжка». Законопроектант встановлює, що це документ
про трудову діяльність працівника. Як передумову для визначення терміну «трудова
книжка», видається, можна розглядати хіба
що те, що він є спеціально-юридичним. Визначення, на нашу думку, є занадто лапідарним, його можна було б доповнити положеннями про те, що повинно фіксуватися у цьому документі.
Стосовно дотримання правил дефінування то можемо констатувати, що визначення
термінів у Проекті відповідають наступним
вимогам: у дефініціях повинні відображатися тільки суттєві ознаки узагальнених явищ,
ці ознаки повинні мати правове значення;
дефініції повинні бути повними і відображати усі узагальнювані явища; дефініції мають
бути адекватними – їх обсяг повинен збігатися із поняттям, що визначається; не повинні містити термінів, які використовуються у
понятті, що визначається; видовою відмінністю має бути ознака, властива тільки поняттю, що визначається, і відсутня у інших
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поняттях цього ж роду; визначення не може
бути заперечувальним; визначення терміна
не повинно суперечити його нормальному
значенню; недопустимість визначення невідомого через невідоме; недоцільність використання у визначенні формально невизначених, насамперед оціночних, термінів; однозначність; формулювання визначень повинно бути коротким.
Цікавою видається практика непрямого визначення нормативних положень, наприклад у ч. 1 ст. 3 – «дискримінація у сфері
праці», ч. 1 ст. 4 – «примусова праця», ст. 15 –
«аналогія закону» та «аналогія права».
Негативною властивістю багатьох законопроектів, на жаль, є наявність мовних помилок. Правнича мова є багатоаспектним
явищем й по-різному проявляється у тексті
проекту. Констатуючи загалом відповідність
тексту Проекту стилістичним, граматичним,
термінологічним та іншим мовним правилам, звернемо увагу на окремі недоліки. У
ч. 1 ст. 3 Проекту дано перелік форм (способів) дискримінації у сфері праці: «Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці,
зокрема порушення принципу рівності прав і
можливостей, пряме або непряме обмеження
прав працівників залежно від раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань ….». Однак використання задля конкретизації принципу «заборона дискримінації у сфері праці» терміна зокрема не дає відповіді на питання про вичерпність чи невичерпність форм дискримінації, оскільки цей
термін певним чином ототожнюється з такими термінами, як «наприклад», або «а саме»,
термінами з різним змістовим наповненням.
Доцільно також звернути увагу й на таке
дискусійне у правничій мові питання, як використання оціночних понять. Варто нагадати, що оціночні поняття у трудовому праві
досліджували проф. Бару М. І. [10, С. 105], Іншин М. І. [11, С. 162–166], Черноуc C. М. [12].
У Проекті таких понять чимало, наприклад,
«гідні умови праці» (п. 1 ч. 1 ст. 2), «достатній
життєвий рівень» (п. 8 ч. 1 ст. 2), «належні,
безпечні та здорові умови праці», «справедлива винагорода» (ч. 1 ст. 20), «сумлінне виконання обов’язків», «дбайливе ставлення до
майна» (ч. 1 ст. 21), «поважні причини» (ч. 2
ст. 27), «систематичне невиконання або неналежне виконання» (п.1 ч. 1 ст. 92), «грубе
порушення» (п. 5 ч. 1 ст. 92). Загалом мож1/2019
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на констатувати оптимальне використання
цих понять у Проекті попри багатогранність
суспільних відносин, регульованих кодексом про працю. Одне із ключових завдань,
пов’язаних із використанням оціночних понять – визначення обґрунтованості (необхідності, наявності передумов1) введення в
текст законопроекту. Розглянемо, як приклад обґрунтованість використання у п. 1
ч. 2 ст. 92 Проекту оціночного терміну «грубе
порушення трудових обов’язків керівником
юридичної особи». Причиною введення в
нормативно-правовий припис цього оціночного поняття стала, на нашу думку, практична складність або неможливість передбачити всі суттєві для справи факти, що можуть
мати «задане» у законі значення, зокрема,
у випадку набуття певними явищами «узаконеної» соціальної значущості лише у сукупності з індивідуальними особливостями
кожного конкретного відношення. Грубість
чи не грубість порушення керівником своїх
трудових обов’язків визначається комплексом взаємозв’язаних чинників, що характеризують такі діяння: формою, наслідками,
причинами, винністю і таке інше – вони мають індивідуальний характер у кожному конкретному випадку.
Не можна не звернути увагу на приклади деформалізації у тексті проекту окремих
оціночних понять. Оціночні поняття «систематичного невиконання або неналежного
виконання працівником трудових обов’язків
без поважних причин», що містяться у п. 1 ч. 1
ст. 92 Проекту конкретизуються наступним
чином: «Систематичним вважається невиконання або неналежне виконання трудових
обов’язків працівником, до якого щонайменше двічі протягом року застосовувалося дисциплінарне стягнення та на день порушення ці стягнення не знято». Систематичне та
неналежне виконання трудових обов’язків і
дисциплінарні стягнення – це різні правові
явища. Перше може бути підставою для другого, але не тлумачитися через нього. До того
ж, використання в одному нормативно-правовому приписі аж трьох оціночних понять
створить, вочевидь, труднощі при його застосуванні.

1
Такі передумови виокремлено у спеціальних дослідженнях (див., наприклад, Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки : монографія. Львів :
Тріада-плюс, 2010. 212 с.).
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У проектованому нині законодавстві
України про нормативно-правові акти значна увага приділяється правилам їх структуризації. Розглянемо рівень їх дотримання у
створюваному новому трудовому законі.
Проект Трудового кодексу передбачає
його поділ на книги. Беручи до уваги не надто об’ємний обсяг майбутнього кодексу, таке
розмежування не видається аргументованим.
Однією із перших структурних одиниць,
в який розкривається ідейний зміст нормативно-правового акта, є його преамбула.
Практика використання преамбули започаткована ще римськими юристами. Преамбула – частина закону, що містить вказівку на
ті чи інші обставини, що стали причиною для
прийняття закону, а також мету та завдання,
що повинні бути досягнуті у процесі його застосування. Водночас преамбула є невід’ємною частиною нормативно-правового акта
і враховується при його тлумаченні та реалізації. Проект Трудового кодексу України
преамбули не містить. Натомість ч. 1 ст. 1
Проекту закріплює мету кодексу, яка у поєднанні з окремими пунктами ч. 2 цієї статті,
що вказують на предмет його правового регулювання, могли би бути зафіксовані власне
у преамбулі.
На рівні методичних рекомендацій сьогодні сформульовано перелік положень, що
мають бути обов’язково зафіксовані у Прикінцевих та Перехідних положенням із їх
розмежуванням. У Проекті Прикінцеві та Перехідні положення пропонуються як єдина
структурна складова. Вочевидь це не відповідає існуючим вимогам нормопроектної техніки.
Починаючи з глави п’ятої в окремих главах з’являються параграфи. Використання
параграфів видається не зовсім переконливим, оскільки незрозумілі критерії їх введення в текст Проекту.
Також відсутня уніфікованість підходів
до позначення пунктів і підпунктів. Так, у ч. 1
ст. 20 пунктів немає, а у ч. 1 ст. 38 є. Нумерація складових статті нормативно-правового
акта сприяє правильності посилань.
Висновки. Підсумовуючи, можемо констатувати, що проект Трудового кодексу
України – законопроект, який в основному
відповідає вимогам та правилам нормопроектної техніки. Висловлені у нашому дослі-

дженні зауваження спрямовані на підвищення рівня досконалості проектованого
трудового закону і можуть бути використані
робочою групою для його подальшого опрацювання, спонукати до нових наукових дискусій.

50

Список використаних джерел:
1. Проект трудового кодексу України (реєстр. № 1658 від 27.12.2014 р.). (Текст законопроекту до другого читання 24.07.2017).
URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=53221
2. Кашанина Т. В. Юридическая техника :
учебник. М. : Эксмо, 2007. 512 c.
3. Уманская В. П. Правовые акты органов
исполнительной власти. Теория и практика :
монография. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 335 с.
4. Давыдова М. Л. Юридическая техника:
проблемы теории и методологии: монографія. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2009. 318 c.
5. Шутак І. Д. Юридична техніка: навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ : Коло, 2013. 496 с.
6. Рабінович П. М. Основи загальної теорії
права та держави : навч. посібник. Вид. 10-е,
доповнене. Львів : Край, 2008. 224 с.
7. Про регламент Верховної Ради України :
Закон України № 1861-VI від 10.02.2010. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 14–15,
№ 16–17. Ст. 133.
8. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України
№ 503/97 від 10.06.1997. Офіційний вісник
України. 1997. № 24. С. 11.
9. Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти : монографія. Львів : Львівський національний університет імені Івана
Франка, 2015. 568 с.
10. Бару М. И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве. Советское государство і право. 1970. № 7. С. 105.
11. Іншин М. І. Оціночні поняття у трудовому праві: сучасний стан та шляхи удосконалення. Форум права. 2014. № 4. С. 162–
166. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.
htm_2014_4_30.pdf
12. Черноус С. М. Оціночні поняття у трудовому праві України : автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Харків, 2008. 20 с.

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

1/2019

LAW

Labour Law; Social Security Law
References:
1. Proekt trudovoho kodeksu Ukrainy No
1658 vid 27.12.2014 (Tekst zakonoproektu
do druhoho chytannia 24.07.2017). URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=53221 (Last accessed:
13.12.2018).
2. Kashanyna, T. V. (2007). Yurydycheskaia
tekhnyka: uchebnyk. Moskow: Эksmo [in Russian].
3. Umanskaia, V. P. (2013). Pravovyye akty
organov ispolnitel’noy vlasti. Teoriya i praktika.
Moskow: YuNYTY-DANA: Zakon y pravo [in Russian].
4. Davydova, M. L. (2009). Yuridicheskaya
tekhnika: problemy teorii i metodologii.
Volhohrad: Yzd-vo VolHU [in Russian].
5. Shutak, I. D. (2013). Yurydychna tekhnika:
navchalnyi posibnyk dlia vyshchykh navchalnykh
zakladiv. Ivano-Frankivsk: Kolo [in Ukrainian].
6. Rabinovych, P. M. (2008). Osnovy zahalnoi
teorii prava ta derzhavy: navch. posibnyk. Vyd. 10,
dopovnene. Lviv: Krai [in Ukrainian].
7. Verkhovna Rady Ukrainy. (2010). Pro
rehlament Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakon
Ukrainy vid 10.02.2010 No 1861-VI. Vidomo-

sti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2010. No 14–15,
No 16–17. St. 133.
8. Prezydent Ukrainy. (1997). Pro poriadok ofitsiinoho opryliudnennia normatyvno-pravovykh aktiv ta nabrannia nymy chynnosti: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 10.06.1997
No 503/97. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1997.
No 24. S. 11.
9. Kosovych, V. M. (2015). Udoskonalennia normatyvno-pravovykh aktiv Ukrainy: tekhniko-tekhnolohichni aspekty. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka [in
Ukrainian].
10. Baru, M. Y. (1970). Otsenochnyye ponya
tiya v trudovom zakonodatel’stve. Sovetskoe hosudarstvo i pravo, 7, 105 [in Russian].
11. Inshyn, M. I. (2014). Otsinochni poniattia u trudovomu pravi: suchasnyi stan ta
shliakhy udoskonalennia. Forum prava, 4, 162–
166. URL: http://nbuv.gov.ua/j-df/FP_index.
htm_2014_4_30.pdf (Last accessed: 13.12.2018)
[in Ukrainian].
12. Chernous, S. M. (2008). Otsinochni poniattia u trudovomu pravi Ukrainy (Master’s
thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції 23 січня 2019 р.

1/2019

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

51

Право

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
УДК 342.92
DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.01.06

Коросташова Ірина Миколаївна,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри Університету
митної справи та фінансів (м. Дніпро)
ORCID 0000-0003-4024-802X
irynakorostashova@ukr.net
Korostashova Iryna M.,
Doctor of Philosophy, Associate professor,
Associate professor of Department of
University of Customs and Finance (Dnipro),
ORCID 0000-0003-4024-802X
irynakorostashova@ukr.net

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК
ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ ТА БАГАТОАСПЕКТНЕ ЯВИЩЕ
Анотація
Метою статті є дослідження механізму адміністративно-правового регулювання у
функціональному, структурному, процесуальному та діяльнісному аспектах, а також упорядкування та систематизація його складових елементів, визначення основного принципу функціонування цього механізму.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що автором запропоновано власне визначення механізму адміністративно-правового регулювання. Узагальнено та систематизовано
функціональні ознаки, структурні елементи, процесуальні стадії та етапи механізму адміністративно-правового регулювання, а також визначено організаційні форми діяльності суб’єктів публічної влади в рамках цього механізму. Визначено базовий комплексний принцип адміністративно-правового регулювання, що у структурному аспекті одночасно є одним із супутніх
нематеріальних елементів механізму адміністративно-правового регулювання.
Висновки. Механізм адміністративно-правового регулювання є комплексом (системою)
основних та супутніх правових засобів ( інструментів), за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного права (публічного управління). Завдяки цьому механізму норми права, що спрямовані на охорону права (адміністративно-правову охорону), і які самі по собі є статичними, приводяться в дію (реалізуються) органами публічної влади. Механізм адміністративно-правового регулювання слід розглядати у чотирьох
аспектах: функціональному (являє засіб (систему) регулювання правовідносин за допомогою
якого забезпечується ефективність такого регулювання); структурному (являє внутрішню
будову механізму); процесуальному (відображає стадійність (основні етапи впливу адміністративного права на суспільні відносини в кожній сфері публічного управління) та діяльнісному (являє собою правові форми (організаційні сторони) діяльності публічної влади та осіб,
що надають публічні послуги, реалізовуючи норми права у різних сферах суспільного життя,
а також діяльності судових і правоохоронних органів, наділених функцією правозастосування.
Основним принципом цього механізму, – починаючи з процесу нормотворчості і закінчуючи застосуванням адміністративно-правових норм, – є базовий комплексний принцип демократичної держави – принцип верховенства права, що включає в себе комплекс елементів, недотримання (порушення) яких тягнуть за собою порушення цього принципу в цілому.
Ключові слова: механізм адміністративно-правового регулювання, правове регулювання,
верховенство права, публічна влада, адміністративно-правова охорона.
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MECHANISM OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION AS
LEGAL CATEGORY AND MULTIDIMENSIONAL PHENOMENON
Abstract
The purpose of the article. The purpose of the article is to research the mechanism of
administrative and legal regulation in the functional, structural, procedural and activity aspects,
ordering and systematization of it constituent elements and determining the basic principle of the
functioning of this mechanism.
Scientific novelty. Scientific novelty of the research consists in the fact that the author proposes
the own definition of the mechanism of administrative-legal regulation. The functional signs, structural
elements, procedural stages and steps of the mechanism of administrative-legal regulation are
summarized and systematized, and the organizational forms of activity of public authorities within the
framework of this mechanism were determined. The basic comprehensive principle of administrativelegal regulation was defined.
Conclusion. The mechanism of administrative-legal regulation is a complex (system) legal
means (tools), through which the regulation of social relations in the field of administrative law
(public administration). Due of this mechanism, the norms of law that are aimed at protecting the
law (administrative and legal protection) and which are in themselves static are realization by public
authorities. Mechanism of administrative-legal regulation has four aspects: functional, structural,
procedural and the one that embodies the activity. In the functional aspect, the mechanism of
administrative-legal regulation is a means (system) for regulating legal relations, through which
the effectiveness of such of regulation). In the structural aspect – represents the internal structure of
this mechanism. In the procedural aspect, the mechanism of administrative-legal regulation reflects
the stage (the main steps) of the influence of administrative law on social relations in each area of
public administration. In the aspect that embodies the activity, the mechanism of administrative-legal
regulation is the legal form (organizational’s sides) of activity of public authorities and persons which
providing public (management) services or otherwise realizating the norms of law in various spheres
of public life, as well as the activities of courts and law enforcement authorities that are authorized to
apply the norms of law.
The basic principle of the mechanism of administrative-legal regulation is the principle of
the supremacy of the law. The principle of the supremacy of the law is the essence (the basis) of the
mechanism of administrative and legal regulation, and legality – a mode in which the mechanism
must function. The principle of the supremacy of the law in the mechanism of administrative-legal
regulation is a cementing element, a guarantee of the work of this mechanism in accordance with the
ideas of society about fairness.
Key words: mechanism of administrative and legal regulation, legal regulation, supremacy of the
law, public authorities, administrative law protection.

Постановка проблеми. Правове регулювання адміністративно-правових відносин
не відбувається лише шляхом прийняття
правових норм, оскільки останні не можуть
реалізовуватися самі по собі. Сукупність
інструментів, що дозволяють втілювати
приписи норм у сфері регулювання публічно-правових відносин, прийнятих в установленому законом порядку, складають собою
механізм адміністративно-правого регулювання. Зазначена правова категорія являє
собою складне багатоаспектне явище, що
вивчається наукою адміністративного права,
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і базується на результатах наукових досліджень, але в той же час має суто прикладний
характер, оскільки нерозривно пов’язана з
нормотворчістю і застосуванням норм права
у всіх сферах суспільного життя.
У статті 1 Основного Закону проголошено, що Україна є суверенна і незалежна,
демократична, соціальна, правова держава [1]. Зазначене зобов’язує публічну владу
забезпечити реалізацію задекларованого
курсу. Основним інструментом в цьому процесі є механізм адміністративно-правового
регулювання. Ефективність механізму адмі-
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ністративно-правого регулювання певним
чином залежить від стану упорядкованості
і систематизації знань про всі його аспекти
(окремо та в комплексі), правильності визначення основних засад його функціонування
та їх місця у структурі цього механізму. Зазначене є підставою для проведення додаткових наукових розвідок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реалізації норм права досліджувалися науковцями – теоретиками
права, а саме: М. Абдуллаєвим, С. Алексєєвим,
Т. Андрусяком, В. Горшеньовим, О. Малько,
П.Рабіновичем, О. Скакун, Ю. Тихомировим,
О. Черданцевим та ін. Дослідженню механізму адміністративно-правового регулювання,
присвячено роботи вчених-адміністративістів, зокрема: В. Авер’янова, М. Александрова,
О. Бандурки, Ю. Битяка, І. Веремеєнко, В. Галунько, І. Голосніченко, Т. Гончарука, Є. Додіна, Р. Калюжного, Л. Коваля, Т. Коломоєць,
В. Колпакова, А. Коренєва, В. Котюка, В. Корельського, В. Перевалова, В. Селіванова,
Ю. Старилова, С. Стеценко та ін.
Сучасним тенденціям та проблемам у адміністративному праві (від нормотворення
до правозастосування) на національному та
наднаціональному рівнях присвятили свої
праці науковці-адміністративісти зарубіжних
країн: Б. Кінгсбері, Н. Кріч, С. Куі, Дж. Наполітано, Р. Б. Стюарт та ін. Проте, не дивлячись
на значну кількість наукових праць, питання
щодо визначення поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його
структурних елементів і сьогодні є дискусійними, а погляди стосовно засад (основного
принципу) механізму адміністративно-правового регулювання, що зберігається в незмінному стані ще з радянських часів, сьогодні виглядають дещо застарілими.
Метою статті є дослідження механізму
адміністративно-правового регулювання у
різних аспектах (функціональному, структурному, процесуальному та діяльнісному), а також упорядкування та систематизація його
складових елементів й визначення основного принципу функціонування цього механізму.
Виклад основного матеріалу. Правова категорія «механізм правового регулювання» виникла в загальній теорії права та
держави у 60-х роках ХХ століття для відображення руху (функціонування) правової
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норми. Родоначальником цього терміну у
теорії права є С. С. Алексєєв, який визначив
механізм правового регулювання як взяту в
єдності всю сукупність юридичних засобів,
за допомогою яких забезпечується правовий
вплив на суспільні відносини [2, с. 30].
У словнику української мови слово «механізм» визначається як внутрішня будова,
система чого-небудь; сукупність станів і процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та ін. явище [3, с. 695]. Отже, лексичне
тлумачення терміну «механізм» має на увазі
послідовний стан взаємно розташованих та
взаємопов’язаних частин, що визначають
які-небудь дії.
Вважається, що вперше поняття «механізм адміністративно-правового регулювання» було сформульовано І. І. Веремеєнко,
який визначив, що механізм адміністративно-правового регулювання є сукупністю адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив на відносини,
що виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності держави» [4, с. 55].
У теорії адміністративного права немає
єдиної думки стосовно визначення поняття «механізм адміністративно-правового
регулювання».
Науковці-адміністративісти визначають вказану правову категорію
по-різному, а саме: як систему адміністративно-правових засобів, які впливають на
суспільні відносини, організовуючи їх у відповідності із задачами держави та суспільства [5, с. 42]; механізм імперативно-нормативного впорядкування організації та
діяльності суб’єктів і об’єктів управління і
формування стійкого правового порядку їх
функціонування [6, с. 289]; сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється
правове регулювання суспільних відносин
у сфері адміністративного права [7, с. 63];
засіб здійснення державно-владних повноважень під час адміністративно-правового
регулювання суспільних відносин, які виникають у відповідній сфері, що здійснюється
уповноваженими на це державними органами з метою забезпечення функцій держави [8, с. 580]; взяті в єдності та взаємодії правові засоби, які беруть участь у правовому
регулюванні суспільних відносин [9, с. 23];
сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких справляється вплив
на відносини, що виникають в процесі здійс-
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нення виконавчої влади [10, с. 20]; засоби
функціонування єдиної системи адміністративно-правового регулювання з метою забезпечення прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб,
функціонування громадянського суспільства і держави [11, с. 89]; сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою
яких здійснюється вплив на відносини, що
виникають у процесі реалізації адміністративних зобов’язань публічної адміністрації [12, с. 38].
Навіть за відсутності єдності серед науковців щодо визначення поняття механізму
адміністративно-правового регулювання, серед різноманіття дефініцій можна виділити
його основні ознаки: а) це сукупність правових засобів впливу на суспільні відносини;
б) ці відноси виникають у сфері управління
державою; в) вони безпосередньо пов’язані з
діяльністю органів публічної влади.
Слід звернути увагу на те, що зазначена правова категорія базується на понятті
«правове регулювання», яка є відображенням сукупності засобів, за допомогою яких
забезпечується правовий вплив на суспільні
відносини. Таким чином, базуючись на засадах і принципах загальної теорії права та
держави, сьогодні в адміністративному праві
України механізм адміністративно-правового регулювання представляється як категорія, що поєднує процеси правотворчості та
реалізації норм адміністративного права в
адміністративно-правових відносинах.
Зазначене свідчить про статичний характер адміністративно-правових норм, оскільки вони не реалізовуються самостійно. Динаміка норм адміністративного права (їх рух
та функціонування) забезпечується саме за
допомогою механізму адміністративно-правового регулювання.
Механізм адміністративно-правового регулювання розглядають у чотирьох аспектах:
функціональному, структурному, процесуальному та діяльнісному. У функціональному
аспекті механізм адміністративно-правового
регулювання є засобом (системою) регулювання правовідносин, за допомогою якого
забезпечується ефективність такого регулювання. У структурному аспекті – це внутрішня будова механізму, його окремі елементи
(частини), взяті у співвідношенні. У процесуальному аспекті – відображає стадійність
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(основні етапи) впливу права на суспільні
відносини в кожній сфері суспільного життя.
У діяльнісному – є правовими формами (організаційними сторонами) органів публічної
влади, що надають публічні послуги та інших
органів, що здійснюють правове регулювання у різних сферах суспільного життя.
За функціональним аспектом, ознаками
механізму адміністративно-правового регулювання є: а) системність; б) динамізм;
в) комплексний характер впливу на правовідносини; г) направлення на реальне задоволення потреб учасників суспільних відносин (юридичних та фізичних осіб); ґ) здатність до реалізації функцій права. Розглянемо їх детальніше.
Системність означає вплив на правовідносини за допомогою застосування сукупності взаємно розташованих у них елементів,
а також додержання принципів механізму адміністративно-правового регулювання. Його
динамізм проявляється в тому, що в механізмі адміністративно-правового регулювання
мають враховуватися зміни, що відбуваються в суспільному житті та у державі в цілому. Комплексний характер впливу механізму
адміністративно-правового
регулювання
необхідно розуміти у широкому та вузькому сенсі. У широкому сенсі він проявляється у впливі на норми окремої галузі права
різноманітних галузей права. У вузькому – у
впливі на різноманітні правові інститути.
Щодо направленості на реальне задоволення потреб учасників правовідносин, то вона
проявляється у досягненні користі від законотворчої діяльності держави, реалізації
норм права та застосуванні норм права, спрямованих на задоволення прав та законних
інтересів фізичних і юридичних осіб – суб’єктів правовідносин. Здатність до реалізації
регулятивної та охоронної функцій права
проявляється у правовій сукупності правової
діяльності держави (в особі уповноважених
органів та посадових осіб), що спрямована на
забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників суспільних правовідносин.
У разі порівняння структур механізму
адміністративно-правового
регулювання,
що наводяться науковцями, можна зробити
висновок, що загальноприйнятої структури
механізму адміністративно-правового регулювання в теорії адміністративного права,
як і в теорії держави та права, сьогодні також
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не існує. Оскільки структури цього механізму
розрізняються не лише за термінологією, яку
застосовують, називаючи групи класифікаційних елементів. Немає також і єдиної думки щодо віднесення елементів цього механізму до тієї чи іншої класифікаційної групи.
Так, С. Г. Стеценко та Т. О. Коломоєць виділяють в структурі механізму адміністративно-правового регулювання органічні та
функціональні елементи. До органічних відносять норми права; юридичні факти (фактичні склади); правові відносини; акти реалізації норм права. До функціональних – правову свідомість і культуру; законність; акти
тлумачення норм права; акти застосування
норм права [13, с. 65]. Гончарук С. Т. вказує
на загальноприйняту структуру механізму
адміністративно-правового регулювання і
визначає її дещо інакше, а саме: поділяє елементи цього механізму на основні і додаткові
(функціональні). До основних включає норми адміністративного права; акти тлумачення таких норм та акти їх реалізації, а також
адміністративно-правові відносини. До додаткових (функціональних) – правову культуру та правову свідомість, а також форми та
методи впливу на них та ін. [14, с. 37]. Отже,
наведені структури механізму адміністративно-правового регулювання певним чином відрізняються. Наприклад, С. Г. Стеценко
та Т. О. Коломоєць відносять акти тлумачення норм права до функціональних елементів, в той час коли С. Т. Гончарук та А. Ю. Нашинець-Наумова, говорячи про начебто «загальноприйняту» структуру механізму адміністративно-правового регулювання, той
самий елемент відносить до основних. При
цьому поза увагою науковців залишилася
така категорія як «законність», що С. Г. Стеценко та Т. О. Коломієць відносять до функціональних елементів механізму адміністративно-правового регулювання. Однак зазначене лише вказує на те, яке саме значення
надається науковцями тим чи іншим елементам механізму (основне чи другорядне, органічне чи функціональне).
Слід сказати, що ще у 60-х роках минулого століття С. С. Алексєєв говорив про «цементуюче значення у механізмі правового
регулювання принципу соціалістичної законності». У той же час науковець звертав увагу
на те, що законність не є особливим елементом механізму правового регулювання. Вона
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є принципом права, провідним началом, що
пронизує собою правотворчість (а як наслідок, і зміст права) і дію права, реалізацію
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [2, с. 36]. Із цим не можна не погодитися,
оскільки за радянського періоду жодної альтернативи принципу законності в правовій
науці запропоновано не було. Законність відносять до комплексного політико-правового явища, яке характеризується неухильним
дотриманням вимог чинного законодавства.
Тому її прийнято розглядати в різних аспектах, а саме, як принцип діяльності держави,
метод державного управління та як режим
(законності) [15, с. 270].
Водночас слід звернути увагу на те, що
згідно зі ст. 8 Основного Закону в Україні
визнається і діє принцип верховенства права [1], який є базовим комплексним принципом демократичної держави. У доповіді,
схваленій Венеційською Комісією на 86-му
пленарному засіданні у березні 2011 року,
основними елементами принципу верховенства права визначені: законність, правова
визначеність, заборона державного свавілля,
доступ до правосуддя, представленого незалежними та безсторонніми судами, включно з тими, що здійснюють судовий нагляд за
адміністративною діяльністю, додержання
прав людини, недискримінацію і рівність перед законом [16, c. 177]. На доктринальному
рівні принцип верховенства права відображає спосіб організації життя суспільства на
правових засадах, віддзеркалює моральні
основи права і є виявом природного права,
він слугує підставою обмеження і зв’язаності держави правами людини. Зазначений
принцип є відправним началом, що пронизує
собою як саму правотворчість (а отже і зміст
адміністративного права), так і дію адміністративного права, реалізацію суб’єктивних
прав та юридичних обов’язків.
Тому, на думку автора, сьогодні «цементуюче значення» в зазначеному механізмі має
відводитися саме принципу верховенства
права, який є комплексним (багатоскладовим) основоположним началом, що одночасно є одним із супутніх нематеріальних
елементів механізму адміністративно-правового регулювання, і якого у своїй діяльності
має додержуватися публічна влада на етапах
застосування та виконання законів і, в першу
чергу, на етапі нормотворчості. Отже, прин-
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цип верховенства права є сутністю (основою) механізму адміністративно-правового
регулювання, а законність (один із його елементів) – це режим в якому має функціонувати вказаний механізм.
За внутрішньою будовою (у структурному аспекті) механізм адміністративно-правового регулювання складається з основних
та супутніх елементів (відправних реально
функціонуючих фрагментів правової системи).
Основні елементи механізму адміністративно-правового регулювання поділяються
на обов’язкові та факультативні. До обов’язкових відносяться: 1) правові норми (загальнообов’язкові формально визначені правила
поведінки, встановлені з метою регулювання суспільних відносин); 2) правові факти
(або фактичний склад); 3) правовідносини
(суспільні відносини, учасники яких виступають носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами права); 4) акти реалізації норм
права (офіційні приписи, засновані на законі, прийняті суб’єктом управління в порядку
одностороннього волевиявлення і в межах
його компетенції із додержанням встановленої процедури та форми, спрямовані на
втілення в життя приписів норм права і тягнуть за собою юридичні наслідки (висновки,
рішення тощо). Реалізація норм права має
чотири форми: використання, виконання, дотримання та застосування.
Факультативним елементом механізму
адміністративно-правового регулювання в
цій групі є акти застосування норм права –
охоронні (захисні) індивідуальні веління,
спрямовані на казуальне (філос. – що зумовлюється певною причиною; причинний) регламентування. До актів застосування (казуальних) правозастосовних індивідуальних
актів відносяться: акти суду (постанови, ухвали, рішення, вироки) та акти правоохоронних органів.
Cупутні елементи механізму адміністративно-правового регулювання поділяються на матеріальні та нематеріальні. До матеріальних супутніх елементів вказаного
механізму відносяться: юридична техніка,
нормативно-правові акти, систематизація
законодавства, акти тлумачення норм права [17, с. 47–48]. До нематеріальних супутніх
елементів відносяться: правова культура,
правосвідомість та принцип верховенства
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права і його складова – режим законності.
Однак нематеріальність не заважає цим елементам дієво впливати на весь процес правого регулювання, оскільки від рівня правосвідомості, правової культури та дійсного додержання режиму законності залежить ефективність роботи усіх елементів.
У процесуальному аспекті механізм адміністративно-правового регулювання складається з чотирьох стадій, остання з яких є факультативною. На першій стадії відбувається
регулювання суспільних відносин на нормативно-правовому рівні, тобто регулювання
всіх відносин даного виду, які виникають і
існують, за допомогою встановлення певної
правової норми. На цій стадії відбувається
формування (розробка, прийняття, оприлюднення тощо) і дія норм права, що нерозривно пов’язана з основним елементом цього
механізму (правовими нормами) та супутніми елементами (нормативно-правовими
актами, юридичною технікою, правосвідомістю тощо). Друга стадія механізму адміністративно-правового регулювання передбачає індивідуалізацію певної правової норми
щодо вимог певного конкретного випадку.
На цій стадії правовстановлюючі акти закріплюють за суб’єктом правовідносин певні суб’єктивні права чи юридичні обов’язки.
Відбувається виникнення прав та обов’язків
(юридичні факти), що є нероздільними з такою категорією як правовідношення. Третя
стадія вказаного механізму – це реалізація
правової норми, а також прав і обов’язків
суб’єктів суспільних правовідносин. На цій
стадії відбувається реалізація норм права,
тобто досягається безпосередній результат
дії механізму адміністративно-правового
регулювання. Реалізація норм права, прав і
обов’язків суб’єктів безпосередньо пов’язана з основним елементом механізму адміністративно-правового регулювання (актами
реалізації) та супутніми елементами (актами
тлумачення норм, а також правовою культурою). Четверта стадія (факультативна) полягає у виданні та реалізації захисних індивідуальних актів, спрямованих на казуальне
регламентування, що мають на меті владну
примусову реалізацію юридичних обов’язків.
Видання та реалізація індивідуальних охоронних (захисних) актів в механізмі адміністративно-правового регулювання пов’язана
як з актами реалізації, так і з актами тлума-
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чення норм права, а також правосвідомістю
і правовою культурою суб’єктів. Супутні (допоміжні) елементи механізму не завжди жорстко прив’язані до тієї чи іншої стадії процесу правового регулювання (наприклад, акти
тлумачення норм права, правосвідомість,
правова культура, можуть включатися в процес правового регулювання на різних його
стадіях) [18, c. 66– 67].
Діяльнісний аспект механізму адміністративно-правового регулювання проявляється у таких правових формах (організаційних
сторонах) діяльності суб’єктів публічної влади: нормотворча діяльність; правозастосовча та правовстановлююча (охоронна) діяльність; захист прав та законних інтересів
суб’єктів правовідносин.
Нормотворча (правотворча) діяльність
є безпосередньою правовстановлюючою діяльністю повноважних державних органів.
Правозастосовча та правовстановлююча
(охоронна) діяльність полягає у розгляді органами публічної влади, особами, які надають публічні послуги та іншими уповноваженими державою суб’єктами звернень, заяв,
інших передбачених законодавством документів фізичних та юридичних осіб щодо
реєстрації, оформлення, посвідчення прав
тощо, які передбачені законодавством, а також виконання ними формальностей, передбачених законодавством і направлених на
встановлення (реєстрацію), посвідчення чи
оформлення прав, що виникають в будь-якій
сфері. Захист прав здійснюється спеціально
уповноваженими на виконання таких функцій суб’єктами (судовими, правоохоронними
та контролюючими органами держави), які
мають повноваження щодо попередження та
припинення правопорушень, поновлення порушених прав фізичних та юридичних осіб і
покарання порушників [18, c. 67–68].
Слід сказати, що в умовах глобалізації існує тенденція (яка вже стала реальністю)
щодо створення органів і систем наднаціонального управління та, відповідно, – наднаціональних публічних адміністрацій. Останні
вже сьогодні певним чином впливають на
національні системи та механізми адміністративно-правового регулювання.
З приводу глобалізації адміністративного
права, створення наднаціональної системи
публічного управління та, відповідно, наднаціонального механізму адміністративно-пра-
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вового регулювання, науковці різних країн
світу мають різні погляди. Оптимістично
сприймають цей процес, наприклад, американські вчені Б. Кінгсбері, Н. Кріч, Р. Б. Стюарт [19], професор Пекінського університету
С. Куі [20]. Іншу думку з цього приводу має
італійський вчений професор Римського університету Дж. Наполитано, який, досліджуючи наднаціональні та національні (в межах
однієї країни) конфлікти та стратегії в адміністративному праві, вважає, що адміністративне право вирішує конфлікти, але водночас це поле бою, оскільки значна частина адміністративного права знаходиться в руках
численних політичних, інституційних, економічних суб’єктів, які борються, взаємодіють і
торгуються. Кожен з них виступає як раціональний агент, який намагається максимізувати свій добробут за допомогою маніпулювання адміністративним правом [21, с. 357].
Зазначене певним чином відбивається на усіх
складових механізму адміністративно-правового регулювання та має місце на усіх етапах
його руху, оскільки будь-який вплив підпорядковується певним політичним, економічним, а також комерційним інтересам, які можуть утискати національні чи місцеві інтереси. Зазначене обумовлює потребу у наявності
запобіжників (гарантій), що мають стримувати впливи, які можуть завдати шкоди національним та місцевим інтересам (інтересам
місцевих громад). Такими запобіжниками, як
правило, є норми Конституції та Законів, зміна яких потребує політичної волі, додержання встановленої національним законодавством процедури, часу та зусиль.
Отже, на механізм адміністративно-правового регулювання впливає багато факторів (зовнішніх та внутрішніх), і такі впливи
(від процесу нормотворення – до правозастосування) не завжди є позитивними для тих,
кого ці норми мають охороняти. Тому найважливішим у роботі механізму адміністративно-правового регулювання є додержання
принципу верховенства права на усіх етапах
(від нормотворчості – до застосування норм
адміністративного права).
Адміністративне право є не лище місцеперебуванням конфліктів. Воно також є
місцем цінностей, принципів і прав. Це інструмент для економічного, соціального і
культурного прогресу. Це об’єкт сподівань і
мрій [21, с. 369].
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Ефективність механізму адміністративно-правового регулювання залежить від багатьох факторів. Зокрема, такими факторами
є супутні елементи цього механізму, а саме:
відповідність вимог норм права рівню соціально-економічного розвитку суспільства;
рівень досконалості законодавства (розумно
встановлені цілі закону і засоби його досягнення), у т.ч. рівень юридичної техніки; рівень правосвідомості та правової культури
посадових осіб, що виконують нормотворчу,
правовстановлюючу (охоронну), а також правозастосовчу діяльність та ін.
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, слід сказати, що механізм адміністративно-правового регулювання є комплексом (системою) основних та супутніх правових засобів (інструментів), за допомогою
яких здійснюється регулювання суспільних
відносин у сфері адміністративного права (публічного управління). Завдяки цьому
механізму норми права, що спрямовані на
охорону права (адміністративно-правову
охорону [22, c. 66–73]), і які самі по собі є статичними, приводяться в дію (реалізуються)
органами публічної влади.
Механізм адміністративно-правового регулювання слід розглядати у чотирьох аспектах: функціональному (є засобом (системою)
регулювання правовідносин, за допомогою
якого забезпечується ефективність такого
регулювання); структурному (є внутрішньою будовою механізму); процесуальному (відображає стадійність (основні етапи)
впливу адміністративного права на суспільні
відносини в кожній сфері публічного управління) та діяльнісному (є правовими формами (організаційними сторонами) діяльності
публічної влади та осіб, що надають публічні
послуги, реалізовуючи норми права у різних
сферах суспільного життя, а також діяльності
судових і правоохоронних органів, наділених
функцією правозастосування.
Основним принципом механізму адміністративно-правового регулювання, – починаючи з процесу нормотворчості – і закінчуючи реалізацією адміністративно-правових
норм, – є базовий демократичний принцип
правової держави – принцип верховенства
права, що включає в себе комплекс елементів, недотримання (порушення) яких тягнуть
за собою порушення цього принципу в цілому. Принцип верховенства права в механізмі
1/2019
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адміністративно-правового регулювання є
цементуючим елементом, гарантією роботи
цього механізму відповідно до уявлень суспільства про справедливість.
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СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ОБСЄ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
НА СВОБОДУ СОВІСТІ І ВІРОСПОВІДАННЯ
Анотація
Метою статті є аналіз основоположних документів НБСЄ – ОБСЄ та їх вплив на вітчизняне законодавство у сфері свободи совісті і віросповідання, а також співпраця нашої держави й ОБСЄ щодо захисту свободи совісті і релігійних прав людини та громадянина.
Наукова новизна полягає в аналізі нормативної бази співпраці України й ОБСЄ щодо захисту прав людини на свободу совісті і віросповідання, відповідності національного законодавства нашої держави принципам і рекомендаціям ОБСЄ щодо захисту прав віруючих, а також
реалізації двосторонніх проектів, які забезпечують демократичні перетворення у нашій державі.
Висновки. Україна тісно співпрацює з ОБСЄ у сфері захисту прав людини і громадянина, у
тому числі у сфері свободи совісті і віросповідання. Більша частина відповідних рекомендацій
ОБСЄ імплементована в національне законодавство, розробляються нові законодавчі зміни,
покликані врахувати рекомендації ОБСЄ щодо забезпечення прав віруючих і релігійних громад.
Правовою основою двосторонньої співпраці додатково виступають Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України й Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
щодо створення нової форми співробітництва від 13 липня 1999 р., а також меморандуми
про: взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Бюро з демократичних
інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) від 5 липня 2012 р., співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні від 16 липня 2014 р., співробітництво між Верховним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні від
24 липня 2014 р.
Ці правові акти стали основою для реалізації у 2015 – 2016 рр. проекту ОБСЄ/БДІПЛ
«Зміцнення безпеки релігійних громад та інших груп в Україні». Активну діяльність провадять
Координатор проектів ОБСЄ в Україні та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, які
співпрацюють з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Завдяки такій інтенсивній
співпраці ОБСЄ й України удосконалюється не лише національне законодавство у сфері захисту прав людини на свободу совісті і віросповідання, а й судова практика, що є гарантією демократичних перетворень у нашій державі.
Ключові слова: ОБСЄ, БДІПЛ, свобода совісті, віросповідання, права людини, законодавство.
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Cooperation between Ukraine and the OSCE on the protection
of human rights to freedom of conscience and religion

Abstract
The purpose of the article is to analyze the basic CSCE/OSCE documents and their influence
on domestic legislation in the area of freedom of conscience and religion, as well as the cooperation
between our state and the OSCE on the protection of freedom of conscience and religious rights of a
human and a citizen.
The scientific novelty is to analyze the normative framework of cooperation between Ukraine
and the OSCE regarding protection of human rights to freedom of conscience and religion, the
compliance of the national legislation of our state with the OSCE principles and recommendations on
the protection of the rights of believers, as well as the implementation of bilateral projects that ensure
democratic transformations in our state.
Conclusions. Ukraine closely cooperates with the OSCE in the field of human rights and citizen
protection, including in the area of freedom of conscience and religion. Most of the relevant OSCE
recommendations are implemented in national legislation, new legislative changes are being drafted
to take into account OSCE recommendations on the rights of believers and religious communities.
The legal basis for bilateral cooperation is in addition Memorandum of Understanding between
the Government of Ukraine and the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
concerning the creation of a new form of cooperation of 13 July, 1999, as well as memorandums
on: Mutual understanding between the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and The OSCE Office
for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) of 5 July, 2012, Cooperation between the
Constitutional Court of Ukraine and the OSCE Project Coordinator in Ukraine of 16 July, 2014,
Cooperation between the Supreme Court Ukraine and the OSCE Project Coordinator in Ukraine
dated 24 July, 2014. These legal acts became the basis for implementation of the OSCE /ODIHR draft
“Strengthening the security of religious communities and other groups in Ukraine” in 2015-2016.
A great activity is carried out by the OSCE Project Coordinator in Ukraine and the OSCE Special
Monitoring Mission to Ukraine, which collaborates with Human Rights Commissioner of the Verkhovna
Rada. Thanks to such intensive cooperation between the OSCE and Ukraine, not only national
legislation on the protection of human rights to freedom of conscience and religion is improved, but
also judicial practice, which guarantees the democratic transformations in our state.
Key words: OSCE, ODIHR, freedom of conscience, religion, human rights, legislation.

Постановка проблеми. Захист прав і
свобод людини є одним з основних завдань
будь-якої демократичної держави. Як правило, відповідні гарантії надаються конституціями та докладно регламентуються спеціальними законами. Не є винятком у цьому й Україна. Так, розділ другий Основного
Закону нашої держави від 28 червня 1996 р.
носить назву «Права, свободи та обов’язки
людини і громадянина». Окреме місце серед
цих прав посідає право на свободу совісті і віросповідання. Для України це право особливо актуальне з огляду на тривалий період її
входження до складу Радянського Союзу, в
якому релігійні права громадян повсякчасно порушувалися, а релігійні організації зазнавали усіляких утисків, були позбавлені
права вести місіонерську й проповідницьку
діяльність, провадити освітню діяльність у
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державних навчальних закладах та ін. Тож
після проголошення незалежності України
відновлення прав віруючих громадян стало
одним із пріоритетних напрямків державної
політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання захисту прав людини на свободу совісті і віросповідання уже тривалий
час є предметом дослідження вітчизняних
вчених. Окремо розглядаються питання
приведення національного законодавства
у відповідність до міжнародних норм і стандартів, які знайшли висвітлення у працях
І. А. Бальжик,
О. М. Бикова,
І. М. Мищака,
О. Л. Копиленка, В. М. Сорокуна, Ю. С. Шемшученка та багатьох інших. Водночас співпраця
України й Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) у сфері захисту прав
людини на свободу совісті і віросповідання
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аналізується досить фрагментарно. Так само
недостатньо розкрито вплив документів
ОБСЄ на розвиток українського законодавства у відповідній сфері.
Метою статті є аналіз основоположних
документів НБСЄ – ОБСЄ та їх вплив на вітчизняне законодавство у сфері свободи совісті і віросповідання, а також співпраця нашої держави й ОБСЄ щодо захисту свободи
совісті і релігійних прав людини та громадянина.
Виклад основного матеріалу. Необхідність відходу від ганебної радянської практики націоналізації майна релігійних організацій і порушення прав віруючих громадян
стала очевидною вже наприкінці 80-х років
минулого століття під час загострення кризових явищ у СРСР. Як справедливо зауважив І. М. Мищак, «такі реалії значною мірою
вплинули і на розробників нового Закону
Української РСР «Про свободу совісті та релігійні організації» [1], прийнятого в період
суверенізації України та відносної демократизації суспільства, проте ще до проголошення державної незалежності» [2, с. 47]. Автор
також відзначає, що чинний і сьогодні цей
Закон за своєю суттю відповідає тим міжнародним стандартам, які рекомендовані окремим державам у сфері захисту прав і свобод
громадян [3; 4, c. 39]. Разом із тим національне законодавство у сфері свободи совісті і віросповідання мусить і надалі враховувати ті
міжнародні тенденції посилення правового
захисту людей, які пропонуються, зокрема й
ОБСЄ.
Нарада з безпеки та співробітництва в
Європі (НБСЄ) стала одним з основних міжнародних форумів на європейському континенті у роки «холодної війни», де питанню
збереження миру і захисту прав людини була
приділена першочергова увага. Міждержавні
обговорення й консультації за участю європейських країн, США та Канади, які тривали з липня 1973 р. й завершилися 1 серпня
1975 р. підписанням Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі, фактично започаткували новий формат
співпраці, який 1 січня 1995 р. трансформовано в міжнародну Організацію з безпеки та
співробітництва в Європі.
Характерними
особливостями
ОБСЄ
як міжнародної організації, наголошують
І. А. Толкачова та Д. О. Полінська, є: відсут-
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ність єдиного традиційного установчого
документа (статуту) та консенсус як один з
обов’язкових організаційних принципів. Дослідниці зауважують, що документи ОБСЄ не
мають юридично обов’язкової сили, не створюють міжнародно-правових зобов’язань,
але встановлюють загальновизнані стандарти, наприклад – у сфері захисту прав людини, і мають політично обов’язковий характер
для держав-учасниць [5, c. 93–94].
Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 р. [6]
ухвалив Декларацію принципів, якими держави будуть керуватися у взаємовідносинах між собою: 1) суверенна рівність, повага
прав, притаманних суверенітету; 2) незастосування сили або погрози силою; 3) непорушність кордонів; 4) територіальна цілісність держав; 5) мирне врегулювання спорів;
6) невтручання у внутрішні справи; 7) повага
прав людини і основних свобод, включаючи
свободу думки, совісті, релігії та переконань;
8) рівноправність і право народів розпоряджатися власною долею; 9) співробітництво
між державами; 10) добросовісне виконання
зобов’язань із міжнародного права.
Ключовим у контексті досліджуваної тематики став сьомий принцип, відповідно до
якого держави-учасниці погоджувалися гарантувати дотримання прав і свобод людини, зокрема визнавати й поважати свободу
особи сповідувати, особисто або разом з іншими, релігію або віру, діючи як велить власна совість. У цьому ж контексті держави брали на себе зобов’язання діяти згідно зі Статутом ООН і положеннями Загальної декларації
прав людини, уникаючи будь-якої дискримінації за релігійною ознакою.
За словами Ю. С. Шемшученка, саме на
основі підписаного керівництвом СРСР Заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі представниками дисидентського руху в Україні в листопаді 1976 р.
було засновано Українську громадську групу
сприяння виконанню Гельсінкських угод [7].
Фактично, діяльність цієї групи, хоча й була
спрямована переважно на захист політичних
в’язнів і викриття порушень норм радянської
Конституції, мала помітний вплив і на захист
прав віруючих громадян.
Своєю чергою, у подальших документах
за результатами зустрічей НБСЄ право на
свободу совісті і віросповідання набуло ново-
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го змісту. Так, у Підсумковому документі Віденської зустрічі держав – учасниць Наради
з безпеки і співробітництва в Європі [8] від
15 січня 1989 р. держави-учасниці, зокрема
в пункті 11, підтвердили, що будуть поважати права людини й основні свободи, включаючи свободу релігії та переконань, для всіх,
без різниці раси, статі, мови та релігії. Відповідно до пункту 16 із метою забезпечити
свободу особистості сповідувати релігію або
віру держави-учасниці зобов’язалися: вживати ефективні заходи для запобігання та
ліквідації дискримінації осіб на ґрунті релігії чи переконань, сприяти клімату взаємної
терпимості та поваги між віруючими різних
об’єднань, а також між віруючими та невіруючими; надавати на прохання об’єднанням
віруючих, сповідуючих чи готових сповідувати свою віру у конституційних рамках держави, визнання відповідного статусу.
Держави також взяли на себе зобов’язання поважати право релігійних об’єднань:
засновувати та вільно утримувати доступні
місця богослужінь і зібрань; організовуватися у відповідності зі своєю ієрархічною та
інституційною структурою; вибирати, назначати та змінювати свій персонал згідно
зі своїми вимогами та стандартами, а також
будь-якими досягнутими вільно домовленостями між ними та державою; запитувати й
отримувати добровільні фінансові пожертвування; вступати в консультації з релігійними
культами, установами й організаціями з метою досягнення кращого розуміння потреб
релігійних свобод; поважати право кожного
давати й отримувати релігійну освіту на мові,
обраній вільно індивідуально чи разом з іншими; у цьому контексті поважати серед іншого свободу батьків забезпечувати релігійне й моральне виховання своїх дітей відповідно до власних переконань; дозволити підготовку релігійного персоналу у спеціальних
закладах; поважати право віруючих і релігійних об’єднань придбавати і використовувати
священні книги, релігійні видання на мові за
своїм вибором та інші предмети і матеріали,
що належать до сповідування релігії і віри, і
володіти ними; дозволяти релігійним культам, установам і організаціям виготовляти,
імпортувати й поширювати релігійні видання та матеріали; доброзичливо розглядати
зацікавленість релігійних об’єднань до участі
в суспільному діалозі, у тому числі через ЗМІ.
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Відповідно до пункту 17 Документа держави-учасниці визнали, що здійснення перелічених прав, які належать до свободи релігії
та переконань, може підлягати лише таким
обмеженням, встановленим законом і сумісним з їх міжнародними зобов’язаннями та
міжнародним правом. При цьому держави
зобов’язалися у законах та адміністративних правилах і під час їх виконання забезпечити повне й ефективне здійснення свободи
думки, совісті, релігії та переконань. А згідно з пунктом 19 держави взялися захищати
і створювати умови для заохочення етнічної,
культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин на своїй території [8].
Зазначені зобов’язання держав підтверджувалися й на інших зустрічах НБСЄ. Так, у
Підсумковому документі Наради з безпеки і
співробітництва в Європі, що відбулася в Парижі 21 листопада 1990 р. [9], сторони підтвердили право людини на свободу думки,
совісті, релігії та переконань, а також те, що
етнічна, культурна, мовна і релігійна самобутність національних меншин буде захищена і що особи, які належать до національних меншин, мають право вільно виражати,
зберігати й розвивати цю самобутність без
будь-якої дискримінації в умовах повної рівності перед законом. Держави-учасниці також у черговий раз висловили рішучість боротися проти будь-яких форм дискримінації,
а також переслідування за релігійними та
ідеологічними мотивами.
Слід відзначити, що Україна визнала
обов’язковість цих документів ще в радянський період, а з 30 січня 1992 р. наша держава стала повноправним членом Парламентської асамблеї Наради з безпеки і співробітництва в Європі та з того часу бере активну
участь у роботі Організації. Як уже зазначалося, із 1 січня 1995 р. НБСЄ трансформовано
в міжнародну Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.
ОБСЄ активно співпрацює з державами-учасницями, надаючи експертну й консультаційну допомогу щодо забезпечення прав
людини, у тому числі на свободу совісті і віросповідання. Так, членами Консультативної
ради експертів з питань свободи релігії або
переконань Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ за сприяння Європейської комісії за демократію через
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право (Венеціанської комісії) з метою надання допомоги Консультативній раді ОБСЄ
та Венеціанській комісії у здійсненні аналізу законів та законопроектів у сфері свободи релігії або переконань були розроблені
«Рекомендації щодо аналізу законодавства
у сфері релігії або переконань» [10]. Як наголошується у вступній частині документа,
Рекомендації включають коментарі, надані
експертами Консультативної ради та членами Венеціанської комісії й не містять вичерпного визначення всіх відповідних стандартів
у сфері прав людини, які стосуються свободи
релігії або переконань, але надають загальне
уявлення про аналіз законодавства та містять пропозиції для тих, хто займається його
аналізом [10]. Прикметно, що ці Рекомендації
були затверджені на 59-му пленарному засіданні Європейської комісії за демократію через право 18 червня 2004 р. і схвалені Парламентською асамблеєю ОБСЄ на щорічній сесії
у липні того ж року. Документ, серед іншого,
включає нормативні акти ООН та її спеціалізованих установ, Ради Європи й ОБСЄ, досвід
окремих країн у сфері захисту прав людини
на свободу совісті і віросповідання. Окремо
деталізуються питання, які зазвичай постають у законодавстві, зокрема базові цінності,
які лежать в основі міжнародних стандартів
свободи релігії або переконань; незалежність/право на самовизначення релігійних
організацій, які дотримуються певних переконань; фінансування релігійних громад, які
дотримуються певних переконань; загальна
економічна діяльність; політична діяльність
релігійних організацій; винятки із законів
загального застосування тощо.
Загалом ОБСЄ робить наголос на протидії будь-якій дискримінації. Так, у Стратегії
ОБСЄ з протидії загрозам безпеці та стабільності в XXI столітті [11], яка була прийнята 1
грудня 2003 р. на одинадцятій зустрічі Ради
Міністрів, наголошено (п. 38), що держави-учасниці, органи й інститути ОБСЄ мають рішучий намір нарощувати зусилля з протидії
загрозам, породженим дискримінацією та
нетерпимістю. При цьому будуть активно
заохочуватися гармонійні відносини між етнічними, релігійними (виділено мною – В. О.),
мовними й іншими групами та особами, що
належать до цих груп. Насильству, нетерпимості, екстремізму й дискримінації по відношенню до цих груп необхідно давати відсіч, а
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осіб, винних у таких діях, притягати до відповідальності.
Окремі документи ОБСЄ стосуються запобігання й протидії порушенням на національному та релігійному ґрунті. Приміром,
Резолюція Парламентської асамблеї ОБСЄ
Вісімнадцятої щорічної сесії «Антисемітизм»,
ухвалена у Вільнюсі 3 липня 2009 р. [12], висловлює стурбованість із приводу різкого
збільшення числа зареєстрованих злочинів
на ґрунті ненависті, що носять антисемітський характер, і нападів, спрямованих проти євреїв і єврейського майна, і проти єврейських релігійних, освітніх і громадських
установ… У ній міститься заклик до національних урядів, парламентів, міжнародних
установ, політичних і громадянських лідерів,
неурядових організацій та громадянського суспільства стверджувати демократичні й людські цінності, будувати суспільства
на основі поваги і людяності, боротися з
будь-якими проявами антисемітизму та дискримінації. Того самого дня була ухвалена й
Резолюція Парламентської асамблеї ОБСЄ Вісімнадцятої щорічної сесії «Підвищення ролі
ОБСЄ в забезпеченні свободи думок і їх вільного висловлення» [13], в якій (п. 26) Парламентська асамблея ОБСЄ «настійливо закликає держави-учасниці утримуватися від введення обмежень, несумісних з принципами
ОБСЄ, що стосуються … свободи вираження
думок і незгоди, релігії або вірувань, у тому
числі особами, які належать до меншин або
вразливих груп».
Із метою надання консультацій національним урядам та обговорення актуальних
проблем щорічно проводяться міжнародні
конференції, які збирають учасників із різних країн. Приміром, у рамках такої конференції 1 жовтня 2012 р. у Варшаві її учасники
обговорили тему «Свобода думки, переконань, релігії або віросповідання», розглянули питання про виконання зобов’язань, що
стосуються свободи релігії чи переконань,
взятих на себе державами-учасницями, а в
рамках робочого засідання опрацьовувалися проблеми обов’язку держав забезпечити
повагу до свободи релігії або переконань,
зокрема шляхом розробки та впровадження
відповідних законів, постанов, практики і політики; важливості проведення консультацій
із громадянським суспільством, включаючи взаємодію з релігійними організаціями в
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процесі підготовки законопроектів і проведення заходів щодо ефективного здійснення
права на свободу релігії або переконань [14].
У цьому контексті вважаємо за необхідне
докладніше зупинитися на правовому підґрунті двосторонньої співпраці України та
ОБСЄ. Зокрема, 13 липня 1999 р. у Відні було
підписано Меморандум про взаєморозуміння
між Урядом України й Організацією з безпеки
і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва [15] (ратифікований Законом України № 1446-III від
10.02.2000 р.), яким засновано нову форму
співробітництва між Україною та ОБСЄ, що
базується на плануванні, виконанні та моніторингу проектів між відповідними органами влади України й ОБСЄ та її інститутами.
Такі проекти можуть стосуватися усіх аспектів діяльності ОБСЄ та залучати як урядові,
так і неурядові організації України.
На основі цього документа й беручи до
уваги діяльність у сфері верховенства права
Координатора проектів ОБСЄ в Україні, спрямовану на підтримку України в розбудові
спроможностей у сфері верховенства права,
надалі підписано меморандуми про: взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх
справ України та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) від 5
липня 2012 р. [16], співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні від 16 липня
2014 р. [17], співробітництво між Верховним
Судом України та Координатором проектів
ОБСЄ в Україні від 24 липня 2014 року [18].
Зазначені документи спрямовані на просування міжнародних стандартів у галузі прав
людини і основоположних свобод, верховенства права і демократичного розвитку.
Сторони можуть за взаємною згодою запрошувати до проектного співробітництва в
рамках узгоджених напрямів інші установи й
організації, незалежно від форм власності та
підпорядкування, фізичних осіб, створювати
з ними тимчасові робочі групи, інші дослідницькі й допоміжні структури.
Із 1 січня 2013 р. Україна упродовж року
головувала в ОБСЄ (головою був міністр закордонних справ нашої держави Л. Кожара).
Саме в цей час у Києві було узгоджено й ухвалено рішення Ради міністрів ОБСЄ «Про свободу думки, совісті, релігії та переконань»,
яке закликає країни-учасниці «утримуватися
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від запровадження несумісних із прийнятими в рамках ОБСЄ політичними зобов’язаннями та міжнародно-правовими зобов’язаннями обмежень щодо сповідування громадянами та релігійними громадами релігії та
переконань» [19, c. 5].
Фактично мова йшла про необхідність
оновлення ухвалених у 2004 р. «Рекомендацій щодо аналізу законодавства про релігію
та віросповідання». Із цією метою було проведено чотири круглих столи, на яких обговорювалися проекти нових рекомендацій – у
Києві (3 вересня 2013 р.), Варшаві (26 вересня 2013 р.), Астані (10 жовтня 2013 р.)
та Брюсселі (24 жовтня 2013 р.), а оновлені
Рекомендації були опубліковані на веб-сайті Венеціанської комісії 16 червня 2014 р. та
згодом оприлюднені окремим виданням [19].
Відповідні Рекомендації систематизовано за
базовими проблемами, які найчастіше постають у відносинах влади й релігійних організацій, та включають такі розділи: 1) свобода
релігії і переконань та дозволені загальні обмеження; 2) свобода сповідувати релігію чи
переконання спільно з іншими; 3) релігійні
організації або організації, що дотримуються
певних переконань; 4) пільги для релігійних
громад (організацій), або громад (організацій), які дотримуються певних переконань.
Також виокремлено й подано додатком зобов’язання ОБСЄ у сфері свободи релігії та
переконань, хоча весь текст Рекомендацій
базується на зобов’язаннях, прийнятих у
рамках ОБСЄ та на основі ключових документів ООН щодо захисту прав людини і громадянина.
Серед головних напрямків співпраці
України з ОБСЄ – забезпечення присутності
на порядку денному ОБСЄ таких пріоритетних для України питань: припинення порушень основоположних принципів та зобов’язань у рамках ОБСЄ у зв’язку з агресією Росії
проти України та окупацією Криму, відновлення довіри, необхідність мирного врегулювання спорів, зміцнення інструментарію
Організації у сфері запобігання конфліктам,
оновлення засобів зміцнення довіри та безпеки, забезпечення свободи слова та ЗМІ,
боротьба з пропагандою, посилення захисту
прав людини, недопущення зловживання
правилом консенсусу тощо [20].
Окремо слід відзначити діяльність Координатора проектів ОБСЄ в Україні. У сфері
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його уваги моніторинг і надання консультацій з питань реформування системи судочинства, дотримання прав людини в освіті,
свобода діяльності ЗМІ та неурядових організацій тощо. Практично в усіх цих сферах
окремі питання стосуються свободи совісті
і віросповідання та забезпечення відповідних прав людини. Так, за даними офіційного
веб-сайту ОБСЄ, Координатор проектів у
співпраці з Уповноваженим Верховної Ради
з прав людини підтримує громадських активістів у проведенні моніторингу судових
процесів, проводить навчання з методології
такого моніторингу та з принципів права на
справедливий суд, допомагає розбудувати
загальнонаціональну мережу моніторів. Крім
того, ведеться активна робота з Міністерством освіти і науки України у просуванні в
освітній галузі підходів, заснованих на принципах поваги до прав людини, а також освіти
з тематики прав людини в школах. Допомога
включає розробку рекомендацій до шкільних програм, розробку та пілотування нових
предметів та курсів, які надалі будуть впроваджуватися Міністерством [21].
Слід також відзначити, що з 21 березня
2014 р. на підставі запиту від Уряду України
до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн – учасниць ОБСЄ розпочала роботу Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, серед основних завдань якої – неупереджено й
об’єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в нашій державі, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту [22]. За
результатами своє діяльності Спеціальна моніторингова місія оприлюднює звіти, в яких
відзначає будь-які порушення прав людини,
у тому числі на свободу совісті і віросповідання.
На окрему увагу заслуговує проект ОБСЄ/
БДІПЛ «Зміцнення безпеки релігійних громад та інших груп в Україні», реалізований
у 2015 – 2016 рр. Так, під час Національної
зустрічі з питань взаємодії державних органів, відповідальних за здійснення політики
у сфері релігії, а також свободи релігії та переконань 26 – 27 травня 2015 р. у Києві відбулися плідні дискусії між представниками
обласних структурних підрозділів у справах
релігій, Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, провідними вітчизняними та міжнародними експертами у сфері
свободи совісті та діяльності релігійних ор-
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ганізацій, членами Експертної ради при Міністерстві культури України, під час яких обговорювалися проблемні аспекти реєстрації
статутів та державної реєстрації релігійних
організацій, оформлення погоджень на релігійну діяльність іноземців, забезпечення
конституційного права віруючих на публічні
мирні зібрання та права на альтернативну
(невійськову) службу під час мобілізації [23].
У рамках цього ж проекту проводилися круглі столи й експертні обговорення в різних
регіонах України, вироблялися конкретні
пропозиції щодо удосконалення державної
політики по відношенню до релігійних організацій та запобігання конфліктів на релігійному ґрунті. Зокрема, лише упродовж 2015 р.
ОБСЄ/БДІПЛ провели п’ять навчальних семінарів із цієї проблематики для представників релігійних спільнот, громадянського суспільства, посадових осіб державних адміністрацій, працівників правоохоронних органів
та прокуратури [24].
Події останніх місяців, пов’язані з утворенням Православної церкви України й наданням їй автокефалії та початком переходу
релігійних громад до новоствореної Церкви,
також потребують прискіпливої уваги ОБСЄ
щодо дотримання прав людини на свободу
віросповідання. У цьому контексті необхідна
більш тісна взаємодія ОБСЄ з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини та скоординована реакція на можливі порушення,
пов’язані з розподілом майна релігійних громад, перереєстрацією релігійних організацій
тощо.
Висновки. Україна тісно співпрацює з
ОБСЄ у сфері захисту прав людини і громадянина, у тому числі у сфері свободи совісті
і віросповідання. Більша частина відповідних рекомендацій ОБСЄ імплементована в
національне законодавство, розробляються
нові законодавчі зміни, покликані врахувати
рекомендації ОБСЄ щодо забезпечення прав
віруючих і релігійних громад. Правовою основою двосторонньої співпраці додатково
виступають Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України й Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо
створення нової форми співробітництва від
13 липня 1999 р., а також меморандуми про:
взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІ-
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ПЛ) від 5 липня 2012 р., співробітництво між
Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні від 16 липня 2014 р., співробітництво між Верховним
Судом України та Координатором проектів
ОБСЄ в Україні від 24 липня 2014 р. Ці правові акти стали основою для реалізації у 2015 –
2016 рр. проекту ОБСЄ/БДІПЛ «Зміцнення
безпеки релігійних громад та інших груп в
Україні». Активну діяльність провадять Координатор проектів ОБСЄ в Україні та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, які
співпрацюють з Уповноваженим Верховної
Ради з прав людини. Завдяки такій інтенсивній співпраці ОБСЄ й України удосконалюється не лише національне законодавство у сфері захисту прав людини на свободу совісті і
віросповідання, а й судова практика, що є гарантією демократичних перетворень у нашій
державі.
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ
Анотація
Статтю присвячено дослідженню питань формування та реалізації моделі державно-приватного партнерства щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю
та розглянуто її інструменти.
Метою статті є дослідження процесів формування та реалізації моделі державно-приватного партнерства щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні,
їх оцінка та надання пропозицій щодо їх удосконалення.
Наукова новизна. Запропоновано концептуальну модель державно-приватного партнерства щодо удосконалення системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Визначено фактори регулювання якості послуг у системі соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, а також роль державно-громадського співробітництва та
участь громадських організацій у формуванні й розвитку вітчизняного ринку послуг щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю.
Висновки. Визначаючи основні підходи до реформування системи соціально-економічного
забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, акцентуємо увагу на необхідності запровадження
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державно-приватного партнерства, що забезпечить надання якісних соціальних послуг особам з інвалідністю та дасть можливість отримувати, за бажанням, відповідну допомогу як у
державних закладах, так і в приватних.
В умовах неспроможності державних, комунальних соціальних закладів виконувати належним чином покладені на них обов’язки – надавати послуги щодо соціально-економічного
забезпечення осіб з інвалідністю в достатніх обсягах і відповідної якості, постає питання
залучення до цього процесу приватних суб’єктів, які надають такі послуги, зокрема громадських, благодійних, релігійних організацій. Нестача бюджетних коштів, інших ресурсів через
часті фінансово-економічні кризи, політичну нестабільність ще більше спонукають державу
до партнерства та співробітництва між суспільними секторами, зокрема державним (центральні, місцеві органи влади), неурядовим (громадським сектором) та приватним (бізнесом), тобто розвитку моделі державно-приватного партнерства у досліджуваній сфері.
Упродовж останніх років, а особливо в реаліях сьогодення, громадські організації в Україні помітно активізували свою участь у формуванні та розвитку вітчизняного ринку послуг
щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, переконливо демонструючи високу спроможність надавати такі послуги якісно, ефективно та результативно. Громадські
організації реалізують цілу низку інноваційних проектів, пов’язаних із наданням соціальних послуг, підвищенням рівня професіоналізму соціальних працівників, інших фахівців, які надають
послуги соціально-економічного забезпечення особам з інвалідністю.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, особа з інвалідністю, соціальні послуги, соціально-економічне забезпечення, соціальне замовлення, якість послуг.
FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF THE STATE-PRIVATE
PARTNERSHIP FOR SOCIO-ECONOMIC PROVIDING OF DISABLED PERSONS IN UKRAINE
Аbstract
The article is devoted to the study of issues of the formation and implementation of the model of
public-private partnership on social and economic provision of persons with disabilities and its tools
are considered.
The purpose of the article is to study the processes of formation and implementation of the
model of public-private partnership on the socio-economic provision of persons with disabilities in
Ukraine, their assessment and proposals for their improvement.
Scientific novelty. The conceptual model of public-private partnership for improving the system
of socio-economic provision of persons with disabilities is proposed. The factors regulating the quality
of services in the system of social and economic provision of persons with disabilities are determined, as
well as the role of public-public cooperation and the participation of non-governmental organizations
in the formation and development of the domestic market of services for the social and economic
provision of persons with disabilities.
Conclusions. Thus, by defining the main approaches to reforming the system of socio-economic
provision of persons with disabilities in Ukraine, we emphasize the need for the introduction of publicprivate partnerships, which will ensure the provision of high-quality social services for people with
disabilities and will be able to receive, if desired, appropriate assistance in public establishments, and
in private ones.
In the conditions of the failure of state and communal social institutions to perform their
duties properly entrusted to them, namely, to provide social and economic provision of persons with
disabilities in sufficient volumes and of appropriate quality, the issue of the involvement of private
individuals in this process, which provide such services, including public, charitable, religious
organizations. Lack of budgetary resources and other resources due to frequent financial and
economic crises, political instability further encourage the state to partner with and cooperate among
public sectors, namely, the state (central, local government), non-governmental (public sector)
and private (business), that is development of a model of public-private partnership in the field of
research.
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In recent years, and especially in today’s realms, public organizations in Ukraine have
significantly stepped up their participation in shaping and developing the domestic market for social
and economic provision of persons with disabilities, convincingly demonstrating the high ability
to provide such services qualitatively, effectively and efficiently. Public organizations implement
a number of innovative projects related to the provision of social services, increase the level of
professionalism of social workers, and other professionals providing social and economic services to
people with disabilities.
Key words: public-private partnership, person with disabilities, social services, socio-economic
provision, social order, quality of services.

Постановка проблеми. Діюча в Україні
система соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю є недостатньо ефективною. Це спричинено у деякій мірі тим,
що відповідні соціальні послуги надаються в стаціонарних інтернатних установах
та закладах обслуговування, які перебувають під контролем та управлінням держави, що не сприяє їх повноцінній інтеграції в
суспільство. Із метою удосконалення системи соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю передбачається запровадити уніфіковану систему мінімальних
(обов’язкових) стандартів їх соціально-економічного забезпечення, у т.ч. розрахунку
вартості такого забезпечення.
Аналіз поточної ситуації інституційного
середовища соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю на основі моделей державно-приватного партнерства дозволяє зробити висновок про існування завеликої кількості державних органів та майже
повної відсутності міжвідомчої координації
у цій сфері. В окремих випадках ускладнюється визначення державного партнера на
початковому етапі та на етапі виконання
проектів державно-приватного партнерства
через те, що окремі повноваження та функції
державних органів й органів місцевого самоврядування у частині управління державним
майном та активами регулюються різними
нормативно-правовими актами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У дослідженнях вітчизняних вчених-економістів, присвячених проблемам державно-приватного партнерства щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, переважно розкривається
стан речей, що склався в цій сфері і, меншою
мірою, надаються пропозиції з її удосконалення. Зокрема, проблеми державно-приват-
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ного партнерства щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні досліджували Г. Коваль, І. Рудкевич, Е. Лібанова, О. Палій, П. Ситник, І. Гришова, О. Наумов, І. Мищак, О. Галицький, О. Дяченко,
О. Митяй, М. Кравченко, Я. Бєлєвцова та інші
автори. При цьому вони вказують, що функціонування моделей державно-приватного
партнерства щодо соціально-економічного
забезпечення осіб з інвалідністю неможливе
без належного нормативно-правового забезпечення та становлення правового і громадського суспільства [1].
Мета статті. З огляду на викладене метою статті є дослідження процесів формування та реалізації моделі державно-приватного партнерства щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, їх оцінка та надання пропозицій щодо їх
удосконалення.
Виклад основного матеріалу. В Україні
протягом тривалого часу формуються правові засади для розвитку окремих форм державно-приватного партнерства у більшості
сфер суспільного життя. Законодавчу базу
розбудови такого партнерства становлять,
зокрема, Конституція України [2], Цивільний
кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [3],
закони України «Про концесії» від 16.07.1999
№ 997-XIV [4] та «Про державно-приватне
партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI [5],
які визначають нормативно-правові, соціально-економічні й організаційно-функціональні засади взаємодії держави та приватних
партнерів, регулюють відносини, пов’язані з
підготовкою, виконанням і розторгненням
договорів, що підписуються в рамках проектів державного-приватного партнерства, а
також встановлюють гарантії дотримання
прав і законних інтересів сторін таких договорів.

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

1/2019

ECONOMICS
Державно-приватне партнерство має
спільні риси з іншими формами розподілу
функцій і передачі державою окремих із них
стороннім організаціям, серед яких державні
закупівлі, аутсорсинг тощо. Однак особливістю проектів ДПП є те, що їх взаємовигідність
базується на спільній зацікавленості партнерів в ефективному використанні ресурсу у
вигляді бюджетів усіх рівнів на кожній стадії
життєвого циклу проекту.
Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється органом, який прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства, тобто
уповноваженим органом місцевого самоврядування, а контроль за виконанням таких договорів здійснюють органи місцевого самоврядування, посадові особи відповідно до їхніх повноважень у порядку, встановленому законом.
На нашу думку, на законодавчому рівні
необхідно зобов’язати органи місцевого самоврядування погоджувати свою діяльність
у сфері реалізації проектів державно-приватного партнерства, що передбачають надання державної підтримки, із відповідними
центральними органами виконавчої влади.
Аналіз поточної ситуації інституційного середовища соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю на основі моделей
державно-приватного партнерства дозволяє
зробити висновок про існування завеликої
кількості державних органів та майже повної відсутності міжвідомчої координації у цій
сфері. В окремих випадках ускладнюється
визначення державного партнера на початковому етапі та на етапі виконання проектів
державно-приватного партнерства через те,
що окремі повноваження та функції державних органів й органів місцевого самоврядування у частині управління державним майном та активами регулюються різними нормативно-правовими актами.
Проведений аналіз свідчить про вкрай
низький рівень інституційної спроможності державних органів і приватного сектору
щодо реалізації проектів державно-приватного партнерства. Поточний стан характеризується низьким рівнем міжособистісної довіри, довіри громадян до органів державної
влади, громадських і політичних організацій,
несформованістю ідеології партнерства у суспільстві, недооцінкою фахівцями органів
державної влади й місцевого самоврядуван-
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ня потенціалу проектів державно-приватного партнерства, недостатньою обізнаністю
суспільства у перевагах і ризиках застосування механізмів державно-приватного партнерства, недостатнім кадровим забезпеченням центральних органів влади та місцевого
самоврядування фахівцями у сфері державно-приватного партнерства, недостатнім рівнем фінансування реального сектору економіки тощо [6].
На Рис. 1 представлена розроблена авторами концептуальна модель державно-приватного партнерства щодо удосконалення
системи інституційного соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю.
У контексті викладеного актуалізується питання більш ґрунтовного аналізу інструментів запропонованої моделі
державно-приватного партнерства щодо
удосконалення системи інституційного соціально-економічного забезпечення осіб з
інвалідністю. Варто відзначити, що перелік
інструментів цієї моделі є широким, але до
ключових із них можна віднести: соціальне
замовлення послуг соціально-економічного
забезпечення осіб з інвалідністю; стандартизацію послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю; оцінку якості
послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю; державно-громадське
співробітництво з питань соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю.
Під соціальним замовленням соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю розуміємо налагоджену систему договірних відносин між органами державної
влади (органи місцевого самоврядування) та
приватним сектором щодо реалізації послуг
соціально-економічного забезпечення осіб з
інвалідністю за рахунок повного або часткового фінансування з державного чи місцевого
бюджетів. В основу такого інструменту покладено проведення державою (або за її дорученням) конкурсного відбору (тендеру) суб’єкта
надання відповідних послуг, які оплачуються
переважно за рахунок бюджетних коштів.
Метою соціального замовлення є ефективна взаємодія між державним і недержавним секторами щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, використання соціальних видатків, вирішення проблем, віднесених до пріоритетів державної
соціальної політики.
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Рис. 1. Концептуальна модель державно-приватного партнерства щодо удосконалення системи соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю
* Джерело: запропоновано автором

Завдання та результати моделі: формування довгострокових відносин держави та приватного сектору у напрямку реалізації заходів щодо соціально-економічного забезпечення осіб
з інвалідністю

Органи влади
1. Концесієдавець
2. Контролюючі органи

Концесійна плата

Інструменти: соціальне замовлення; стандартизація; оцінка якості соціальних послуг; державно-громадське співробітництво

Форми ДПП:
Концесії. Оренда. Спільна діяльність.
Контракт на управління. Контракт на
послуги. Лізингові угоди

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ
ПАРТНЕРСТВО
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Принципи ДПП:
рівність, законність, узгодженість
інтересів, стабільність,
відповідальність, справедливість

Соціально-економічне забезпечення осіб з інвалідністю на засадах державно-приватного партнерства
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ECONOMICS
Основними проблемами застосування соціального замовлення як інструменту моделі
державно-приватного партнерства у контексті забезпечення осіб з інвалідністю необхідними соціальними послугами виступають:
недосконала нормативно-законодавча база;
бажання органів державної влади зберегти
монопольний стан речей на ринку та залишити створені корупційні схеми; значний
вплив тіньової економіки на цей сектор [7].
В Україні для забезпечення надання гарантованих державою обсягу і рівня якості
соціально-економічного забезпечення осіб з
інвалідністю передбачається, як вже зазначалося вище, запровадити їх стандартизацію, удосконалити систему проведення моніторингу та оцінки їх якості, ефективності
діяльності суб’єктів, які їх надають [8]. Перед науковцями постає актуальним питання
розроблення державних стандартів соціальних послуг, які мають встановити вимоги до
умов соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю та їх якості, визначити
види і обсяги відповідних послуг для осіб з
інвалідністю.
Отже, стандартизація послуг щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю є: по-перше, інструментом моделі
державно-приватного партнерства у напрямку соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю; по-друге, інструментом
перевірки й оцінки якості соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю;
по-третє, передумовою для підвищення рівня якості послуг щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, розвитку відповідного ринку, стимулювання на
ньому здорової конкуренції тощо.
Зауважимо, що соціальні послуги, для
яких державою не встановлено загальноприйнятого стандарту якості, не можуть виставлятися на тендер, а їх надання бути переданим по договору виконавцям соціальних
послуг. Відповідно до встановлених вартості
та стандартів якості соціальних послуг держава має змогу вимагати від суб’єктів, що надають соціальні послуги, їх обов’язкового дотримання і виконання. Уповноваженим державним органом здійснюється контроль за
бюджетними видатками, моніторинг, оцінка
за дотриманням і забезпеченням безперервності встановленого рівня їх якості суб’єктами, що надають соціальні послуги – прибут-
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ковими й неприбутковими організаціями,
яким делеговано повноваження, ресурси та
відповідальність щодо надання соціальних
послуг [9, c. 22 ].
Розроблення та забезпечення дотримання стандартів послуг щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю здійснюється, як правило, спільно державними й недержавними інститутами, які
наділені відповідними повноваженнями.
Стандартизація є інструментом, який регламентує норми, вимоги, положення щодо
реалізації завдань, пов’язаних із соціально-економічним забезпеченням осіб з інвалідністю [10, c. 91].
Саме тому до важливих завдань Міністерства соціальної політики України в умовах
обмеженого бюджетного фінансування соціальних програм, низького рівня соціальної
безпеки населення України має належати
удосконалення системи надання соціальних
послуг, зокрема шляхом створення окремого
структурного підрозділу з питань стандартизації в центральному апараті Міністерства
соціальної політики. На сучасному етапі реформування системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю доцільно
створити структурний підрозділ з питань
стандартизації не лише в центральному апараті, але й відповідних територіальних органах виконавчої влади (в областях, районах,
районах у містах, містах обласного підпорядкування, м. Києві). Іншими словами, структурні підрозділи з питань стандартизації послуг щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю повинні функціонувати на всіх рівнях державного управління.
А тому, на нашу думку, доцільно було
б створити колегіальний дорадчий орган
щодо управління стандартизацією – Координаційний комітет з питань стандартизації послуг соціально-економічного забезпечення незахищених верств населення (осіб
з інвалідністю) при Міністерстві соціальної
політики. До комітету доречно включити не
лише представників центральних органів
виконавчої влади і відомств, кваліфікованих
фахівців із соціальних установ, а й представників науково-освітніх установ, громадських
і благодійних організацій системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, авторитетних представників громадськості для забезпечення прозорості та під-
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контрольності стандартизації як зі сторони
надавачів, так і зі сторони отримувачів таких
послуг.
Зауважимо, що процес стандартизації не
повинен обмежуватися лише формуванням
і функціонуванням відповідних структурних
підрозділів і дорадчих органів. Стандартизація послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю повинна здійснюватися з дотриманням чітких принципів:
1) наукової обґрунтованості й економічної
доцільності стандартів послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю;
2) міжнародних принципів стандартизації
послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю та відповідності стандартів положенням нормативно-правової
бази, яка регламентує діяльність у цій сфері;
3) належного фінансового й інституційного
забезпечення; 4) можливості внесення змін
і доповнень у стандарти й регулярне їх удосконалення; 5) залучення зацікавлених сторін, громадськості до процесу розроблення
стандартів послуг соціально-економічного
забезпечення осіб з інвалідністю; 6) доступності, поширення інформації про стандарти
послуг соціально-економічного забезпечення для осіб з інвалідністю, зацікавлених сторін; 7) прозорості; 8) відкритості процедур
розроблення та прийняття стандартів.
Тобто, ґрунтуючись на цих принципах,
стандарти послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю мають
бути: науково обґрунтованими; економічно
доцільними; розроблені з дотриманням відповідних вимог вітчизняного та міжнародного законодавства; належних рівнів фінансового й інституційного забезпечення тощо.
У сучасній Україні принципово важливим питанням у частині взятих державою
зобов’язань щодо реалізації права осіб з інвалідністю на соціально-економічне забезпечення є визначення рівня якості відповідних
соціальних послуг. Відсутність де-факто та
де-юре визначених і затверджених на рівні
держави показників якості послуг соціально-економічного забезпечення не дає особам
з інвалідністю змогу оскаржувати їх якість,
а розпорядникам соціальних видатків ефективно й раціонально фінансувати надання
відповідних послуг. Тобто, держава повинна
забезпечувати не лише надання певного переліку соціальних послуг, але й гарантувати
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особам з інвалідністю належні рівні їх якості.
При цьому виправданою є державна політика щодо виконання міжнародних зобов’язань, зокрема щодо підвищення якості надання соціальних послуг і рівня задоволення
потреб осіб з інвалідністю, впровадження
стандартів якості послуг соціально-економічного забезпечення та контроль за дотриманням якості таких послуг. У цьому напрямі
актуалізується й обґрунтовується потреба в
проведенні більш ґрунтовного дослідження
аспектів якості послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, результати якого мають теоретичне та
практичне значення.
Посилаючись на окремі факти й аргументи щодо сучасного стану соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, можна зробити припущення, що здійснюваний в Україні стратегічний курс державної
політики щодо забезпечення високого рівня
соціальних стандартів життя українців повинен базуватися не на екстенсивному збільшенні обсягів соціальних видатків із державного та місцевих бюджетів, розширенні
соціальних виплат у грошово-матеріальних
формах, спектру пільг і категорій осіб, що їх
отримують, а, передусім, на радикальному
підвищенні якості надання послуг щодо соціально-економічного забезпечення незахищених верств населення.
Із метою забезпечення встановлених
параметрів якості приватний сектор здійснює цілеспрямований, організуючий вплив,
різні види діяльності або, іншими словами,
здійснює управління якістю послуг. Процес
управління детермінований та здійснюється
із врахуванням впливу сукупності факторів,
базові з яких проілюстровано на Рис. 2.
До базових внутрішніх факторів процесу
регулювання якістю послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю
слід віднести: фінансування; матеріально-технічне забезпечення; кадрове забезпечення; інформаційно-аналітичне забезпечення.
До ключових зовнішніх факторів, які
впливають на процес регулювання якістю
послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю варто віднести: нормативно-правове забезпечення; соціальну
політику; економічні фактори (умови ринку,
конкуренція, економічний розвиток та ін.);
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Соціальна
політика

Економічні
фактори

Фінансове
забезпечення

Процес
регулювання

Демографічні
фактори

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Об’єкт – якість
соціальних
послуг (цілі,

Вихід

завдання, планування,
стратегії, надання
послуг, моніторинг,
контроль)

Інформаційн
о-аналітичне
забезпечення

Кадрове
забезпечення

Технологічний
фактор

Соціально-економічне забезпечення осіб з
інвалідністю

Суб’єкти
приватног
о сектора

Особи з
інвалідніст
ю

Органи
державної
влади

Нормативноправове
забезпечення

Зовнішній контроль:
аудит, оцінка якості, задоволеність осіб з інвалідністю
соціально-економічним забезпеченням
Рис. 2 Концептуалізація факторів регулювання якості послуг у системі соціальноекономічного забезпечення осіб з інвалідністю
*Джерело: запропоновано автором

технологічні фактори (сучасні технології, інновації та ін.); демографічний (чисельність,
старіння, смертність населення та ін.).
Перераховані фактори складають основу
процесу регулювання якістю послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Важливими складовими процесу
регулювання якістю послуг соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю
є: визначення цілей, завдань; планування;
розроблення стратегій щодо надання таких
послуг та їх реалізація; здійснення моніторингу, оцінки та внутрішнього контролю за
якістю таких послуг; постійне удосконалення
аспектів надання послуг соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
1/2019

Важливе значення в процесі регулювання
якістю послуг соціально-економічного забезпечення має зовнішній контроль, який спрямований на визначення рівня задоволення
осіб з інвалідністю відповідною соціальною
послугою, оцінку рівня її якості, підтвердження відповідності показників якості послуги та
її сертифікації. Зовнішній контроль за якістю
послуг соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю можуть здійснювати:
- центральні органи виконавчої влади в
межах їхньої компетенції, заклади системи
соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, які мають державне підпорядкування;
- органи місцевої виконавчої влади, які
виступають замовниками послуг соціаль-
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но-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в закладах місцевого підпорядкування
системи соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури та суб’єктів приватного сектора.
Державно-громадське
співробітництво
з питань надання послуг особам з інвалідністю є невід’ємною компонентою системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, важливим інструментом державного регулювання такої системи. Базою формування та реалізації такого інструменту є
ст. 7 Закону України «Про соціальні послуги»,
в якій передбачено, що суб’єкти, які надають
соціальні послуги, на договірних засадах можуть залучати для виконання цієї роботи
інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб, зокрема волонтерів. Цей інструмент дає також змогу реалізовувати закріплені в ст. 3 Закону [11] принципи надання
соціальних послуг, зокрема максимальної
ефективності використання бюджетних і позабюджетних коштів суб’єктами, які надають
послуги щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю.
Державно-громадське
співробітництво
може здійснюватися як на центральному, так
і місцевому рівнях, а також безпосередньо
між громадськістю та особами з інвалідністю
без участі держави, здебільшого на місцевому
рівні. Важливою перевагою та потенціалом
розвитку державно-громадського співробітництва є сприяння кращому розумінню місцевих потреб у соціальних послугах, визначенні
проблем їх надання та шляхів вирішення.
Однак варто зауважити, що на практиці
державні інститути недооцінюють можливості приватного сектора та не сприймають їх
як рівноправних партнерів в організації соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Формат такого співробітництва
зводиться, як правило, до збирання, узагальнення й аналізу місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування інформації про стан та життєві обставини особи з інвалідністю, оцінки впливу
послуг на процес подолання складних життєвих обставин, визначення потреб у відповідних соціальних послугах, їх видах, обсягах та
забезпеченні своєчасного надання.
Існують підстави стверджувати, що на сучасному етапі розвитку потенціал благодійництва та меценатства для надання соціаль-
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них послуг використовується в Україні вкрай
незадовільно. Світова практика свідчить, що
якісні та ефективні соціальні послуги можуть надавати й надають волонтери, активному залученню яких до цього виду діяльності сприяє держава. На жаль, цього не можна
сказати про Україну, в якій можливості розвитку волонтерської діяльності є досить обмеженими з причин надмірного правового
регулювання у цій сфері. Зокрема, відповідно
до положень ст. 6 Закону України «Про волонтерську діяльність» [12] юридичні особи
(до яких відносять і громадські організації),
що працюють із волонтерами, мають проходити спеціальну реєстрацію тощо. Подібний
стан справ можна спостерігати і з практикою
меценатства, яка в Україні також залишається малопоширеною, на відміну від багатьох
держав у світі. Це зумовлюється, передусім,
відсутністю на рівні законодавчих актів, зокрема в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [13] та в
Податковому кодексі [14], належного врегулювання меценатської діяльності відповідно
до міжнародних договорів. Крім цього, податкові стимули для меценатства в Україні є
досить обмеженими.
Державна підтримка моделі державно-приватного партнерства, зокрема фінансова, є де-факто вкрай незадовільною. Разом із тим громадські організації спроможні
використовувати виділені з державного та
місцевих бюджетів кошти для надання послуг соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю набагато раціональніше
та, навіть, надавати такі послуги безкоштовно. Суб’єкти приватного сектора, які надають
послуги щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в порівнянні
з територіальними центрами, іншими державними соціальними закладами, є більш
динамічними, гнучкішими та швидшими в
реагуванні на індивідуальні потреби осіб з
інвалідністю, особливі запити в певних соціальних послугах тощо.
Відповідно до офіційних статистичних
даних, опублікованих Державною службою
статистики України, кількість усіх видів
об’єднань громадян, зареєстрованих і утворених відповідно до чинного в Україні законодавства [15], зростає, як на загальнодержавному, так і на регіональному та місцевому рівнях (Табл. 1).
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Таблиця 1
Динаміка показників кількості юридично зареєстрованих та утворених
громадських організацій в Україні в 2010–2017 рр.
Об’єднання
громадян, усього

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Громадські
організації
та їх осередки

54862

59321

63899

67696

71767

67155

61858

61090

Благодійні
організації

10988

11660

12267

12860

13475

10482

9743

9799

*Джерело: [16]
А відтак, динаміка формування громадських, благодійних організацій та їх осередків є позитивною. Втім, слід зазначити, що
статистичні дані щодо кількості громадських
об’єднань, які подають Державна служба статистики України, Міністерство юстиції України, вітчизняні недержавні та міжнародні інститути, відрізняються.
Незважаючи на позитивну динаміку кількості утворених громадських організацій в
Україні, у ході виконання ними своїх функціональних повноважень і обов’язків існують
недоліки та проблеми, зокрема:
- нормативно-правова неврегульованість
державного механізму фінансування громадських організацій, які надають послуги щодо
соціально-економічного забезпечення осіб з
інвалідністю з державного та місцевого бюджетів за рахунок видаткових статей, передбачених на соціальний захист та соціальне
забезпечення (чинне вітчизняне бюджетне
законодавство передбачає надання соціальних послуг апріорі через державні бюджетні установи, яке спрямовується здебільшого
на їх утримання, що є грубим порушенням
принципу рівноправності доступу приватного сектору, громадських організацій, які надають послуги соціально-економічного забезпечення особам з інвалідністю, до отримання
фінансування та серйозною проблемою, що
унеможливлює на практиці реалізацію норми ст. 14 Закону України «Про соціальні послуги» [11] та дискредитує суб’єктів приватного сектора, які надають такі послуги);
- обсяги фактично виділених соціальних
видатків, як потенційного джерела фінансування суб’єктів приватного сектора, що надають послуги соціально-економічного забезпечення особам з інвалідністю, є незначними, нерегулярними;
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- нівелювання та нехтування представниками органів державної влади, місцевого самоврядування співпраці та взаємодії з
громадськими організаціями на паритетних,
рівноправних засадах, закритість, небажання
перших розглядати других як партнера у вирішенні питань надання соціальних послуг;
- незацікавленість державних суб’єктів,
що надають послуги, конкурувати за бюджетні кошти з громадськими організаціями,
переважання внутрішньовідомчих інтересів,
намагання зберегти «статус-кво» і протидія
(пряма, прихована) з боку перших таким нововведенням;
- відсутність у суб’єктів приватного сектора досвіду роботи щодо співпраці з державним
сектором у виконанні завдань, пов’язаних із
наданням відповідних соціальних послуг, низький рівень кваліфікації, відповідних практичних вмінь і навичок у соціальних працівників
системи соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю, серйозні недоліки в проведенні їх навчання та підвищення кваліфікації;
- низькі рівні активності та довіри з боку
громадськості до приватного сектора (бізнесу), які надають послуги соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю.
Результати дослідження сучасного світового досвіду та практики дають підстави
зробити висновок, що приватний сектор переконливо демонструє свою спроможність
щодо якісної, ефективної і результативної
роботи у системі соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю. Такі організації є більш динамічними і гнучкими в реагуванні на індивідуальні, особливі потреби
інвалідів у певних соціальних послугах та в
їх ефективному задоволенні. Аналіз ринків
соціальних послуг у Німеччині, Франції, Швеції, Польщі, інших європейських країнах [17]
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свідчить про існування досить тісних зв’язків між приватним сектором й органами державної влади (тобто, розвинені форми державно-приватного партнерства) та їх ефективну співпрацю в системі соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю.
У зазначених країнах запроваджено низку
організаційних та інших механізмів державного регулювання системою соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю,
які спрямовано на забезпечення добросовісної конкуренції, стимулювання й ефективне
функціонування розвитку ринку таких послуг. Особлива увага в процесі функціонування таких ринків звертається на забезпечення
всім суб’єктам державно-приватного партнерства, які надають послуги соціально-економічного забезпечення особам з інвалідністю, рівних прав у доступі до відкритих конкурсів, тендерів на замовлення таких послуг,
отриманні ними фінансування на договірних
засадах (контракти, субсидії, угоди, договори
тощо) незалежно від форми власності.
Висновки. Визначаючи основні підходи до
реформування системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, акцентуємо увагу на необхідності запровадження державно-приватного партнерства, що
забезпечить надання якісних соціальних послуг особам з інвалідністю та дасть можливість
отримувати, за бажанням, відповідну допомогу
як у державних закладах, так і приватних.
В умовах неспроможності державних, комунальних соціальних закладів виконувати
належним чином покладені на них обов’язки –
надавати послуги щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в достатніх
обсягах і відповідної якості, на часі постає питання залучення до цього процесу приватних
суб’єктів, які надають такі послуги, зокрема
громадських, благодійних, релігійних організацій. Нестача бюджетних коштів, інших ресурсів
через часті фінансово-економічні кризи, політичну нестабільність ще більше спонукають
державу до партнерства та співробітництва
між суспільними секторами – державним (центральні, місцеві органи влади), неурядовим
(громадським сектором) та приватним (бізнесом), тобто розвитку моделі державно-приватного партнерства у досліджуваній сфері.
Упродовж останніх років, а особливо в реаліях сьогодення, громадські організації в Україні помітно активізували свою участь у формуванні та розвитку вітчизняного ринку послуг
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щодо соціально-економічного забезпечення
осіб з інвалідністю, переконливо демонструючи високу спроможність надавати такі послуги
якісно, ефективно та результативно. Громадські організації реалізують низку інноваційних проектів, пов’язаних із наданням соціальних послуг, підвищенням рівня професіоналізму соціальних працівників, інших фахівців,
які надають послуги соціально-економічного
забезпечення особам з інвалідністю.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЮ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Анотація
Статтю присвячено дослідженню питань інноваційного розвитку аграрного сектору як
одного з головних інструментаріїв забезпечення економічної безпеки країни.
Метою статті є дослідження однієї з найбільш прогресивної методології інформаційно-аналітичної системи моніторингу інноваційного розвитку аграрного сектору, якою нині
прийнято вважати форсайт, як інструментарію забезпечення економічної безпеки.
Наукова новизна. Запропоновано механізм, який організаційно-функціонально забезпечуватиме взаємодію уповноважених органів державної влади з іншими інститутами ринку та
громадськістю, а також внесені пропозиції щодо інституційного забезпечення моніторингу
інноваційного розвитку та економічної безпеки аграрного сектору. Обгрунтовані пропозиції
щодо використання форсайтного підходу як спеціальної методології довгострокового прогнозування та розроблено організаційно-інституційний конструкт позиціонування форсайту, що
сприятиме ідентифікації сегментів у прогнозуванні забезпечення економічної безпеки аграрного сектору. Також наведені можливі ефекти форсайту в забезпеченні економічної безпеки
аграрного сектору на засадах його інноваційного розвитку.
Висновки. На сьогодні важливим моментом розвитку аграрної галузі є нагальність
створення інформаційної системи моніторингу щодо забезпечення економічної безпеки аграрного сектору на умовах його інноваційного розвитку. Формування та використання інституційної системи й методів форсайту у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору та
його економічної безпеки є можливим, доцільним і реальним у контексті визнання аграрного
сектору локомотивом національної економіки, а інновацій – запорукою безпечного, сталого
економічного розвитку. У загальному розумінні пропонуємо розглядати форсайт як систему
комплексних методів експертної оцінки довгострокових перспектив інноваційного розвитку
аграрного сектору, визначення технологічних проривів, які забезпечують позитивний вплив на
національну економіку та відповідний рівень економічної безпеки. Реалізація форсайтної методології здійснення інформаційно-аналітичного моніторингу економічної безпеки аграрного
сектору та його інноваційного розвитку дасть можливість зреалізувати підходи до їх прогнозування у найбільш прогресивному плані. Тому акцентуємо увагу на побудові конструкції
методології форсайту у концептуальному позиціонуванні означеної системи прогнозування
щодо такої специфічної моделі, як забезпечення економічної безпеки аграрного сектору на засадах його інноваційного розвитку.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR AS AN INSTRUMENT
FOR THE PROVISION OF ECONOMIC SECURITY
Аbstract
The article is devoted to the research of issues of innovative development of the agrarian sector as
one of the main tools for ensuring the country’s economic security.
The purpose of the article is to study one of the most progressive methodologies of the
information-analytical system of monitoring the innovative development of the agrarian sector, which
today is considered as foresight as a tool for ensuring economic security.
Scientific novelty. The mechanism, which organizationally and functionally provides interaction
of authorized state authorities with other market institutions and the public, is proposed, as well as
proposals for institutional support for monitoring of innovation development and economic security
of the agrarian sector. The substantiated proposals on the use of the foresight approach as a special
methodology of long-term forecasting have been developed and the organizational-institutional
construct of foresight placement has been developed, which will facilitate the identification of
segments in forecasting the provision of economic security of the agrarian sector. Also, the possible
effects of foresight in ensuring the economic security of the agrarian sector on the basis of its
innovative development are given.
Conclusions. Today, an important moment in the development of the agrarian sector is the
urgency of creating an information monitoring system to ensure the economic security of the agrarian
sector under the conditions of innovative development of the agrarian sector. Formation and use of the
institutional system and methods of foresight in the field of innovative development of the agrarian sector
and its economic security is possible, feasible and realistic in the context of recognizing the agrarian
sector as a locomotive of the national economy, and innovation is the key to safe, sustainable economic
development. In the general sense, we propose to consider forsight as a system of complex methods of
expert estimation of long-term prospects for innovative development of the agrarian sector, identification
of technological breakthroughs that provide a positive impact on the national economy and an
appropriate level of economic security. Implementation of foresight methodology for the implementation
of information-analytical monitoring of the economic security of the agrarian sector and its innovative
development will make it possible to implement approaches to their forecasting in the most progressive
plan. Therefore, we emphasize the construction of the design of the foresight methodology in the
conceptual positioning of the specified forecasting system in relation to such a specific model as ensuring
the economic security of the agrarian sector on the basis of its innovative development.
Key words: agrarian sector, foresight, information-analytical monitoring, economic safety,
innovations.

Постановка проблеми. Інституційне забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору, як основа забезпечення його
економічної безпеки, становить процесний
базис формування відповідної моделі, яка
потребує розробки ефективної системи інформаційно-аналітичного забезпечення як у
ракурсі можливостей оцінок сучасного стану справ, так і проведення прогнозування
на майбутнє. В умовах формування конкурентоспроможного вітчизняного аграрного
сектору, окрім власне ресурсної, організацій-
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но-інфраструктурної та кадрово-управлінської складової забезпечення економічної
безпеки аграрного сектору на засадах інноваційного розвитку, важливим і стратегічно-необхідним напрямом є формування дієвої системи моніторингу стану економічної
безпеки аграрного сектору, його прогнозування з урахуванням особливостей інноваційного розвитку.
Сформований інституційний конструкт
щодо регулювання інноваційної діяльності в
аграрному секторі України зумовлений об’єк-

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

85

ЕКОНОМІКА
тивною необхідністю володіння джерелами
ринкової інформації щодо руху інновацій, а
також причинами їх відсутності в загальнодоступному вимірі з метою прийняття виважених управлінських рішень усіма суб’єктами аграрних економічних відносин, включаючи державу. Така система моніторингу в організаційно-інституційному плані позиціонується нами як функціонально-узгоджена схема дій відповідних уповноважених органів
влади щодо збору, накопичення і поширення
необхідної інформації про інновації в аграрному секторі, їх вплив на стан економічної
безпеки. Відповідна система імплементована
на практиці у порядку, визначеному чинним
законодавством.
Аналіз
останніх
досліджень
та
публікацій. У дослідженнях вітчизняних
вчених-економістів, присвячених питанням
інноваційного розвитку аграрного сектору,
що забезпечує одне з основних джерел надходження валютної виручки в країну та становить значну частину її ВВП, досліджується
сучасний стан речей, що склався в цій сфері
і надаються пропозиції з його удосконалення. Зокрема, питання інноваційного
розвитку аграрного сектору в Україні
досліджували: О. Галицький, Б. Губський,
Г. Дарнопих, Р. Дацків Н. Дацій, В. Дементьєв,
М. Дем’яненко, Л. Дейнеко, О. Дяченко, І. Гришова, О. Ніколюк, Т. Шабатура та ін. [1–14].
При цьому вони вказують, що інноваційний
розвиток аграрного сектору, що забезпечує
економічну безпеку країни, неможливий без
ефективних механізмів проектування його
розвитку. Саме подальші дослідження системи моніторингу інноваційного розвитку
аграрного сектору є необхідними стосовно
ефективного розвитку аграрної галузі.
Мета статті. Зважаючи на значну актуальність, що викладена вище, метою статті є
дослідження однієї з найбільш прогресивної
методології системи моніторингу інноваційного розвитку аграрного сектору, якою нині
прийнято вважати форсайт, як інструментарію забезпечення економічної безпеки.
Виклад основного матеріалу. Ступінь
економічного розвитку держав значною мірою залежить від того, наскільки оперативно та послідовно вони впроваджують нові
технології у виробництво й інноваційні проекти в усі сфери суспільного життя [1, c. 34].
З огляду на це система моніторингу інно-
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ваційного розвитку аграрного сектору повинна бути сформована як структурований
механізм, що діятиме із врахуванням соціально-економічних інтересів усього суспільства, держави, науки й аграрного сектору, виконуючи такі завдання: моніторинг стану та
прогнозування середньострокових та довгострокових тенденцій інноваційного розвитку аграрного сектору; аналізу ефективності
державної політики забезпечення економічної безпеки аграрного сектору на інноваційних засадах; забезпечення широкого доступу громадськості до проведених результатів
наукових досліджень, можливих перспективних вітчизняних розробок; активізація
інноваційної культури населення; розробка
ефективного механізму комплексного проведення громадського обговорення можливих стратегічних питань державної політики
інноваційного розвитку аграрного сектору
та його економічної безпеки; координації інформаційно-аналітичних потоків у системі
аналізу параметрів інноваційної діяльності
на усіх рівнях інституційного регулювання
економічної безпеки аграрного сектору (інститути-продуценти; інститути-імплементатори, інститути-споживачі тощо) [2]. Також
як методологічний конструкт такої системи
моніторингу, особливо в контексті прогнозування економічної безпеки аграрного сектору, пропонуємо застосування, враховуючи
рівень галузевої адаптації, найбільш прогресивної методології, якою нині прийнято вважати форсайт.
Форсайт є процесом, який містить три
функціональні елементи: погляд на довгострокову перспективу; процес планування
(напрями формування державної політики,
цілепокладання тощо) та участь усіх зацікавлених учасників (стейкхолдерів); диверсифікація джерел надання інформації.
Тому основними завданнями форсайту, як
методології організації системи моніторингу
інноваційного розвитку аграрного сектору
та його економічної безпеки, є стимулювання появи інноваційних альтернативних ідей і
можливості розробки перспектив для визначення пріоритетів, що зазвичай відбувається
шляхом ефективної мережної взаємодії всіх
учасників форсайту, яка дозволяє зміцнювати зв’язки всередині системи забезпечення
економічної безпеки аграрного сектору та
підвищувати її результативність.
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На відміну від прогнозування, форсайт є
більш комплексним підходом. Адже традиційне прогнозування, зазвичай, формується
обмеженим колом експертів-вчених, відповідних фахівців в аграрній галузі. Форсайт
же залучає всіх учасників процесу інноваційного розвитку аграрного сектору, що сприяє
забезпеченню його економічної безпеки: науку, аграрний бізнес, державу, громадськість;
сприяє розвиткові співробітництва та кооперації між аграрним бізнесом, органами
державної влади та науковцями. Отже, на
відміну від прогнозування, під змістом методології форсайт розуміємо участь багатьох
експертів з усіх сфер діяльності, які тією чи
іншою мірою пов’язані з інноваційним розвитком аграрного сектору, а також проведення опитувань спеціальних груп населення,
зацікавлених у вирішенні завдань, які обговорюються в рамках інноваційних проектів.
У рамках форсайту здійснюється оцінка можливих перспектив інноваційного розвитку,
пов’язаних із прогресом науки і технологій,
окреслюються можливі технологічні горизонти, які можуть бути досягнуті при вкладенні певних засобів і організації систематичної роботи, а також ймовірні ефекти для
аграрного сектору та національної економіки [3].
Найбільшу популярність методологія
форсайту отримала в Європі (ЄС, Швейцарії,
Норвегії, Росії) а також на міжнародному рівні – під егідою ОЕСР, ФАО, ЮНЕСКО, ЮНІДО,
Світового Банку. Також вважається, що Франція має найбільш тривалий досвід використання форсайту в бізнесі [4].
Тому в загальному розумінні пропонуємо
розглядати форсайт як систему комплексних
методів експертної оцінки довгострокових
перспектив інноваційного розвитку аграрного сектору, визначення технологічних проривів, які забезпечують позитивний вплив
на національну економіку та відповідний рівень економічної безпеки.
Нами запропоновано таку систему моніторингу, яка є комплексною, тобто поєднує
аналіз сучасного стану інноваційного розвитку аграрного сектору та його економічної
безпеки з методами довгострокового прогнозування. Такий підхід дозволяє унормувати реалістичність стратегічних напрямів
державної політики інноваційного розвитку
аграрного сектору та виважених управлін-
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ських рішень щодо інституційного регулювання забезпечення економічної безпеки.
Реалізація пропонованого методологічного конструкту моніторингу як інструменту державної політики забезпечення економічної безпеки аграрного сектору та його
прогнозування на основі форсайту дозволить вирішити одну з ключових проблем в
інституційному регулюванні забезпечення
економічної безпеки аграрного сектору – активне позиціонування необхідності переходу аграрного сектору на інноваційну модель розвитку та забезпечення належного
інформаційно-аналітичного супроводження
такого процесу. Цей підхід також дає реальну можливість для комплексного об’єднання
інформаційних ресурсів у напрямку накопичення інформації щодо сучасного стану, умов,
особливостей та стратегічних напрямів удосконалення державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору у напрямку забезпечення його економічної безпеки,
шляхом формування спеціалізованої аналітичної системи з об’єктивними підходами
до проведення оцінки (аналізу й прогнозування) інноваційної діяльності, рівня економічної безпеки аграрного сектору України та
держави в цілому.
Для того, щоб отримати бажані результати, необхідно активізувати інструменти державної політики та її інститутів щодо формування нормативно-правових, соціально-економічних й організаційно-інституційних
умов для ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної
політики інноваційного розвитку, моніторингу забезпечення економічної безпеки
аграрного сектору та країни в цілому. Тому
виникає необхідність розробки спеціального
механізму, який організаційно-функціонально забезпечуватиме взаємодію уповноважених органів державної влади з іншими інститутами ринку та громадськості. Пропонуємо
задіяти у реалізації такого механізму Міністерство аграрної політики та продовольства
України (МАППУ) й Національну академію
аграрних наук України (НААНУ). Кожен із
цих органів має виконувати суто свою функцію: МАППУ – координуючу, а НААНУ – безпосереднього моніторингу й аналітичної
обробки інформації. Але якщо поглянути на
цей механізм з точки зору його організаційно-функціонального забезпечення, то ще по-
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трібно внести пропозиції щодо інституційного забезпечення моніторингу інноваційного
розвитку та економічної безпеки аграрного
сектору (це лише процес моніторингу – без
методології форсайту):
визначитися з необхідною кількістю та
структурою аналізованих показників щодо
інноваційного розвитку аграрного сектору
та його впливу на економічну безпеку;
ідентифікувати цільові орієнтири моніторингу та визначити коло споживачів за категоріями отриманої інформації;
організувати процес поширення інформації про стан розвитку інноваційної діяльності
в аграрному секторі та перспективні вітчизняні розробки аграрного спрямування з метою забезпечення його економічної безпеки;
активізувати систему розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва
щодо забезпечення економічної безпеки
аграрного сектору на інноваційних засадах;
налагодити відносини з проведення
кон’юнктурних наукових досліджень внутрішнього й зовнішнього аграрного ринку,
узагальнення патентної та патентно-ліцензійної інформації для забезпечення якісного
прогнозування стану економічної безпеки
аграрного сектору та показників його інноваційного розвитку;
унормувати широкий доступ громадського сектору до результатів наукових досліджень, забезпечити умови для їх оприлюднення суб’єктами, які забезпечують інноваційний розвиток аграрного сектору, крім інформації з обмеженим доступом відповідно
до законодавства;
розробити ефективні механізми надання
державної підтримки для організації та проведення інформаційно-просвітницьких заходів у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектору;
удосконалити нормативно-правову базу
щодо інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору та моніторингу стану його економічної безпеки,
зокрема забезпечити її гармонізацію із відповідними нормами міжнародного права [5].
Варто також зазначити, що без дієвого
науково-методологічного
інструментарію,
який робить моніторинг більш ефективним,
неможливий якісний збір й обробка отриманої інформації. Виходячи із викладеного,
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зауважимо, що завдяки новітнім інформаційним технологіям можливе підвищення
якості й ефективності організації такої системи моніторингу. У зв’язку з цим необхідно
створити інформаційну систему моніторингу щодо забезпечення економічної безпеки
аграрного сектору на умовах інноваційного
розвитку аграрного сектору [6].
Важливого значення набуває система
фінансового моніторингу, яка є елементом
протидії тіньовій економіці, що має суттєвий
вплив на діяльність всіх суб’єктів господарювання, зокрема в аграрному секторі. Повертаючись до питань результативності функціонування механізмів державної політики
протидії розвитку тіньової економіки, актуальним вбачається проведення аналізу стану
оброблення інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або інформації, що може бути пов’язана з
підозрою у тінізації економіки або фінансуванням тероризму [7, с. 107].
Розміри збитків через значний рівень тіньової економіки за найбільшими фінансовими правопорушеннями в Україні за період
2015 – 2016 років складають близько 6 млрд
грн, що однозначно вказує на необхідність
розвитку державних механізмів забезпечення безпеки аграрного сектору [8, с. 80].
Під час формування інформаційної системи моніторингу економічної безпеки аграрного сектору першими етапами цього процесу
є аналіз проблеми, формулювання цілей і завдань такої системи, розробка концептуальної
моделі, генерація можливих альтернатив інформаційно-аналітичної системи моніторингу і вибір оптимальної концепції. Далі на базі
концепції моніторингу для проведення комплексної оцінки забезпечення економічної безпеки аграрного сектору на засадах його інноваційного розвитку необхідна розробка інформаційно-аналітичної системи, яка базується
на комп’ютерних технологіях, що дозволяють
виконувати моніторинг економічної безпеки
та інноваційного розвитку аграрного сектору,
зняти низку негативних явищ, пов’язаних із
достовірністю оцінки, трудомісткістю обробки
інформації; забезпечує керівників усіх рівнів
об’єктивною, достовірною, надійною та своєчасною інформацією для прийняття науково
обґрунтованих управлінських рішень [9].
Інформаційно-аналітична система моніторингу зазвичай функціонує в зовнішньо-
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му середовищі й оперує значними обсягами
інформації, тому найбільш зручною формою
організації зберігання і доступу до інформації є бази даних. Основні вимоги до програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи моніторингу забезпечення
економічної безпеки аграрного сектору зводяться до: забезпечення діагностичних повідомлень під час введення, контролю та коригування відповідної інформації; можливість
отримання часткової і повної роздруківки
інформації яка вводилася; необхідність отримання контрольних значень за кількісними
показниками при введенні і видачі інформації, тобто відповідність вхідній і вихідній
інформації; уникнення можливості повторення вихідних документів при збійних ситуаціях, високі вимоги до всіх характеристик
елементів технічного забезпечення інфраструктури; захист від несанкціонованих дій,
незалежність функціональної підсистеми
інформаційно-аналітичної системи моніторингу від змін в інфраструктурі; вирішення
всього комплексу завдань інформаційно-аналітичної системи моніторингу в необхідному обсязі та у визначені строки; кодова,
програмна і технічна сумісність використовуваних пристроїв; узгодженість продуктивності, пропускної спроможності та ємності
підсистем й елементів такої інфраструктури
моніторингу [10].
Діяльність інформаційно-аналітичної системи моніторингу, збір даних, їх перетворення, зберігання та подання – основне завдання технології обробки отриманої інформації. За етапністю виконання всі технологічні
процеси поділені на три групи: попередня,

комп’ютерна та посткомп’ютерна обробка інформації. Така попередня обробка передбачає безпосереднє виконання операцій зі збору, реєстрації, первинної обробки інформації,
з перенесення даних на комп’ютерні носії.
Комп’ютерна обробка представляє собою окремі процеси, завдяки яким реалізовуються
завдання інформаційно-аналітичної системи
моніторингу та виконується організація інформаційних потоків. Значну роль відіграє
тип структур відповідних даних інформаційних потоків та складу системного програмного забезпечення, яке й управляє обчислювальним процесом [11].
Сама технологія обробки інформації в інформаційно-аналітичній системі моніторингу становить організаційно-конструкторську
базу моніторингу, коли у вигляді зворотної
інформації після обробки відповідних первинних даних зацікавлені особи отримують
документи з такими даними за основними
підсумками проведення оцінки економічної
безпеки аграрного сектору або ж інноваційного розвитку. Отже, використання інформаційних технологій під час проведення моніторингу економічної безпеки аграрного сектору дозволяє об’єктивно і в короткі терміни
провести його оцінку та рівень інноваційного розвитку [12, с. 298].
Зауважимо, що головним аспектом вирішення цього питання є використання форсайтного підходу до організації проведення
інформаційно-аналітичного моніторингу.
Тобто, нами пропонується використовувати форсайтний підхід як спеціальну методологію довгострокового прогнозування
(Табл. 1).
Таблиця 1

Впроваджувальні контури форсайту у прогнозуванні економічної
безпеки аграрного сектору економіки на засадах його інноваційного розвитку
Організаційний конструкт

Впроваджувальні контури

Система методів експертної оцінки
довгострокових перспектив забезпечення економічної безпеки
аграрного сектору та інноваційного
розвитку

Визначення перспективи і прогнозування інновацій у складних
інституційних системах біологічного характеру (сільське господарство нерозривно пов’язане з природою та біологічними процесами)

Аналіз явищ, які передбачають контроль і управління
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Окреслення пріоритетів сталого розвитку аграрної галузі з метою визначення заходів збереження і забезпечення інновацій у
відновлюваність ресурсів
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Визначення тактичних і стратегічних конкурентних переваг, побудова
планів і організація заходів для досягнення системних ефектів економіки й суспільства

Прогнозування конкурентності і визначення пріоритетів розвитку інноваційної діяльності з метою оцінки національних
агроекономічних перспектив у глобальному інституційному
просторі для удосконалення державної політики забезпечення
економічної безпеки аграрного сектору

Поетапна і багатоаспектна взаємодія експертних груп різних сфер забезпечення економічної безпеки та
інноваційної діяльності

Створення ефективного механізму виявлення «точок дотику»
інноваційного процесу в аграрній сфері, а також інших галузей,
визначення суспільних пріоритетів задля окреслення відповідної державної політики забезпечення економічної безпеки

Комбінація «продукту» (прогнози,
сценарії, пріоритети) і «процесу»
(встановлення зв’язків між зацікавленими сторонами) задля передбачення майбутнього

Формування системи оцінки пріоритетів, зорієнтованої на визначення модельних сценаріїв перспективного забезпечення
інноваційного розвитку аграрного сектору та його економічної
безпеки

* Джерело: сформовано і доповнено автором на основі опрацьованої літератури

Перевагами форсайту у цьому дослідженні є: можливість прогнозувати перспективи
інноваційного розвитку аграрного сектору
та його впливу на економічну безпеку, оцінити доцільність різних необхідностей удосконалення державної політики забезпечення економічної безпеки аграрного сектору,
позиціонуючись як його частина (форсайт
– складова покращання інституційного регулювання забезпечення економічної безпеки
аграрного сектору та підвищення його ефективності). Заданий підхід, на переконання
автора, цілком прийнятний і з методологічної точки зору, і з позиції забезпечення необхідних удосконалень державної політики та
організації процесу моніторингу як її стратегічного інструменту забезпечення економічної безпеки аграрного сектору [13].

Його організаційно-інституційна конструкція в методологічно-практичному
плані орієнтована виключно на визначення
контурів майбутнього у забезпеченні економічної безпеки аграрного сектору на засадах його інноваційного розвитку, що, своєю чергою, унормовує необхідність зміни
також організаційно-інституційного забезпечення (нормативно-правові акти, інфраструктура тощо). Запровадження представленого в Табл. 2 організаційно-інституційного конструкту позиціонування форсайту,
на наше переконання, сприятиме ідентифікації сегментів у прогнозуванні забезпечення економічної безпеки аграрного сектору
(Табл. 2).
Таблиця 2

Концептуальна ідентифікація сегментів прогнозування
забезпеченості економічною безпекою аграрного сектору

Інституційні рівні

Сегменти

Центри відповідальності

Макрорівень

Загальнодержавний

Держава та уповноважений нею
орган

Мікрорівень

Рівень аграрних підприємств

Інституційні структури
інфраструктурного забезпечення

Мезорівень

* Джерело: запропоновано автором

90

Галузевий

Галузева академія (НААН)

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

1/2019

ECONOMICS
Означене надасть можливість чітко визначитися щодо вибору стратегічних пріоритетів державної політики забезпечення
економічної безпеки аграрного сектору та
напрямів його інноваційного розвитку. Така
постановка завдання об’єктивно означена
основним інституційним принципом забезпечення економічної безпеки аграрного сектору – ефективність і конкурентоспроможність, які можливі лише в контексті набуття
прогнозованості інноваційного розвитку із
визначенням його об’єктивної необхідності.
Саме обґрунтування стратегічних пріоритетів державної політики забезпечення економічної безпеки аграрного сектору надасть
можливість сформувати необхідну організаційну конструкцію інноваційного розвитку,
означивши досяжні заходи, й отримувати
при цьому необхідні соціально-економічні
ефекти функціонування в сучасному глобальному світі. Перспективність заданої мотивації в тому, що в сучасному інформаційному суспільстві, позиціонуючи аграрний
сектор як системоутворюючу щодо розвитку національної економіки галузь, прогнозування забезпечення економічної безпеки
аграрного сектору на інноваційних засадах
становить загальновизнаний базис його конкурентоспроможності, принаймні з огляду на
специфіку удосконалень державної політики,
організаційно-інституційного забезпечення.
Удосконалення державної політики забезпечення економічної безпеки аграрного сектору на засадах його інноваційного розвитку
варто унормувати навколо таких заходів, як:
вибір стратегічних напрямів удосконалення
державної політики щодо інноваційного розвитку аграрного сектору; ідентифікації най-

більш конструктивних і досяжних галузевих
інновацій; упорядкування й удосконалення
інституційного забезпечення.
Імплементація означених конструкцій забезпечення економічної безпеки аграрного
сектору на засадах його інноваційного розвитку у контексті форсайтного прогнозування – головний чинник їх інституційного регулювання задля покращення створювальної
здатності продуктивних сил і організаційно-функціональної упорядкованості виробничо-господарських відносин в аграрному
секторі. Виходячи із викладеного, виникає
необхідність формування комплексного підходу до організаційно-економічної взаємодії
показників забезпечення економічної безпеки аграрного сектору з наданням їм статусу
прогнозованості та визначеності в майбутніх
ефектах.
Саме методологія форсайт надає якісно
нові можливості для перспективного удосконалення інститутів, інституцій та механізмів,
програмування інституційних взаємодій і
безпосереднього процесу формування, поширення знань, а також їх втілення в інноваційні аграрні продукти. Тому форсайт, у цьому
аспекті, стає стратегічно необхідним орієнтиром в імплементації заходів із моніторингу
аграрного сектору та прогнозування забезпеченості економічною безпекою.
Обґрунтовуючи необхідність імплементації методів форсайту як особливої, незвичної для означення забезпечення економічної
безпеки аграрного сектору на засадах інноваційності, задля удосконалень моніторингу
та прогнозування, наведемо можливі, досяжні ефекти (Табл. 3).
Таблиця 3

Ефекти форсайту у забезпеченні економічної безпеки аграрного
сектору на засадах його інноваційного розвитку
Ефект

Наслідок

Визначення
інноваційних пріоритетів

Раціональний розподіл і використання науковотехнічного потенціалу

Реорганізація аграрної науки у контексті
ринкової інноваційної моделі

Підвищення конкурентоспроможності створюваного
інноваційного продукту у контексті забезпечення
економічної безпеки

Створення дієвих
інститутів аграрного ринку
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Формування сприятливого інституційного середовища
і забезпечення прогнозованості науки у напрямку
забезпечення економічної безпеки
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Розробка національно-ідентичної
стратегії розбудови ринку інновацій та
комерціалізації результатів досліджень

Інституціоналізація інновацій у прогресивну ринкову
модель забезпечення економічної безпеки

Оптимізація вигод і витрат суспільства у
позиціонуванні інноваційного розвитку
аграрного сектору

Мінімізація проявів «інституційного дисонансу» між
цілями й можливостями інституцій ринку інновацій та
дослідницьких систем

Формування сучасної прогресивної
системи прогнозування науковотехнологічного розвитку аграрного
сектору у напрямку забезпечення його
економічної безпеки

Посилення інтеграції аграрної науки у
світовий глобальний простір

Ефективність і унормування доцільності здійснення
наукових досліджень

Залучення в національну агроінноваційну систему
найбільш актуальних знань та інновацій; підвищення
інвестиційної привабливості галузі; адаптація
національної інноваційної системи до умов світового
ринку інновацій; поліпшення умов інституціоналізації
досягнень науки і техніки

* Джерело: розроблено і запропоновано автором
Практичне використання такої методології як інструментарію прогнозування є реаліями сьогодення, адже у світі вже давно сформувався зовсім інший контекст організації
процесу забезпечення економічної безпеки
аграрного сектору – заснований на моделі побудови довгострокових прогнозів, у тому числі й щодо інституцій аграрного ринку та його
інноваційного розвитку. Своєю чергою, саме
наука та інновації, у вітчизняному аграрному
секторі, повинні стати центром відповідальності у забезпеченні прийняття управлінських
рішень щодо забезпечення економічної безпеки. Отже, має бути національний пріоритет
в удосконаленні державної політики забезпечення економічної безпеки аграрного сектору
на засадах його інноваційного розвитку [14].
Отже, методологія форсайту для забезпечення економічної безпеки аграрного сектору відрізняється від традиційного прогнозування та стратегічного планування і не
зводиться до передбачення: це методологія
безпосередньої організації процесу, який орієнтований на створення спільного в зацікавлених учасників бачення майбутнього, яке
бажають отримати всі зацікавлені сторони
своїми діями. Тому стабільні зв’язки з науковими організаціями та закладами освіти
характеризують конкурентну перевагу у напрямку забезпечення економічної безпеки
аграрного сектору на інноваційних засадах.
Адже саме на основі таких взаємозв’язків
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аграрний виробник має можливість своєчасно отримувати доступ до нових розробок,
а держава – своєчасно реагувати на потреби аграрного сектору з метою забезпечення
його економічної безпеки.
Висновки. Форсайтний методологічний підхід, на наше переконання, сприятиме
максимальному використанню, ефективному розподілу за пріоритетними напрямами забезпечення економічної безпеки
аграрного сектору, а головне – усуне наявні
сьогодні прояви псевдоінноваційності. Особливостями форсайтного прогнозування є
використання міждисциплінарного підходу
(міждисциплінарна співпраця), яка дозволяє означити різнобічні пріоритети, можливості, ефективно розподілити можливі ресурси наукового сектору, упорядкувавши з
цією метою інституції ринку та держави. Не
є проблемою локалізація форсайтного методу в аграрній складовій, адже, як зазначалося вище, вона є пріоритетною для України у
ролі можливостей нарощування доданої вартості та суспільного продукту.
Представлені ефекти опосередковують
забезпечення економічної безпеки аграрного
сектору завдяки набуттю можливостей підвищення всебічних вигод від інноваційного розвитку аграрного сектору, зокрема в частині:
– диверсифікації джерел і розробки ефективних механізмів фінансування інноваційного розвитку;
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– застосування
конкурентних
засад
підтримки
інноваційно-інвестиційного
потенціалу;
– раціонального використання прямих
і опосередкованих методів інвестування в
інноваційну діяльність;
– активізації участі суб’єктів аграрного
сектору у вітчизняних інноваціях, стимулюючи це спеціальною системою пільг;
– максимального залучення вітчизняного
потенціалу аграрної науки до розробки нових сортів рослин і селекції нових порід тварин;
– формування
стабільного,
дієвого
інституційного середовища для забезпечення економічної безпеки аграрного сектору на
засадах його інноваційного розвитку.
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підприємництвом в Україні. Розкриті шляхи та механізми публічного-приватного партнерства,
зокрема досліджено відмінності між державним і публічними партнерством в Україні.
Мета статті. У роботі поставлено за мету з’ясувати зміст державно-приватного
партнерства в якості окремих управлінських категорій, застосування яких пов’язане з механізмами державного управління в країні, а також дослідити новітні тенденції формування
такого партнерства в національній господарській практиці.
Наукова новизна. За сучасних умов господарювання пріоритетним напрямом змін в
управлінні національним господарським комплексом, особливо в умовах його критичного стану, виходять на перші позиції публічний сектор і публічно-приватне партнерство, це поступово модифікує відносини, які закладалися регуляторною політикою в Україні. Оптимізація таких відносин може досягатися шляхом реалізації різних форм публічно-приватного партнерства. Сучасний феномен публічно-приватного партнерства доцільно пояснювати з огляду на
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необхідність створення суспільних благ за умов обмеження ресурсів, а механізм публічно-приватного партнерства – як такий, що може використовуватися у державному управлінні та
регулюванні.
У роботі визначено, що державна регуляторна політика, як і публічно-приватне партнерство, спрямовані на недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та
усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. У сучасних умовах процесу розвитку ринкових відносин саме в рамках публічно-приватного партнерства і сформувалася достатньо інноваційна модель публічного управління та регулювання. Однак без реальної та
своєчасної допомоги держави, без її партнерства із сучасним бізнесом майже неможливо побудувати ринок інновацій і перейти до ефективної моделі господарювання.
Висновки. Для України використання механізму публічно-приватного партнерства може
гарантувати соціальну стабільність і підвищуватиме ефективність управління системою
господарювання. Однак процес переходу ускладнюється внутрішніми протиріччями – корупцією, недобросовісною конкуренцією, достатньо низькою якістю публічних послуг тощо. За таких умов необхідність проведення реформування та модернізації в означених сферах стає очевидним.
Ключові слова: державне управління, державно-приватне партнерство, публічно-приватне партнерство, сфера підприємництва, регуляторна політика, реформування та модернізація.
From regulatory policy to state-private partnership
in the public sector of Ukraine
Abstract
The article deals with theoretical issues of the state regulatory policy and public-private
partnership in the conditions of implementation and improvement of public administration of
entrepreneurship in Ukraine. The ways and mechanisms of public-private partnership have been
revealed, in particular, the distinction between state and public partnership in Ukraine has been
researched.
The purpose of the article. The purpose of this paper is to clarify the interpretation of the
English term «public-private partnership» as a public-private partnership as separate administrative
categories, the application of which is related to the mechanisms of public administration in the
country. Explore the latest trends in the formation of such partnerships in national economic practice.
Scientific novelty. Under present conditions of economic activity, the public sector and publicprivate partnership, which gradually modify the relations that were laid down by regulatory policy in
Ukraine, are in the first position the priority direction of changes in the management of the national
economic complex, especially in the conditions of its critical state. Optimization of such relationships
can be achieved through the implementation of various forms of public-private partnership. It is
expedient to explain the current phenomenon of public-private partnership in view of the need to
create public goods under the conditions of resource constraints, and the mechanism of public-private
partnership – as such that can be used in public administration and regulation.
The work stipulates that the state regulatory policy, as well as public-private partnership, is
aimed at preventing the adoption of economically inappropriate and ineffective regulatory acts,
reducing state interference in the activities of economic entities and removing obstacles to the
development of economic activity. In the current conditions of the development of market relations,
it is within the framework of a public-private partnership that a rather innovative model of public
administration and regulation has been formed. However, without the real and timely assistance of
the state, without its partnership with modern business, it is almost impossible to build an innovation
market and move on to an efficient business model.
Conclusions. For Ukraine, the use of the mechanism of public-private partnership can guarantee
social stability and increase the efficiency of management of the management system. However, the
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transition process is complicated by internal contradictions – corruption, unfair competition, rather
low quality of public services, etc. Under such conditions, the reformation and modernization in these
areas becomes apparent.
Key words: public administration, public-private partnership, sphere of entrepreneurship,
regulatory policy, reforming and modernization.

Постановка проблеми. У контексті розвитку ринкових відносин, регуляторної політики, державного-приватного партнерства
сучасними науковими теоріями вплив різних чинників на національні господарські
системи в світовій економіці визначаються
по-різному. Серед поширених – теорії, де головна теза полягає в констатації того, що
національні держави в перспективі будуть
скорочувати свої управлінські функції, а їх
економіки підпорядкуються інтересам міжнародного бізнесу та сприятимуть реалізації інтересів транснаціональних корпорацій,
міжнародних ринків, розвитку недержавних
організацій і інтернаціональних суб’єктів господарювання. У цьому контексті відбувається поступовий рух в напряму формування новітніх форм і механізмів управління та регулювання в сфері підприємництва та формуються новітні інструменти взаємодії влади з
бізнесом в Україні.
Відзначимо, що сучасна регуляторна політика в Україні виступає в якості випробування модернізації національної системи
публічного управління та адміністрування.
Сьогодні достатньо ефективна регуляторна
політика визначає механізми та інструменти
(методи) діяльності органів державної влади, виконання яких дозволяє побудувати дієву систему прийняття управлінських рішень
саме в сфері регулювання підприємництвом
в Україні та збалансувати приватні інтереси
суб’єктів господарювання та реформованої
держави. У сучасних умовах господарювання
основою регуляторної політики є дотримання органами державної влади вимог відкритості, гласності та прозорості, за умов фахової підготовки аналізу регуляторного впливу
на основі дослідження та моніторингу самого процесу прийняття та подальшого використання регуляторного акта в сфері підприємництва.
Важливо, що сьогодні пріоритетним напрямом змін в управлінні національним господарським комплексом, особливо в умовах
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його критичного стану, стає публічний сектор і публічно-приватне партнерство, що
поступово модифікує відносини, які колись
закладалися регуляторною політикою в
Україні. Оптимізація таких відносин може досягатися шляхом реалізації дієвих форм публічно-приватного партнерства (далі – ППП).
Власне феномен ППП доцільно пояснювати з
огляду на необхідність створення суспільних
благ за умов обмежених ресурсів, а механізм
ППП – як такий, що може використовуватися у державному управлінні та регулюванні
в складних (військових) умовах господарювання та розвитку національної економічної
системи.
В Україні існують відмінності та особливості змістовного наповнення категорії ППП,
що ускладнює дослідження цього явища,
попри необхідність реалістичного моніторингу тенденцій і змін у сфері партнерства
національними та міжнародними статистичними органами й аналітичними агенціями.
Національна практика публічного управління поки фіксує незначну кількість успішних
прикладів використання ППП, на фоні поширеного й дієвого використання цього інструменту в країнах з різним рівнем розвиту ринкових відносин. Відсутні інституційні важелі
забезпечення ППП, які повинні стимулювати
такі напрями роботи. Економічні стосунки
використовують обмежений перелік форм
ППП в Україні, не дивлячись на існування
успішного досвіду використання різноманітних форм такого партнерства європейськими країнами.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Останнім часом вітчизняні науковці
та практики приділяють багато уваги дослідженню такого актуального для України
явища, як публічно-приватне партнерство.
Зокрема, проблемам визначення сутності
та ролі ППП присвячені дослідження таких
науковців, як В. Геєць, З. Варналій, Л. Воротіна, Д. Ляпін, І. Малий, І. Радіонова та ін. При
цьому в більшості теоретичних досліджень
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терміни державно-приватне партнерство та
публічно-приватне партнерство вживаються
як синоніми, або ж вживання того чи іншого
терміну пояснюється специфікою перекладу
іншомовних джерел.
Мета статті. У роботі поставлено за
мету з’ясувати зміст англомовного терміну
«public-private partnership» (державно-приватне партнерство) в якості окремих управлінських категорій, застосування яких пов’язане з механізмами державного управління
в країні, а також дослідити новітні тенденції
формування такого партнерства в національній господарській практиці.
Виклад основного матеріалу. Сучасний феномен ППП (англ. «public-private
partnership») набув своєї популярності в країнах світу в 90-х роках ХХ ст. Відомо, що одним
із факторів його поширення стало прийняття базового економічного документу «Порядок денний на XXI століття» (Agenda ХХІ,
Ріо-де-Жанейро, 1992 р.), в якому зазначалося, що жодна країна не в змозі вирішувати
глобальні проблеми поодинці, проте досягти
цього можливо спільними зусиллями на основі партнерства в інтересах забезпечення
сталого розвитку.
На думку експертів Інституту законодавства Верховної Ради України, дієва державна
регуляторна політика, як і ППП, спрямовані
на недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання та усунення
перешкод для розвитку господарської діяльності [1]. Феномен ППП розвиває напрями
регуляторної політики та вдосконалює її дію
на національну практику господарювання.
Приклад застосування механізму ППП в європейських країнах свідчить про наявність
принаймні таких переваг партнерства: уряди
звільняються від обов’язків з надання послуг
населенню, передаючи їх в інші сектори; влада шукає шляхи підвищення ефективності
діяльності управлінських кадрів і впроваджує різні інновації в господарську практику.
У цілому, узагальненого визначення публічно-приватного партнерства на світовому рівні немає. Проте відомі міжнародні
інституції демонструють власне розуміння
цього явища. Так, Європейська комісія публічно-приватне партнерство визначає як
форму співпраці між публічними органами
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та світом бізнесу, які мають на меті забезпечити фінансування, будівництво, оновлення,
управління або підтримку інфраструктури
чи сфери надання послуг. Економічна комісія
ООН у Європі розглядає ППП як форму співпраці, що спрямована на фінансування, проектування, впровадження та функціонування
об’єктів та послуг у державному секторі, основними характеристиками якої є: надання
довгострокових послуг (іноді до 30 років);
передача ризику приватному сектору; різні
форми довгострокових договорів, що складаються між юридичними особами, громадськістю та публічними суб’єктами [2]. ППП, за
визначенням Секретаріату ООН, – це спільне
розуміння спільних цілей, готовність розподіляти відповідальність за їх досягнення,
продовження діалогу щодо того, що потрібно
зробити для сприяння їх реалізації [3].
В Україні модель ППП стала набувати
свого поширення з моменту розробленням
відповідної нормативно-правової бази, зокрема Закону України від 1 липня 2010 р.
«Про державно-приватне партнерство», який
визначає організаційно-правові засади та
механізми взаємодії державних партнерів з
приватними партнерами та основні принципи державно-приватного партнерства на
договірній основі. На противагу усталеному
міжнародному терміну «публічно-приватне партнерство», вітчизняне законодавство
оперує
категорією
«державно-приватне
партнерство» – співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим,
територіальними громадами в особі відповідних державних органів і органів місцевого
самоврядування (державними партнерами)
та юридичними особами, крім державних та
комунальних підприємств, або фізичними
особами – підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору
в порядку, встановленому Законом та іншими законодавчими актами, і відповідає ознакам державно-приватного партнерства, визначеним законодавством.
Погоджуємося з думкою експертів, що використання категорії «державно-приватне
партнерство» є спірним з таких міркувань.
По-перше, аналізуючи норми Закону, можна
зробити висновок, що до публічних партнерів законодавець відносить не лише органи
держаної влади, а й органи місцевого самоврядування, які представляють інтереси те-
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риторіальних громад. По-друге, використання категорії «публічно-приватне партнерство» є усталеною термінологією в міжнародному праві. По-третє, дослівним перекладом
«public-private» є саме «публічно-приватне», а
не «державно-приватне», до того ж, мається
на увазі публічна влада – це державна влада
та місцеве самоврядування на місцях.
Доцільно також зазначити, що не всяка
спільна діяльність між публічними та приватними суб’єктами належить до дієвого ППП.
Відмінними ознаками ППП, за визначенням
Європейської комісії, є: відносно тривалий
термін відносин, який передбачає співпрацю
партнерів, що представляють державний і
приватний сектори у різних аспектах запланованого інфраструктурного проекту; метод
фінансування проекту, частково за рахунок
приватного сектору, іноді шляхом застосування більш складних схем із залученням різних
сторін; важлива роль економічного оператора, який виступає на різних етапах проекту
(проектування, впровадження, фінансування). Партнер, який представляє державний
сектор, зосереджується, переважно, на визначенні цілей, яких необхідно досягнути в контексті загальносуспільних інтересів; якості
надаваних послуг і цінової політики; бере на
себе відповідальність за моніторинг відповідності встановленим цілям; розподіл ризиків
між партнерами, які представляють державний і приватний сектори. Інколи партнерство
між державним і приватним секторами означає, що партнер, який представляє приватний
сектор, приймає на себе більшу частину ризиків або навіть всі ризики. Точний розподіл
ризиків визначається в кожному окремому
випадку відповідно до здатності сторін щодо
оцінювання, контролю та управління ризиками; проект публічно-приватного партнерства
повинен також передбачати поєднання державного з приватним фінансуванням.
На думку деяких фахівців, закріплені ознаки державно-приватного партнерства у
вітчизняному законодавстві свідчать, що
дана форма співробітництва між державою
та приватним бізнесом спрямована насамперед на задоволення певних інтересів держави. Саме держава як публічний партнер в
особі відповідних органів влади має на меті
забезпечення вищих показників ефективності в господарській і управлінській діяльності. Держава як публічний партнер очікує від
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приватного партнера внесення ним інвестицій в об’єкти господарської діяльності із джерел, не заборонених законодавством, натомість передає приватному партнеру частину
ризиків, які виникають у процесі здійснення
державно-приватного партнерства. Інтерес
приватного партнера в ППП законодавством
лише означається, оскільки такий суб’єкт господарювання залучається на конкурентних
(конкурсних) засадах до співробітництва з
державним партнером на основі довгострокових і взаємовигідних відносин.
Відзначимо, що при визначенні сучасними дослідниками змісту поняття «публічний сектор» зустрічаються положення про
нетотожність «публічного» та «державного»
й ширший зміст «публічного». Пояснення
потребує та частина змісту поняття «публічне», яка виходить за межі поняття «державне». Якщо під «державним» розуміти лише
інститути центральної влади, то «публічне»
ширше «державного» на ту частину змісту,
яка віддзеркалює діяльність органів місцевої
влади [4, c. 223].
Варто також зазначити, що протягом першої половини ХХ-го століття публічне адміністрування (public administration) розвивалося
скоріше як політична наука та було відірване
від реального управління. Тому спроби використання в публічній сфері впливу управління на об’єктивні закони ринку відображаються в новітній теорії управління в якості
«нового публічного управління». У ній застосування терміну «публічно-приватне партнерство» за своїм змістовним наповненням
характеризує залучення приватно-бізнесового сектору до розв’язання суспільно значущих проблем, які відносяться до компетенції
держави як публічного суб’єкта управління.
Отже, загальна механіка ППП побудована на відносинах рівних суб’єктів – держави,
суб’єктів громадянського суспільства та бізнесу, які можуть бути представлені різними
інституційними структурами. Важливим положенням сучасної теорії ППП є забезпечення надання якісних суспільно необхідних і
ринкових послуг.
Спрощена схема функціонування ППП як
механізму взаємодії публічного та приватного секторів національної економіки з урахуванням того, що публічний сектор охоплює
три сектори – державний, місцево-муніципальний і «третій сектор» – подана на Рис. 1.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИВАТНИЙ СЕКТОР

Рис. 1. ППП і взаємодія з секторами національної економіки України
Відомо, що в державах, де більшість підприємств знаходилася в державній власності, здійснювалася приватизація, яка забезпечила перехід права власності на суб’єкти
господарювання від держави до приватних
осіб. У таких умовах у сформованого приватного сектору почав виникати інтерес до ідей
ППП. Такі суб’єкти вже несуть соціальну відповідальність, громадську підзвітність і пріоритетність якісних стандартів у діяльності,
а також використовують власні фінансові ресурси, технології, управлінську ефективність
і підприємницьку ініціативу на власний ризик і розсуд. Саме пошук нових методів співпраці суб’єктів господарювання привів до виникнення такої нової форми взаємовідносин,
як ППП, що інколи трактується вітчизняними теоретиками як державно-приватне партнерство. У цьому випадку держава розглядається дослідниками з позиції «старшого»
партнера, який на підставі владних повноважень надає дозвіл здійснювати діяльність із
власної компетенції іншому партнеру, належному до господарського приватного сектору.
На нашу думку, таким чином категорія
ППП є більш змістовною і обґрунтованою,
ніж більш поширена та законодавчо визначена категорія «державно-приватне партнерство», яке виступає дієвим механізмом, що
дозволяє реалізувати потенціал приватної
ініціативи, зберігаючи при цьому управлінські функції держави в соціально значущих
секторах національної господарської систе-
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ми. Важливо, що на відміну від приватизації,
ППП дозволяє зберігати право власності за
державою, хоча при цьому у відносинах власності відбуваються істотні інституціональні
перетворення, які дозволяють розширити
участь приватного бізнесу у виконанні частини соціальних, економічних, організаційних і управлінських державних завдань.
Погоджуємося з експертами, що доцільність використання ППП обумовлена низкою
чинників: системою значних і сутнісних суперечностей та відсутністю поєднання соціально-економічних інтересів між владою,
приватним бізнесом і суспільством; рівністю
прав учасників взаємодії щодо подолання цих
суперечностей, що можливо тільки в рамках
партнерства влади та бізнесу; істотною зміною ролі держави в економіці, що пов’язано
з розвитком приватного підприємництва та
зростанням регулюючих функцій держави;
відділенням адміністративного ресурсу владних структур від прямої участі в приватній
власності та слабким проявом інтеграційних
факторів у системі координат «влада-бізнес»,
що не дозволяє застосовувати значні ліквідні ресурси приватного підприємництва, яке
володіє сучасним інтелектуальним, організаційно-економічним та інвестиційним потенціалом. Це визначає методи збереження підприємств стратегічного призначення в руках
держави, ефективність їх роботи може бути
підвищена за рахунок використання досвіду
управління приватним бізнесом.
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Відзначимо, що в сучасних умовах процесу розвитку ринкових відносин саме в рамках ППП і сформувалася інноваційна модель
публічного управління та регулювання. Однак без реальної та своєчасної допомоги держави, без її партнерства із сучасним бізнесом
неможливо побудувати ринок інновацій і перейти до ефективної моделі господарювання. Україна має великий потенціал для розвитку різних форм ППП, але для практичної
реалізації необхідне вирішення низки проблем, які ми будемо досліджувати далі.
Ціла низка авторів розуміє ППП як систему співробітництва, в якій розподіляються
ризики між партнерами за принципом кращої спроможності їх нейтралізації, а також
існує узгоджений підхід до поділу прибутку
від діяльності. Однак необхідно зазначити,
що в сучасній науці немає єдиного підходу до
виявлення чинників, що формують ефективні механізми ППП та часові й просторові рамки його застосування.
Різні науковці та практики дають різні
трактування ППП, які відображають перевагу системи управління, або складової щодо
партнерських відносин. Вважається, що сучасні управлінські моделі мають співвідноситися з публічністю, враховувати аспекти,
пов’язані з політикою, законом і громадянським суспільством. В європейських країнах
зміна форм державного управління через
залучення публічної сфери була викликана
потребою інтенсифікувати та інтегрувати
процеси і процедури щодо ефективності прийняття та реалізації суспільних і важливих
завдань. У цьому значенні публічність спрямована на дієвість управлінських рішень та
досягнення суспільного результату.
Значна кількість теоретичних поглядів
робить акцент на збереженні ролі та впливу
на економіку адміністративних механізмів,
за наявності багатьох думок щодо зростання
ролі недержавного господарського сектору.
Тут мова йде не про публічне партнерство, а
про публічне адміністрування як процес досягнення національних ідей та економічних
цілей шляхом організації діяльності публічної сфери з переважною роллю виконавчих
органів влади й органів місцевого самоврядування.
Відзначимо цікаву позицію, що відповідно до теорії публічного управління діяльність влади та неприбуткових організацій
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у деяких важливих питаннях є подібною до
дій приватного сектору. Таким чином, одні й
ті самі управлінські інструменти, що максимізують ефективність та результативність
роботи, можуть використовуватися як у приватному, так і в публічному секторі національних економік. Такі позитивні приклади
вже є і в Україні.
Отже, колишні традиційні моделі державного управління та регулювання критично
переосмислюються та змінюються. Їх використання на практиці свідчить, що лише завдяки чіткій управлінській ієрархії та дотриманню жорстких правил не можна очікувати
значного підвищення ефективності управління та впливу його на економічний розвиток [5].
Висновки. Про об’єктивну необхідність
використання в подальшому переваг ППП
свідчать тенденції загальносвітового господарського розвитку: політичні та економічні
процеси стають все більше різноплановими
та інтенсивно змінюється бізнес-середовище; формуються нові фінансово-економічні
групи та відбувається активний пошук нових
форм зовнішньоекономічних відносин; посилюються тенденції до соціальної нерівності, дерегуляції економіки та розвиваються
потужні процеси децентралізації й передача
функцій управління місцевим, регіональним
органам; зростає роль знань, інтелектуального капіталу. Отже, в національних господарських практиках формується потреба в
нових моделях відносин – децентралізованих, мобільних, які поєднують державні та
ринкові принципи, індивідуальну свободу та
новітні форми господарювання.
За умов достатньо високого рівня децентралізації влади в європейських країнах
виникає нова форма співпраці з приватним
капіталом – «public private partnership», що в
національних умовах господарювання більше відповідає категорії «публічно-приватне
партнерство» при використанні практики
спільної економічної діяльності.
Наукові дослідження свідчать [6], що інноваційні підходи в господарюванні полягають у використанні можливостей публічності через розвиток громадянського суспільства та демократичних відносин у країні. Для
України перехід до публічного адміністрування і згодом – до ППП може гарантувати
соціальну стабільність і підвищення ефек-
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тивності управління системою господарювання. Однак процес переходу ускладнюється внутрішніми протиріччями – корупцією,
недобросовісною конкуренцією, достатньо
низькою якістю публічних послуг тощо. Тому
необхідно створювати реальні механізми
подолання негативних явищ та передумови
для реалізація дієвих проектів ППП, які потребують модернізації державної політики
в сфері господарювання та підприємництва
на засадах відкритого та реального партнерства.
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Співробітництво України з міжнародною організацією зі стандартизації
Анотація
Мета статті полягає у визначенні механізмів співробітництва України з Міжнародною
організацією зі стандартизації.
Наукова новизна полягає в удосконаленні наукових підходів до впровадження організаційно-правового механізму співробітництва України з Міжнародною організацією зі стандартизації на засадах повноправного члена національного органу зі стандартизації та участі в
реалізації Стратегії ISO 2016-2020 (ISO Strategy 2016-2020).
Висновки. Глобальна система стандартизації (тобто стандартизація на національному, регіональному та міжнародному рівнях) являє собою угоди про співпрацю між ISO, ІЕС
та ITU на міжнародному рівні. ISO є незалежною неурядовою міжнародною організацією, у діяльність якої залучені національні органи зі стандартизації. Україна є повноправним членом
в ISO; національним органом зі стандартизації є Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП
«УкрНДНЦ»). Відповідно до умов членства у Міжнародної організації зі стандартизації механізмами співробітництва для України є участь у розробці стандартів ISO та стратегії розвитку, участь і голосування на технічних та політичних зустрічах ISO тощо. Відповідно до
стратегічного плану ISO упродовж 2016–2020 років передбачена спільна діяльність у таких
стратегічних напрямках: розробляти високоякісні стандарти через глобальне членство ISO,
забезпечувати ефективне «залучення зацікавлених сторін та партнерів», міцний фундамент
«розвитку людей та організацій», ефективне «використання технологій» та акцент на «комунікації» для досягнення кінцевої мети «стандартів ISO, які використовуються скрізь».
Ключові слова: державне управління, співробітництво, механізми співробітництва,
стандартизація, Міжнародна організація зі стандартизації.
Cooperation of Ukraine with the international standardization organization
Abstract
The purpose of the article is to determine the mechanisms of cooperation between Ukraine and
the International Organization for Standardization.
The scientific novelty consists in improving scientific approaches to implementing the organizational and legal mechanism of Ukraine cooperation with the International Standardization Organization on the basis of a full member of the national standardization body and participation in the implementation of the Strategy ISO 2016-2020 (ISO Strategy 2016-2020).
Conclusions. The global standardization system (that are: national, regional and international standardization) is the international agreement between ISO, IEC and ITU. ISO is an independent
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non-governmental international organization whose activities involve the national standardization
bodies. Ukraine has a full membership in ISO; the national enterprise «Ukrainian Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality» (State Enterprise «UkrNDNC») is the national standardization body. In accordance with the terms of membership in the International Organization for Standardization, cooperation mechanisms for Ukraine are involved in the development of ISO
standards and development strategies, participation and voting at ISO technical and political meetings,
etc., in line with the strategic plan of ISO for 2016–2020, joint activities are envisaged in the following
strategic directions: «Developing high standards through ISO’s global membership», ensuring effective
«stakeholder engagement», a strong foundation for «People and Organizations Development», an effective «Use of Technology» and an emphasis on «Communication» to achieve the ultimate goal of the ISO
standards that are used everywhere».
Key words: public administration, cooperation, mechanisms of cooperation, standardization,
International organization for standardization.

Постановка проблеми. Технологічні,
економічні, правові, екологічні, соціальні та
політичні виклики потребують вивчення та
постійного вдосконалення. Можуть існувати
різні рішення для їх задоволення у різних регіонах і країнах. Проте з часом такі фактори,
як посилення глобалізації, повинні звести до
мінімуму ці відмінності, привести до більш
місцевих підходів та до єдиного унікального
рішення. Таким рішенням можуть бути міжнародні стандарти, прийняті на засадах міжнародної злагоди.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті проаналізовано правові, нормативні, супровідні документи зі стандартизації; стратегії розвитку і відповідні плани дій
Міжнародної організації зі стандартизації.
Розглянуто публікації сучасних зарубіжних і
вітчизняних науковців, які досліджують широке кола питань, що стосуються метрології,
стандартизації, питання технічного регулювання, гармонізації стандартів. Це, зокрема,
такі автори: Г. Заворітня, Д. Луценко, В. Хільчевський, М. Забокрицька, Р. Кравчинський,
С. Боридько, Н. Дементьєв, Б. Тихонов та інші.
Мета статті полягає у визначенні механізмів співробітництва України з Міжнародною організацією зі стандартизації.
Виклад основного матеріалу. У міжнародний практиці за період існування всесвітньої системи стандартизації сформувалися
основні правила та процедури розроблення
стандартів усіх рівнів, що викладені у Міжнародному стандарті ISO/IEC Guide 59:1994 (Е)
Code of good practice for standardization (Кодекс усталених правил стандартизації), який
розроблений на основі Угоди GATT 1991 про
технічні бар’єри в торгівлі (Уругвайський ра-
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унд багатосторонніх торговельних переговорів). Цей стандарт встановлює правила розроблення стандартів на всіх рівнях [6].
На міжнародному рівні добровільний
процес стандартизації фактично координують Міжнародна організація зі стандартизації (ISO), Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС) та Міжнародний союз електрозв’язку (ITU). Ці органи є найвищими організаціями у широкій інфраструктурі, основою якої
є національний рівень та яка, у разі потреби,
поширює свою діяльність на регіональний
рівень [6].
У 2001 р. ІСО, IEC та ITU створили Всесвітній союз зі стандартизації (ВСС) із метою
зміцнення системи стандартів цих трьох організацій. Крім того, ВСС також сприяє прийняттю і застосуванню стандартів, заснованих на міжнародній злагоді, у всьому світі.
Також ІСО взаємодіє зі Світовою організацією торгівлі (СОТ), з партнерами з Організації Об’єднаних Націй (ООН). Наприклад, ІСО
співпрацює зі спеціалізованими установами
ООН, які займаються технічним узгодженням або надають технічну підтримку, а також з Економічною і соціальною радою ООН
(ECOSOS).
У цілому, ІСО співпрацює з більш ніж
700 міжнародними, регіональними та національними організаціями. Ці організації беруть участь у процесі розробки стандартів,
а також обмінюються досвідом і кращими
практиками.
ISO є незалежною, неурядовою міжнародною організацією, до складу якої входять
165 національних органів стандартизації. Через своїх членів вона об’єднує експертів для
обміну знаннями та розробки добровільних,
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консенсусних, ринкових міжнародних стандартів. Генеральна асамблея та Рада займаються визначенням стратегічних цілей ІСО.
ІСО перебуває у віданні Центрального секретаріату (Женева, Швейцарія). Центральний секретаріат – під керівництвом
Генерального секретаря, який є найвищим
органом організації. У щорічному засіданні
беруть участь члени організації і вищі посадові особи.
Рада ІСО бере на себе вирішення більшості питань, пов’язаних з управлінням.
Засідання Ради проводяться двічі на рік.
До складу Ради входять 20 представників
із країн – членів ІСО, голів таких комітетів,
як CASCO (Комітет з оцінки відповідності),
COPOLCO (Комітет ІСО зі споживчої політики) і DEVCO (Комітет ІСО з питань країн, що
розвиваються). При Раді існує ряд органів,
що забезпечують керівництво та управління з конкретних питань: Президентський
комітет (консультує Рада ІСО і контролює виконання прийнятих ним і Генеральною асамблеєю рішень); Council Standing
Committees (Постійні комітети з фінансових
питань і стратегічної політики).
Членство в Раді відкрито для всіх комітетів – членів ISO. У ній відбувається ротація
для того, щоб представництво країн-членів
було повним.
Технічне керівне бюро відповідає за загальне керівництво структурою технічних
комітетів, які займаються розробкою стандартів, і будь-яких стратегічних консультативних органів, створених із технічних питань.
Членами організації є національні органи
зі стандартизації, які представляють інтереси своєї країни в ІСО, а також інтереси ІСО у
своїй країні. Приватні компанії не можуть
стати членами ІСО.
Існує три категорії членства. Це допомагає враховувати різні потреби і можливості
кожного національного органу зі стандартизації. Вони розрізняються рівнем доступу до
електронних ресурсів ІСО і ступенем впливу
на зміст розроблюваних документів:
- повноправні члени впливають на зміст
розроблюваних стандартів ISO і стратегію
за допомогою участі в голосуванні і міжнародних засіданнях (мають право продажу і
прийняття міжнародних стандартів на національному рівні);
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- члени-кореспонденти спостерігають за
розробкою стандартів ІСО і стратегією шляхом перегляду результатів голосування, а
також беруть участь у міжнародних засіданнях як спостерігачі (мають право продажу і
прийняття міжнародних стандартів на національному рівні);
- члени-передплатники отримують актуальну інформацію про роботи, що проводяться в ІСО, але не можуть брати участі в роботі
(не мають права продажу і прийняття міжнародних стандартів на національному рівні).
Україна має повноправне членство в
ISO. Цим органом є Державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), утворене
постановою Кабінету Міністрів України від
21 серпня 2003 року № 1337.
Закон
України
«Про
стандартизацію» (далі – Закон), який набрав чинності
03.01.2015 року, створює передумови наближення національної системи стандартизації до міжнародних і європейських норм та
правил, а також реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема в частині здійснення необхідної адміністративної та інституційної реформ [2].
Відповідно до частини першої статті 11
Закону функції національного органу стандартизації виконує державне підприємство,
що не підлягає приватизації, утворене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації [2].
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 1163 «Про
визначення державного підприємства, яке
виконує функції національного органу стандартизації», функції НОС виконує державне
підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (далі – ДП «УкрНДНЦ»).
Основні процедури, яких необхідно дотримуватися при розробці міжнародних
стандартів, визначені у Директивах ISO/IEC.
Проте існують інші документи, що містять
керівні принципи розробки стандартів. Наприклад, Довідники (Guide) – це документи,

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 105

державне управління
які надають рекомендації авторам стандартів як вирішувати конкретні питання при
розробці стандартів, або національним органам стандартизації як вирішувати питання,
характерні для принципів стандартизації.
Низка керівництв спільно розробляється між
ISO та IEC, а потім публікується як керівництво ISO/IEC. Багато з цих питань є широкими
і тому представляють інтерес для широкого кола комітетів ISO. Наприклад, вказівки
щодо того, як врахувати стійкість у розробці
стандартів (Guide ISO 82), або методи регіонального чи національного прийняття стандартів (ISO/IEC Guide 21). Існує також ряд
керівництв із більш спеціалізованих тем, які
розроблені для використання комітетами,
що працюють у певних секторах.
Також існують додаткові документи, які
можуть допомогти в процесі розробки стандартів, наприклад Віденська угода (Комітети,
які співпрацюють з CEN у рамках Віденської
угоди, повинні звернутися до деталей цієї
угоди).
Стратегічний план ISO упродовж 2016–
2020 років зосереджується на шести стратегічних напрямках: «розробляти високоякісні стандарти через глобальне членство
ISO», забезпечувати ефективне «залучення
зацікавлених сторін та партнерів», міцний
фундамент «розвиток людей і організацій».
Ефективне «використання технологій» та акцент на «комунікації» допоможуть досягти
кінцевої мети «стандартів ISO, які використовуються скрізь».
Розглянемо докладніше зазначену Стратегію ISO [7].
1. Мета ISO полягає у створенні міжнародних стандартів, що відповідають світовим стандартам, які використовуються
скрізь.
Поняття «стандартів ISO, що використовуються скрізь» означає:
- забезпечення узгоджених та надійних
стандартів, які ефективно використовуються
промисловістю та забезпечують визнані переваги для економіки;
- виготовлення міжнародних стандартів
на зрозумілій мові, що легко читається і є
зручною для користувачів;
- забезпечення членів ISO у досягненні
своїх ринків, сприяння використанню стандартів ISO і доставка своїм клієнтам контенту ISO;
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- поширення стандартів як інструментів
ефективності бізнесу;
- виявлення та задоволення мінливих потреб клієнтів з акцентом на те, як вони хотіли б використовувати й отримати доступ до
стандартів ISO;
- розробка допоміжної інформації, що доповнює міжнародні стандарти, які члени можуть надати своїм клієнтам коли це необхідно;
- забезпечення набору міжнародних стандартів оцінки відповідності, що застосовуються до всіх секторів, і всіх видів оцінки
відповідності, які допомагають забезпечити
зацікавленість у впровадженні стандартів;
- впровадження політики захисту інтелектуальної власності, яка добре розуміється
та поважається розробниками та клієнтами.
2. Розробити високоякісні стандарти через глобальне членство ISO.
Основною силою ISO є децентралізована,
професійна система, що базується на членстві для розробки міжнародних стандартів.
Саме через національних членів організація може виявляти й обслуговувати потреби ринків та суспільства, залучати широкий
спектр зацікавлених сторін, поширювати
стандарти та підтримувати їх впровадження.
Для того, щоб забезпечити високі стандарти якості, організація повинна успішно
працювати над розробкою стандартів, які
включають застосування належної практики
стандартизації, наприклад, встановленої Світовою організацією торгівлі, і забезпечити
максимальну користь її цінної мережі національних членів.
Розробка високоякісних стандартів через
глобальне членство ISO означає:
- передовий розвиток основних напрямків стандартів;
- розробка відповідних ринкових стандартів, що відповідають потребам промисловості, регуляторів, споживачів та інших груп
зацікавлених сторін;
- покращення узгодженості, ефективності
та своєчасності розробки стандартів шляхом
гарного управління проектами, технічної, редакційної та процедурної чіткості, ефективної
інформаційної та комунікаційної підтримки;
- забезпечення того, щоб експерти постійно думали про користувачів стандартів ISO;
- посилення спроможності комітетів ISO
та їхніх лідерів досягти консенсусу серед екс-
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пертів із різних країн, культур та категорій
зацікавлених сторін;
- розгляд горизонтальних та системних
питань для існуючої програми роботи та розробки нових планів;
- обмін інструментами та технологіями
для полегшення ISO;
- робота з розробки та використання повного значення мережі членів ISO;
- забезпечення спроможності членів обслуговувати свої ринки, залучення зацікавлених сторін до поширення стандартів;
- збір, обмін та побудова найкращих практик членів організації для досягнення передового досвіду в системі ISO, наприклад,
сприяння регіональному співробітництву та
покращенню взаємодії між ними;
- використання відносин між членами
для виявлення нових потреб у стандартах,
що відповідають потребам ринку.
3. Залучення зацікавлених сторін та
партнерів.
Ефективне та широкомасштабне залучення зацікавлених сторін є надзвичайно важливим для підтримки довіри до ISO та відповідності міжнародних стандартів. Це означає, що
всі члени ISO можуть успішно керувати участю
зацікавлених сторін, а також ефективно співпрацювати з глобальними та регіональними
партнерами. Зацікавлені сторони повинні бачити своїх національних членів як шлях до ISO,
як організації, які залучають їх до важливих
питань з іншими національними зацікавленими сторонами і з’єднують їх із глобальними дебатами щодо стандартів. ISO має чітко показати свою цінність для зацікавлених сторін.
Залучення зацікавлених сторін та партнерів означає:
- покращення взаємодії членів ISO з зацікавленими сторонами, враховуючи рівень їх
розвитку, очікувану ефективність у ISO, національні стратегічні пріоритети, потреби у
мові та перекладах, а також можливості регіонального співробітництва;
- посилення участі якомога більшої кількості членів та їхніх зацікавлених сторін у
процесі розвитку ISO, включаючи недостатньо представлені групи;
- залучення кращих фахівців до постійно зростаючого переліку відповідних предметних областей, які вирішують глобальні
проблеми, максимальне використання цього
цінного ресурсу знань;
1/2019

- сприяння підвищенню авторитету ISO
та покращенню його здатності залучати зацікавлені сторони, у тому числі учасників молодшого покоління;
- підвищення відстежуваності стандартів
та висвітлення потреб зацікавлених сторін,
які сприяли їх розвитку;
- співпраця з ключовими глобальними та
регіональними партнерськими організаціями з чіткою метою та вигодами (наприклад,
МЕК, МСЕ);
- робота з академічною спільнотою та дослідницькими центрами з метою забезпечення міцного зв’язку між стандартами та інноваціями.
4. Розвиток людей і організацій.
Найважливішим ресурсом ISO є організації-члени та їхні мережі експертів. Таким чином, ISO інвестуватиме у розбудову потенціалу
всіх своїх членів як на рівні людини, так і на
організаційному рівні через навчання, дослідження та розробки. Це включає підтримку передачі знань молодому поколінню експертів.
Розвиток людей і організацій означає:
- забезпечення рішень з розбудови спроможності для членів ISO з урахуванням їхніх
стратегічних пріоритетів, культури та економічного розвитку;
- забезпечення можливостей членам ISO
краще визначити, побудувати й очолити
свою діяльність у ISO;
- забезпечення індивідуальних робочих
програм для задоволення індивідуальних та
регіональних потреб у розвитку компетентності різних членів ISO;
- розвиток партнерських відносин і більш
тісна співпраця з членами ISO з питань національного обміну знаннями та розвитку, а
також міжнародними та регіональними організаціями з метою зміцнення потенціалу на
користь членів ISO;
- впровадження Плану дій ISO для країн,
що розвиваються на 2016–2020 роки.
5. Використання технології.
Новітні технології, демографічні зміни,
зміна соціальної поведінки та нові практики спільної роботи створюють нові вимоги
й можливості для всіх організацій. Водночас
ставляться під сумнів традиційні уявлення
про те, як ми споживаємо та використовуємо
інформацію. Вплив цих змін є особливо глибоким для глобальних інформаційних підприємств, таких як ISO.
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Використання технології означає:
- інвестування в рішення, які сприяють
залученню зацікавлених сторін і легкому доступу до контенту через мережу членів ІСО,
надаючи можливість вказаним членам надавати послуги зацікавленим сторонам і клієнтам новими способами;
- забезпечення вдосконалених інтерфейсів для даних і документів, а також кращих
варіантів «наскрізних» членів для національних реалізацій технологічних рішень ISO;
- розробка рішень, які є відкритими, адаптованими та надійними і відображають реальність галузевих тенденцій і технологічних розробок;
- підтримка членів ISO з метою розробки,
публікації, пошуку, доступу, коментарів, посилання, використання та захисту цифрового вмісту ISO.
6. Комунікації.
Значення і вплив міжнародних стандартів повинні визнавати особи, що приймають
рішення, як у державному, так і приватному
секторі, а також серед усіх зацікавлених сторін і громадськості. Мережа членів ISO, яку
підтримує Центральний секретаріат ISO, є
запорукою виконання цього прагнення. Крім
своєї ролі як національних органів стандартизації, члени ISO є ISO у своїй країні і рушійною силою для спілкування з різними групами, зацікавленими в стандартах.
Спілкування означає:
- розробку високоякісних, ефективних і
легких для розуміння комунікаційних матеріалів на різних носіях для використання
членами ISO;
- використання відносин зі ЗМІ, комунікаційних технологій та соціальних мереж на
користь спільноти ISO;
- допомогу членам створювати міцні відносини зі своїми урядами, місцевими підприємствами та керівниками ключових груп зацікавлених сторін;
- забезпечення послідовного обміну повідомленнями щодо стратегічних питань для
ISO, включаючи значення, переваги та вплив
міжнародних стандартів;
- участь у ключових заходах, таких, як національні, регіональні чи міжнародні конференції, для сприяння використанню міжнародних стандартів;
- підтримку ефективної комунікаційної
мережі, яка сприяє обновленню й надійно-
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му обміну інформацією між членами ISO та
партнерськими організаціями.
Стратегічний план ISO 2016–2020 років –
це живий документ, де стратегічні напрямки коригуються за необхідності, щоб відобразити нові зміни. Всі напрямки діяльності
взаємопов’язані і є основою для Плану дій
ISO (ISO Action Plan for developing countries
2016–2020) [8]. Для забезпечення виконання Стратегічного плану відповідно до задуму
мобілізовані центральні ресурси, а також фінансова стійка мережа членів ISO. Крім того,
для визначення результатів діяльності організації у реалізації Стратегії встановлені показники.
Стратегічний план ISO залежить від широкої комунікації і потребує розробки узгоджених річних планів для керівних органів
ISO, Центрального секретаріату та технічних
органів. До них відносяться конкретні плани та дії для країн, технічне управління ISO
та його політична робота в таких сферах, як
споживачі та відповідність оцінки.
Україні потрібна допомога для розбудови
свого потенціалу, збільшення участі в міжнародній стандартизації та забезпечення
якнайширшого використання стандартів. У
цьому контексті потребує активізації діяльність парламенту щодо правового забезпечення приведення національних стандартів
до міжнародних та стандартів ЄС, а також
удосконалення контрольної функції парламенту за виконанням ухвалених рішень [9].
Загалом участь нашої держави у міжнародній
стандартизації також має важливе значення
для забезпечення глобальної актуальності
стандартів ISO й доступу до світових ринків,
технічного прогресу та сталого розвитку.
Висновки. Глобальна система стандартизації (тобто стандартизація на національному, регіональному та міжнародному рівнях) являє собою угоди про співпрацю між
ISO, ІЕС та ITU на міжнародному рівні. ISO є
незалежною неурядовою міжнародною організацією, в діяльність якої залучені національні органи зі стандартизації. Україна має
повноправне членство в ISO, національним
органом зі стандартизації є Державне підприємство «Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»). Відповідно до умов членства у Міжнародної організації зі стандартизації механізмами спів-
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робітництва для України є участь у розробці
стандартів ISO та стратегії розвитку, участь
та голосування на технічних та політичних
зустрічах ISO тощо, відповідно до стратегічного плану ISO протягом 2016–2020 років
передбачена спільна діяльність у наступних
стратегічних напрямках: «Розробляти високоякісні стандарти через глобальне членство
ISO», забезпечуючи ефективне «залучення
зацікавлених сторін та партнерів», міцний
фундамент «Розвиток людей і організацій»,
ефективне «Використання технологій» та
акцент на «Комунікації» для досягнення кінцевої мети «стандартів ISO, які використовуються скрізь».
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СУПЕРЕЧНОСТІ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ В ДОСЛІДЖЕННІ
СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Анотація
Мета статті. Встановлення елементів системи пенсійного забезпечення, а також логічного зв’язку між основними поняттями в дослідженні даної системи.
Наукова новизна. У статті проведена систематизація основних понять системи пенсійного забезпечення, вказані їх відмінності, встановлено елементи зазначеної системи.
Висновки. Державна політика є родовим поняттям по відношенню до державної соціальної
політики, яка включає в себе політику соціального захисту і політику соціального забезпечення.
У свою чергу їх складовими є пенсійна політика і політика пенсійного забезпечення. Підсистемами
системи пенсійного забезпечення є солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та система недержавного пенсійного забезпечення. Ці підсистеми системи пенсійного
забезпечення можна розглядати як окремі самостійні системи зі своїми елементами: особами,
від імені та на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів; підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що здійснюють перерахування внесків до
системи накопичувального пенсійного забезпечення; юридичними особами, які здійснюють адміністративне управління пенсійними фондами та управління їх пенсійними активами; зберігачами;
страховими організаціями. Термін «пенсійний фонд» має два значення: цільовий фонд, який створюється відповідно до законодавства і акумулює страхові внески застрахованих осіб; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення. Поняття «солідарний рівень» доцільно застосовувати до осіб, які отримують забезпечення на цьому
рівні, а солідарну систему слід розглядати як сукупність елементів, що, виконуючи визначені функції, реалізують завдання щодо забезпечення пенсіонерів саме на цьому рівні.
Ключові слова: політика пенсійного забезпечення, пенсійна система, система пенсійного
забезпечення, система управління пенсійним забезпеченням, солідарна та накопичувальна система пенсійного забезпечення, рівні пенсійного забезпечення.
CONTRADICTIONS OF THE CONCEPTUAL APPARATUS IN THE
STUDY OF THE PENSION SYSTEM
Аbstract
The purpose of the article. The designation of elements of the pension system, as well as the
logical connection between the basic concepts in the study of this system.
110

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

1/2019

STATE ADMINISTRATION
Scientific novelty. The article deals with the systematization of the basic concepts of the pension
system, their differences, their elements are specified.
Conclusions. State policy is a generic concept in relation to state social policy, which includes
social protection policies and social security policies. In turn, their components are pension and
retirement insurance policies.
Subsystems of the system of pensions are a solidarity system of compulsory state pension
insurance, the accumulative system of compulsory state pension insurance and the system of nonstate pension provision. These subsystems of the pension system can be considered as separate
separate systems with their elements: persons on behalf of and in whose favor the accumulation and
investment of funds is carried out; enterprises, institutions, organizations and individuals who transfer
contributions to the system of accumulative retirement benefits; legal entities that administer pension
funds and manage their pension assets; custodians; insurance organizations.
The term «pension fund» has two meanings: the trust fund, which is created in accordance with
the legislation and accumulates insurance premiums of the insured persons; the central executive body,
which implements the state policy on pensions. The concept of a «solidarity» level should be applied
to those who receive provision at this level, and the solidarity system should be considered as a set of
elements that, fulfilling certain functions, execute the task of providing retirees at this level.
Key words: pension policy, pension system, system of pension providing, pension system
management, solidarity and accumulative pension system, levels of pension providing

Постановка проблеми. На сьогодні у науці державного управління дослідження понятійного апарату у сфері функціонування
пенсійної системи не є систематизованими,
а самі поняття не є усталеними. Вони часто
ототожнюються, підміняються, по-різному
розкривається їх зміст. Найбільше це стосується таких понять, як «пенсійна система»,
«система пенсійного забезпечення», «механізм пенсійного забезпечення», «реалізація
політики пенсійного забезпечення», «система управління пенсійним забезпеченням»,
«солідарна та накопичувальна система пенсійного забезпечення», «рівні пенсійного забезпечення». Тому даний понятійний апарат
потребує систематизації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи останні напрацювання щодо
поняття соціальної політики та її складових,
які, зокрема висвітлені в працях таких науковців, як Брич В., Макарова О., Лопушняк Г.,
Яременко О., Толуб’як В., можна стверджувати, що дане поняття є складним і неоднозначним саме у зв’язку з його багатоаспектністю. Це ж стосується і понять політики
пенсійного забезпечення та системи пенсійного забезпечення, а також її відмінностей
від пенсійної системи. Різні підходи до трактування цих понять висвітлені в роботах Буряченко О., Данилюк О., Єлісєєва Л., Жмурко І,
Коваль О., Линдюк О. Мартиненко Н., Папієва М., Соломка О.
1/2019

Мета статті. Встановлення елементів
системи пенсійного забезпечення, а також
логічного зв’язку між основними поняттями
в дослідженні даної системи.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи питання соціальної політики, значна
частина науковців не дає її визначення (наприклад, В. Брич [1], О. Макарова [2]). Слід
зазначити, що Енциклопедія державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України
також не визначає поняття соціальної політики та державної соціальної політики. Тому
існує неоднозначне розуміння їх змісту.
За словами Г. Лопушняк, «соціальна політика є інститутом, який має підтримувати слабких, створюючи умови для реалізації принципу соціальної справедливості» [3, с. 246]. У той же час автор розглядає її
як «домінуючий напрям» державної політики [3, с. 247], одночасно зауважуючи, що «соціальна політика є явищем» [3, с. 247].
Через поняття реалізації політики розглядає «у вузькому розумінні» поняття соціальної політики О. Яременко, визначаючи
її як «діяльність суб’єктів соціальної політики, … організацію соціальних служб», що
«спрямована на захист груп населення, неспроможних до самозахисту та самозабезпечення» [4, с. 27]. Дійсно, таке поняття є надзвичайно вузьким, оскільки воно наводиться
у діяльнісному аспекті суб’єктів соціальної
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політики, а також вказує лише на одну складову – захист окремих груп громадян.
У роботі Дж. Стюарта це поняття розглядається як сфера державної діяльності, яка пов’язана зі створенням системи соціального захисту та наданням такого захисту, і що включає
соціальні послуги та виплати [5, с. 322]. Саме
такого підходу, значною мірою, будемо дотримуватися і ми у своєму дослідженні. Крім того,
воно випливає з розуміння більш широкого
поняття «державна політика», яку В. Бакуменко та С. Попов визначають як «напрям дій або
утримання від них, обраний органами державної влади для розв’язування певної проблеми або сукупності взаємопов’язаних проблем» [6, с. 322]. Дане визначення показує направленість такої діяльності, а саме створення
системи соціального захисту.
Найбільш чисельною частиною суспільства, яке потребує соціального захисту, завж-

ди були і залишаються пенсіонери. Органи
державної влади виробляють сукупність засобів та методів для реалізації певних стратегічних інтересів як цієї частини суспільства, так і інших зацікавлених сторін. Тому
можна вважати, що «політика пенсійного забезпечення є складовою соціальної політики
держави» [7, с. 235], а її зміст залежить як від
фінансово-економічних можливостей держави, так і співвідношення соціальних інтересів. Тому уже зараз можна встановити логічне співвідношення між окремими поняттями, а саме – державна політика є родовим
поняттям по відношенню до державної соціальної політики, яка включає в себе політику
соціального захисту і політику соціального
забезпечення. У свою чергу їх складовими є
пенсійна політика і політика пенсійного забезпечення (Рис. 1).

Рис.1. Логічне співвідношення між поняттями «державна політика» і «пенсійна політика»
* Джерело: розроблено автором
Проводячи аналогію між співвідношенням понять соціальна політика і система
соціального захисту, яка перетинається із
системою соціального забезпечення, можна стверджувати, що політика пенсійного
забезпечення направлена на створення відповідної системи, тобто пенсійної системи,
підсистемою якої є система пенсійного забезпечення. Розуміння пенсійної системи у
статиці можна отримати через визначення
О. Данилюка, який розглядає пенсійну систему, як «комплекс інститутів, відносин і
механізмів, за допомогою яких здійснюється
формування фінансових ресурсів та їх роз-
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поділ серед непрацездатного населення при
настанні соціальних ризиків у вигляді пенсій» [8]. Такого ж погляду щодо елементів
пенсійної системи дотримуються Л. Єлісєєва
та Н. Примачук [9, с. 24]. Не можна погодитися з визначенням В. Куценка, який розглядає
пенсійну систему як «складову частину державного соціального забезпечення» і, у той
же час «механізм, покликаний забезпечити
ефективне функціонування одного з секторів соціальної сфери суспільства» [10]. Механізм дає відповідь на те, за допомогою яких
складових, що містять засоби та інструментарій, інституції (державні і/чи недержавні)
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можуть реалізувати політику. «Реалізація
державної політики відбувається у формі
державного управління» [11, с. 6]. Також для
реалізації політики повинні бути вироблені і
відповідні механізми.
Розуміння поняття пенсійної системи
у різних дослідників досить суперечливе.
Так, у дослідженнях І. Жмурко [12, с. 305] та
О. Линдюк [13, с. 297] пенсійна система визначається як «інститут, який об’єднує економічні, соціальні і правові інститути», з чим
лише частково можна погодитися, оскільки
система та інститут – різні за своєю сутністю
поняття, а от чинниками, що впливають на
функціонування даної системи можуть бути
і економічні, і соціальні, і правові. У той же
час І. Жмурко визначає інше поняття – модель пенсійної системи, наголошуючи, що
основною «є п’ятирівнева модель пенсійної
системи: 0 («базова» або «соціальна» пенсія), І (державне пенсійне забезпечення),
ІІ (професійні або персональні пенсійні плани) – рівні мають обов’язковий характер; ІІІ –
професійні або персональні пенсійні плани
з використанням принципу добровільності; IV i V – страхування за рахунок індивідуальних фінансових та нефінансових активів
тощо» [12, с. 304]. Зважаючи на те, що модель
є відображенням системи у її суттєвих рисах, доцільно вказати на некоректне використання термінів. До того ж, стаття 2 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» [14] визначає рівні
пенсійного забезпечення саме у відповідній
системі: «Система пенсійного забезпечення в
Україні складається з трьох рівнів».
Н. Мартиненко, досліджуючи пенсійну
систему з точки зору загальної теорії систем
Л. фон Берталанфі, крім іншого, акцентує
увагу на фінансах: «у фінансовому контексті
пенсійна система є підсистемою фінансової
системи України» [15, с. 16], що є абсолютно слушним. Проте виникає необхідність у
більш точному визначенні пенсійної системи
і її елементів. З такої точки зору дано визначення пенсійної системи О. Ковалем як сукупності «правових, фінансово-економічних
і організаційних відносин та інститутів, що
реалізують пенсійні схеми з метою надання
громадянам матеріального забезпечення у
вигляді пенсійних виплат» [16, с. 10]. Схожим
за змістом є дефініція, запропонована О. Буряченком: «Пенсійну систему можна визна1/2019

чити як сукупність правових, організаційних
та фінансово-економічних інструментів і механізмів, що мають на меті надання непрацюючим громадянам особливих соціальних
виплат у вигляді пенсій та реалізацію заходів, пов’язаних з компенсацією громадянам
втраченого доходу» [17, с. 187], поряд з цим
дослідник наголошує і на інституціональну
підсистему в цій системі [17, с. 21]. Він стверджує, що «інституціональна інфраструктура
пенсійної системи є сукупністю державних
і недержавних інституцій, основним видом
діяльності яких є забезпечення або сприяння збору, обліку, адмініструванню пенсійних
внесків, управлінню пенсійними активами
та здійсненню виплат пенсій, а також регулюванню й нагляду у цій сфері» [17, с. 188].
Тобто пенсійна система повинна передбачати також інституції, які мають впроваджувати пенсійну політику. Одночасно на вироблення політики пенсійного забезпечення
великий вплив мають такі фактори, як мотивація вищих органів влади та стан розвитку
громадянського суспільства. Тому найбільш
точним, на наш погляд, є визначення О. Коваля. Близьким є також визначення М. Папієва, який стверджує, що «пенсійна система є
складним комплексом інститутів, відносин і
механізмів, за допомогою яких формуються
пенсійні фонди та створюються відповідні
умови для пенсійного забезпечення непрацездатного населення» [18, с. 4].
Продовжуючи думку про те, що політика
реалізується у діяльності публічних органів
влади, яка пов’язана зі створенням відповідної системи, розглянемо поняття системи
соціального забезпечення, а також її елементи. На системність пенсійного забезпечення
вказує у своїх дослідженнях О. Буряченко,
зазначаючи, що «пенсійне забезпечення постає як система законодавчих, соціально-економічних і морально-психологічних гарантій особам похилого віку, засобів і заходів,
завдяки яким забезпечується гідний рівень
життя» [19, с. 3]. Близьким за сутністю, але з
іншим розумінням елементів, є підхід О. Соломки, яка стверджує, що «пенсійне забезпечення – це система інститутів (правил і
організацій) та механізмів їх взаємодії, що
акумулюють кошти через розподільчий (оподаткування) й нагромаджувальний (страхування) канали, амортизують наслідки соціальних ризиків, що прогнозуються (зміна
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матеріального стану працюючих та інших
категорій громадян унаслідок настання старості, інвалідності, втрати годувальника)
відповідно до визначених соціальних технологій і національних правил, які мінімізують наслідки зміни матеріального становища» [20, с. 4]. Тобто таке розуміння науковця
досить близьке за своїми елементами до елементів пенсійної системи, що теж можливо.
Отже погляд на пенсійну систему і систему пенсійного забезпечення у дослідників
значною мірою різниться. Виходячи із загального розуміння системи, де елементи за
їх функціональним поділом об’єднує мета,
мету системи пенсійного забезпечення, від-

повідно до законодавства України, можна
визначити як гарантії щодо реалізації громадянами «права на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв’язку
з втратою годувальника та в інших випадках» [14]. Підсистемами системи пенсійного
забезпечення будемо вважати, відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», солідарну
систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; накопичувальну
систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та систему недержавного пенсійного забезпечення [14]
(Рис. 2).

Рис. 2. Схема утворення системи пенсійного забезпечення
*Джерело: розроблено автором
Ці підсистеми системи пенсійного забезпечення можна розглядати як окремі самостійні системи зі своїми елементами, які ми
визначимо пізніше. Одночасно з назвами цих
систем пенсійного забезпечення рівноцінно використовується і інший термін – «рівні пенсійного забезпечення» [14, 17]. Таким
чином, у даному випадку більшість авторів
ототожнюють поняття «солідарна система» і «солідарний рівень», аналогічно щодо
двох інших систем-рівнів пенсійного забезпечення. Проте, на наш погляд, у цих поняттях існує відмінність стосовно їх змісту. Ту
чи іншу систему пенсійного забезпечення
будемо розглядати як сукупність елементів, які направлені на реалізацію державної
політики щодо забезпечення певного рівня
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надходжень особам, які мають право на пенсію. Тобто поняття «солідарний рівень» буде
стосуватися тих осіб, які отримують забезпечення на цьому рівні. А солідарна система –
сукупність елементів, що, виконуючи визначені функції, реалізує завдання щодо забезпечення пенсіонерів саме на цьому рівні.
Оскільки, як ми визначили, система пенсійного забезпечення України складається
з трьох основних підсистем, необхідно встановити елементи кожної з них. Підставою
для цього може слугувати Закон України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [14]. За ст. 3 Закону до
суб’єктів солідарної системи відносяться:
застраховані особи, тобто ті, хто сплачує у
встановленому законом порядку страхо-
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ві внески; страхувальники – роботодавці та
інші особи, які відповідно до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та/або є
платниками; уповноважений банк, тобто той,
який провадить розрахунково-касові операції
з коштами Пенсійного фонду; підприємства,
установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій; та Пенсійний фонд [14].
Термін «пенсійний фонд» вживається в українському законодавстві у двох значеннях: як
цільовий фонд, який створюється відповідно
до законодавства і акумулює страхові внески
застрахованих осіб, та як центральний орган
виконавчої влади, «що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та
ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню» [21]. Саме у сенсі державної інституції Пенсійний фонд належить до елементів
солідарної підсистеми пенсійного забезпечення. Елементи цієї підсистеми виконують
різні функції, як і передбачається теорією
систем, первинними з яких є відрахування
коштів, їх облік, збереження та перерозподіл
задля реалізації мети – виплати пенсій громадянам на солідарному рівні. Аналогічно елементами накопичувальної підсистеми пенсійного забезпечення та підсистеми недержавного пенсійного забезпечення доцільно вважати елементи, які відрізняються лише статусом управлінських інституцій – державні
чи недержавні, а саме накопичувальний фонд
(у разі його створення) та недержавні пенсійні фонди. Решта елементів за своїми функціями мало відрізняються, хоча направленість
кожної з підсистем різниться – обов’язковість
страхування і страхування на власний розсуд
обсягом, терміном тощо. Тому до елементів
кожної з даних підсистем слід віднести:
– осіб, від імені та на користь яких здійснюється накопичення та інвестування коштів;
– підприємства, установи, організації та
фізичні особи, що здійснюють перерахування внесків до системи накопичувального
пенсійного забезпечення;
– юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління пенсійними фондами
та управління їх пенсійними активами;
– зберігачів – банки, які забезпечують
зберігання активів та обслуговування коштів пенсійних фондів;
– страхові організації [14].
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Кожен із названих елементів повинен, виконуючи свої функції, забезпечити функціонування підсистеми як відносно відокремленої
частини елементів задля досягнення загальної мети усієї системи. Управління системою
будемо розглядати з двох точок зору: управління всередині системи та управління нею
надсистемою, яке можна в окремих випадках
вважати чинником у функціонуванні системи. Для солідарної підсистеми таким елементом, що здійснює управління нею, є Пенсійний
фонд як інституція державного управління.
Для накопичувальної підсистеми пенсійного забезпечення та підсистеми недержавного
пенсійного забезпечення елементом, що здійснює управління функціонуванням системи, є
юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління пенсійними фондами та
управління пенсійними активами. Як одні, так
і інші діють в межах правового поля, визначеного відповідно до політики соціального і, як
його складової, – пенсійного забезпечення.
Висновки. Таким чином, державна політика є родовим поняттям по відношенню до
державної соціальної політики, яка включає
в себе політику соціального захисту і політику соціального забезпечення. У свою чергу їх
складовими є пенсійна політика і політика
пенсійного забезпечення.
Підсистемами системи пенсійного забезпечення є солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та система недержавного пенсійного забезпечення. Ці підсистеми системи пенсійного забезпечення можна розглядати як
окремі самостійні системи зі своїми елементами: особами, від імені та на користь яких
здійснюється накопичення та інвестування
коштів; підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що здійснюють перерахування внесків до системи
накопичувального пенсійного забезпечення;
юридичними особами, які здійснюють адміністративне управління пенсійними фондами та управління їх пенсійними активами;
зберігачами; страховими організаціями.
Термін «пенсійний фонд» має два значення: цільовий фонд, який створюється відповідно до законодавства і акумулює страхові
внески застрахованих осіб; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
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політику з питань пенсійного забезпечення.
Поняття «солідарний рівень» доцільно застосовувати до осіб, які отримують забезпечення на цьому рівні, а солідарну систему
слід розглядати як сукупність елементів, що,
виконуючи визначені функції, реалізують
завдання щодо забезпечення пенсіонерів
саме на цьому рівні.
Напрямом подальших досліджень може
бути визначення факторів впливу на систему
пенсійного забезпечення, її стійкість та умови настання кризових ситуацій в системі.
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Впровадження механізмів державного управління водними ресурсами
за принципами інтегрованого управління
Анотація
Мета статті полягає у визначенні та впровадженні механізмів державного управління
водними ресурсами на засадах спільної політики України з ЄС, побудованих на принципах інтегрованого управління водними ресурсами.
Наукова новизна полягає в удосконаленні наукових підходів щодо впровадження механізмів державного управління водними ресурсами на засадах спільної політики України з ЄС
за принципами інтегрованого управління, а саме: басейнове управління, міжгалузева і вертикальна координація управління водними ресурсами, прозорість та участь громадськості, забезпечення сталого використання водних ресурсів, включаючи захист екосистем, фінансова
стабільність управління водними ресурсами та використання економічних інструментів, які
є міжнародно визнані та втілені у відповідному законодавстві ЄС, зокрема в Рамковій Директиві ЄС про воду та Конвенції Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК) про захист і використання транскордонних Водотоків та міжнародних озер та її Протокол про воду та здоров’я,
а також у керівництві, наданому Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР), перетворити ці принципи на ефективні інструменти політики.
Висновки. Важливу роль у сприянні переходу до принципів інтегрованого управління водними ресурсами відіграють міжнародні рамки, що сприяють розвитку, включаючи Водну рамкову директиву ЄС та Конвенцію про воду ЄЕК.
Таким чином, необхідно багато чого зробити для встановлення правових та інституційних механізмів басейнового управління та перетворення їх у практику інтегрованого управління водними ресурсами. Необхідність координації між різними секторами з питань використання водних ресурсів повинна відображатися в національному законодавстві. Горизонтальні координаційні органи та механізми, як правило, є частиною національного законодавства;
однак їх ефективне функціонування залишається проблемою. При цьому досягнення інституційної стабільності є однією з передумов для досягнення плідної вертикальної та горизонтальної координації, забезпечення безперервності реформ, фінансової стабільності та адекватних людських ресурсів для цього. Участь громадськості та залучення зацікавлених сторін
до процесу прийняття рішень з питань управління водними ресурсами залишається проблемою, але доступ до інформації про воду в цілому краще організований. Участь громадськості в
управлінні водними ресурсами передбачена у національному законодавстві. Проте правила, що
встановлюють практичні процедури для участі громадськості, значною мірою відсутні. Охорона водних екосистем і захист якості води є слабкими. Для захисту екосистем річок необхідно забезпечити мінімальний екологічний потік. У напівзасушливих районах спостереження за
мінімальним потоком залишається складним. Системи моніторингу якості води недостатньо фінансуються і необхідно запровадити нові галузі, такі, як екосистемний та біологічний
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моніторинг. Економічні інструменти (включаючи збори за видобуток, збори за забруднення
та тарифи на послуги водопостачання) можуть стимулювати ефективне використання
води та допомагати виділяти воду там, де вона створює найбільшу цінність для громади, що
сприяє (зеленому) зростанню. Таким чином, вони можуть знизити потребу у збільшенні пропозиції та інвестувати в нову інфраструктуру. Вони також можуть генерувати доходи для
постачальників послуг. Хоча такі інструменти, як правило, згадуються в національному законодавстві країн, вони будуть здійснюватися лише за умови належного проектування та ефективного впровадження. Це вимагає посилення спроможності здійснювати моніторинг використання води та дотримання водної політики регулювання. Питання доступності є серйозною проблемою у всіх країнах. Їх краще вирішувати через цільові соціальні заходи, ніж через
дешеву воду для всіх.
Краще зрозуміти і застосовувати принципи інтегрованого управління водними ресурсами поступово, а також розширити горизонтальну співпрацю шляхом регулярних обговорень
між учасниками для розробки та вдосконалення національної водної політики, а також транскордонного водного співробітництва.
Ключові слова: державне управління, механізми державного управління водними ресурсами, спільна політика України з ЄС, принципи інтегрованого управління.
Implementation Public Administration mechanisms of water resources
on management integrated principles
Abstract
The purpose of the article is to identify and implement the mechanisms of state water resources
management based on the Ukraine with the EU common policy, which built on the principles of integrated water resources management.
Scientific novelty is to improve the scientific approaches to implement the mechanisms of state
water resources management based on the Ukraine with the EU common policy on the principles of
integrated management, namely: basin management, inter-sectoral and vertical coordination of water
resources management, transparency and public participation, ensuring the sustainable use of water
resources, including the protection of ecosystems, the financial stability of water resources management and the use of economic instruments that are internationally recognized and embodied in the relevant EU legislation, in particular the EU Water Framework Directive and the UNECE Convention on
the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes and its Protocol on
Water and Health, as well as in the guidance provided to the Organization of the Economic Cooperation
and Development (OECD) will transform these principles into effective policy tools.
Conclusions. The international framework for promoting development, including the EU Water
Framework Directive and the ECE Water Convention, play an important role in promoting the transition to the principles of integrated water resources management.
So while the work on the implementation of integrated water resources management has begun,
much needs to be done in establishing legal and institutional mechanisms for basin management and
transforming into their practice integrated management of water resources. The need for coordination
between the various sectors on the use of water resources should be reflected in national legislation.
Horizontal coordinating bodies and mechanisms, as a rule, are part of national legislation; however,
their effective functioning remains a problem. At the same time, achieving institutional stability is one
of the prerequisites for achieving fruitful vertical and horizontal coordination, ensuring the continuity
of reforms, financial stability and adequate human resources for this. Public participation and stakeholder involvement in the water management decision-making process remain a challenge, but access
to water information is generally better organized. Participation of the public in the management of
water resources is provided for in national legislation. However, rules that establish practical procedures for public participation are largely absent. The protection of water ecosystems and the protection of water quality are weak. To protect the ecosystems of rivers, it is necessary to ensure a minimum
ecological flow. In semi-arid areas, observing the minimum flow remains difficult. Water quality mon1/2019
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itoring systems are not sufficiently funded and new industries, such as ecosystem and biological monitoring, need to be introduced. Economic instruments (including mining charges, pollution charges, and
water utility tariffs) can stimulate the efficient use of water and help to emit water where it is most
valuable to the community, which contributes to (green) growth. Thus, they can reduce the need to increase offers and invest in new infrastructure. They can also generate revenue for service providers. Although such instruments are generally referred to in the national legislation of the countries, they will
only be implemented if properly designed and effectively implemented. This requires strengthening the
ability to monitor water use and adhere to water regulation policies. Accessibility issues are a serious
problem in all countries. It is better to solve them through targeted social activities than through cheap
water for everyone.
It is better to understand and apply the principles of integrated water management gradually, and
to expand horizontal co-operation through regular discussions between the parties to develop and improve national water policy as well as cross-border water cooperation.
Key words: public administration, mechanisms of state water resources management, common
policy of Ukraine with the EU, principles of integrated management.
Постановка проблеми. Світовий банк
прагне допомогти країнам досягти цілей
економічного зростання та зменшення бідності на основі цілей сталого розвитку.
Йдеться, зокрема, про управління водними
ресурсами і цілі управління ними. Відповідно, Банк має великий інтерес у наданні допомоги країнам у забезпеченні безпеки водних
ресурсів шляхом надійного та сталого управління водними ресурсами.
Основні напрями діяльності спрямовані
на забезпечення стійкості водних ресурсів,
зміцнення кліматичної стійкості та посилення інтегрованого управління для досягнення
цілей Глобальної практики та цілей сталого розвитку через безпосереднє управління
водними ресурсами або багатогалузеві проекти та опосередковано через сільське господарство, енергетику, навколишнє середовище, клімат або міські проекти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті розглянуто та проаналізовано
директиви Європейського Парламенту та
Ради Європи, Конвенції Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК), публікації Економічної Комісії для Європейської Організації
економічного співробітництва та розвитку,
звіти та керівні документи ЄС, а також нормативно-правові документи України, включаючи міжнародні угоди [1–34].
Виклад основного матеріалу. Спільна стратегія впровадження водної рамкової
Директиви (WFD 2000/60/EC) передбачає,
перш за все, удосконалення організаційно-правового механізму державного управління водними ресурсами в Україні на принципах спільної політики України з ЄС.
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Виходячи з цього формуються такі організаційно-правові завдання для державного
управління:
1. У межах адміністративних заходів у районах річкових басейнів:
- ідентифікація окремих річкових басейнів, що знаходяться на території країни, і
призначення їх окремими районами басейну річок (малі річкові басейни можуть бути
об’єднані з більшими басейнами річок або
приєднані до сусідніх невеликих басейнів
для формування окремих районів басейну
річок, де це необхідно; підземні води повинні бути ідентифіковані та призначені в
найближчий або найбільший відповідний
район басейну річки; прибережні води повинні бути ідентифіковані та віднесені до
найближчого або найбільшого відповідного
району або районів річкового басейну);
- забезпечення належних адміністративних заходів, включаючи визначення відповідного компетентного органу, для застосування правил Директиви 2000/60/EC у межах кожного басейну ріки, що знаходиться на
території країни;
- забезпечення покладання на міжнародний район басейну річки, який охоплює територію більш ніж однієї країни;
- забезпечення відповідних адміністративних процедур, включаючи визначення
відповідного компетентного органу, для застосування правил Директиви 2000/60/EC
у межах будь-якого міжнародного району
басейну річки, що знаходиться на території
країни;
- забезпечення координації всього району
басейну річки для всіх програм заходів (для
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міжнародних районів басейну річок зацікавлені держави-члени разом забезпечують
таку координацію та можуть з цією метою
використовувати існуючі структури, що базуються на міжнародних угодах);
- визначення існуючого національного
або міжнародного органу як компетентного
органу для цілей Директиви 2000/60/EC.
Приймаючи програми заходів щодо
управління басейном річок з урахуванням
стандартів, встановлених відповідним законодавством ЄС,
для поверхневих вод необхідним є:
- впровадження необхідних заходів для
запобігання погіршенню статусу всіх поверхневих вод;
- захист, зміцнення та відновлювання всіх
поверхневих вод, частково та багато модифікованих водних об’єктів із метою досягнення
хорошого статусу поверхневої води;
- захист та зміцнення всіх частково та багато модифікованих водних об’єктів із метою
досягнення гарного екологічного потенціалу та гідного хімічного статусу поверхневих
вод;
для підземних (ґрунтових) вод необхідним є:
- впровадження заходів, необхідних для
запобігання або обмеження надходження забруднюючих речовин у підземних (ґрунтових) водах та погіршення стану всіх підземних (ґрунтових) вод;
- захист, зміцнення та відновлення всіх
об’єктів підземних (ґрунтових) вод, що забезпечує баланс поповнення підземних (ґрунтових) вод із метою досягнення хорошого статусу підземних (ґрунтових) вод;
- впровадження заходів, необхідних для
скасування будь-якої значної та стійкої тенденції до підвищення концентрації будь-якого забруднювача внаслідок впливу діяльності людини з метою поступового зменшення
забруднення підземних (ґрунтових) вод;
для природоохоронних територій необхідним є:
- дотримання встановлених законодавством ЄС відповідних стандартів та цілей,
якщо інше не передбачено законодавством
ЄС, згідно з яким встановлені окремі охоронювані території;
визначення для об’єктів поверхневих вод
як частково або багато модифікованих, у
разі:
1/2019

- зміни гідроморфологічних характеристик, які будуть необхідні для досягнення
гарного екологічного статусу, матимуть суттєвий негативний вплив на: більш широке
середовище, навігацію, включаючи портові
споруди або відпочинок, діяльність із метою
зберігання води (питної води, для виробництва електроенергії, зрошення), регулювання водних ресурсів, захист від повеней, осушення земель або інші не менш важливі заходи з розвитку людського потенціалу;
- якщо вигідні цілі, які забезпечуються
частково модифікованими або модифікованими характеристиками водного об’єкта, не
можуть, із причин технічної доцільності або
непропорційних витрат, досягатися значно
кращими екологічними параметрами.
Характеристику району басейну річки, огляд екологічного впливу діяльності людини
та економічний аналіз водокористування необхідно проводити відповідно до технічних
умов, викладених у Додатках II та III Директиви 2000/60/ЕС.
2. Формування реєстру природоохоронних
територій або регістрів усіх районів, що знаходяться в кожному районі річкового басейну,
які визначені як ті, що потребують спеціального захисту згідно з конкретним законодавством Співтовариства для захисту поверхневих та підземних (ґрунтових) вод або для збереження середовищ існування безпосередньо
залежних від води. Це всі водні об’єкти та всі
охоронювані території, встановлені відповідно до Додатку IV Директиви 2000/60/ЕС. Для
кожного району басейну річок реєстр або реєстри природоохоронних територій слід постійно переглядати та оновлювати.
3. Забезпечення необхідної охорони водних об’єктів, визначених з метою запобігання
погіршенню їх якості. Це робиться для того,
щоб зменшити рівень очищення, необхідного для виробництва питної води. Також
можливе встановлення захисних зон для цих
водних об’єктів.
4. Проведення моніторингу статусу поверхневих вод, стану підземних (ґрунтових) вод та охоронюваних територій шляхом створення програм моніторингу стану
водного середовища з метою встановлення
узгодженого та всебічного огляду стану води
в кожному районі річкового басейну:
- для поверхневих вод такі програми повинні охоплювати: об’єм та рівень або швид-

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 121

державне управління
кість потоку в обсязі, відповідному екологічному і хімічному стану та екологічному потенціалу;
- для підземних вод такі програми повинні охоплювати моніторинг хімічного та кількісного статусу;
- для природоохоронних територій зазначені вище програми доповнюються тими
специфікаціями, що містяться в законодавстві Співтовариства, згідно з якими окремі
охоронювані території встановлені.
Такий моніторинг повинен відповідати
вимогам Додатку V Директиви 2000/60/ЕС.
Технічні характеристики та стандартизовані методи аналізу й моніторингу стану води
встановлюються відповідно до процедури,
передбаченої ст. 21 Директиви 2000/60/ЕС.
5. Врахування принципу відшкодування
витрат на послуги з водопостачання, включаючи екологічні та ресурсні витрати, з урахуванням економічного аналізу, проведеного відповідно до Додатку III Директиви
2000/60/ЕС та відповідно до принципу «плата за забруднення».
Також політика в галузі водопостачання
повинна забезпечувати належні стимули для
користувачів ефективно використовувати
водні ресурси і тим самим сприяти досягненню екологічних цілей Директиви 2000/60/
ЕС.
6. Відповідно до комбінованого підходу
забезпечення створення та / або впровадження:
- контролю за викидами на основі найкращих наявних технологій, або
- відповідні граничні величини викидів,
або
- у випадку дифузного впливу – контроль,
що включає, у відповідних випадках, найкращі екологічні практики, викладений у директивах Ради 96/61/EС, 91/271/ЕЕС, 91/676/
ЕЕС.
7. Забезпечення та створення для кожного району річкового басейну або частини
міжнародного басейну річок на території
країни програми заходів з урахуванням результатів аналізу, відповідно до статті 5 Директиви 2000/60/ЕС, для досягнення цілей,
встановлених у статті 4 Директиви 2000/60/
ЕС. Такі програми заходів можуть містити
посилання на заходи, що містяться у законодавстві, прийнятому на національному рівні,
та охоплюють всю територію країни. Відпо-
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відно можна прийняти заходи, що застосовуються до всіх районів річкових басейнів та /
або частин міжнародних районів басейну річок, що потрапляють на територію країни.
Кожна програма заходів повинна включати
«основні» заходи, зазначені в пункті 3 Директиви 2000/60/ЕС, і, де це необхідно, «додаткові» заходи.
Існує також потреба у вирішенні питань
узгодженим підходом, враховуючи відповідні
компроміси, пов’язані з управлінням водними ресурсами, зокрема:
- забезпечення питною водою в країні;
- поєднання управління водними ресурсами з продовольчою безпекою в країні через
посилене рибальство;
- поєднання управління водними ресурсами й охорони навколишнього середовища з
охороною біорозмаїття;
- поєднання управління водними ресурсами з поглинанням вуглецю та зміною клімату.
Тому на міжнародному рівні як шлях вперед для ефективного, справедливого та сталого розвитку й управління обмеженими
водними ресурсами світу та для подолання
суперечливих вимог був прийнятий інтегрований підхід до управління водними ресурсами, який передбачає щодо:
управління водними ресурсами:
- інтегровану стратегію управління та
планування водних ресурсів;
- моделювання, розподіл;
- планування й управління міжнародними та транскордонними річковими системами;
- дослідження можливостей інфраструктури водних ресурсів та інвестиційні стратегії;
- стратегії та плани управління водозборами;
- оцінка та адаптація зміни клімату;
- вимоги до екологічної науки про воду та
екологічні потоки;
- моделювання, оцінка та управління
якістю води;
- управління повторним використанням,
переробкою та збереженням води;
- моделювання й управління підземними
водами та водоносними горизонтами;
- системи підтримки прийняття рішень
та управління інформацією;
- навчання та розбудову спроможності;
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- розвиток і підтримку інституційної та
політичної політики;
- соціально-економічну оцінку;
- розширене чисельне та фізичне моделювання;
- дослідження та проектування доцільності зрошення;
затоплення та водовідведення:
- масове планування та проектування магістральних вод;
- вода чутливого міського дизайну;
- сталий дизайн міської каналізації;
- мережі річок і озер;
- гідрологічний аналіз;
- лінії затоплення, картографування та
управління паводками;
- гідравлічний аналіз і проектування;
- управління природними шляхами та
проектування інженерних водних шляхів;
- флювіальні геоморфології та дослідження седиментації;
- управління ризиками повені й оцінка
небезпеки;
- управління ризиками катастроф;
води для промисловості, гірничої справи
та виробництва:
- управління шахтними та промисловими
водами;
- оцінка вразливості джерел води;
- покращення ефективності використання води та відновлення ресурсів.
Механізм управління водними ресурсами на засадах спільної політики України з
ЄС будується на принципах інтегрованого
управління водними ресурсами, які є визнані на міжнародному рівні та втілені у відповідному законодавстві ЄС, зокрема в Рамковій Директиві ЄС про воду й Конвенції Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК) про
захист і використання транскордонних Водотоків та міжнародних озер та її Протоколі
про воду та здоров’я, а також у керівництві,
наданому Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) перетворити
ці принципи на ефективні інструментів політики. Це п’ять принципів, що були обрані
для відображення основних умов, зокрема [29]:
Принцип 1. Басейнове управління.
Принцип 2. Міжгалузева і вертикальна
координація управління водними ресурсами.
Принцип 3. Прозорість та участь громадськості.
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Принцип 4. Забезпечення сталого використання водних ресурсів, включаючи захист
екосистем.
Принцип 5. Фінансова стабільність управління водними ресурсами та використання
економічних інструментів.
Висновки. Важливу роль у сприянні переходу до принципів інтегрованого управління водними ресурсами відіграють міжнародні рамки, що сприяють розвитку, включаючи Водну рамкову директиву ЄС та Конвенцію про воду ЄЕК.
Таким чином поки робота з впровадження інтегрованого управління водними ресурсами розпочалася, багато чого необхідно зробити щодо встановлення правових та
інституційних механізмів для басейнового
управління та перетворення їх у практику інтегрованого управління водними ресурсами.
Необхідність координації між різними секторами з питань використання водних ресурсів повинна відображатися в національному
законодавстві. Горизонтальні координаційні органи та механізми, як правило, є частиною національного законодавства; однак
їх ефективне функціонування залишається
проблемою. При цьому досягнення інституційної стабільності є однією з передумов для
досягнення плідної вертикальної та горизонтальної координації, забезпечення безперервності реформ, фінансової стабільності
та адекватних людських ресурсів для цього.
Участь громадськості та залучення зацікавлених сторін до процесу прийняття рішень
з питань управління водними ресурсами залишається проблемою, але доступ до інформації про воду в цілому краще організований.
Участь громадськості в управлінні водними
ресурсами передбачена у національному законодавстві. Проте, правила, що встановлюють практичні процедури для участі громадськості, значною мірою відсутні. Охорона
водних екосистем і захист якості води є слабкими. Для захисту екосистем річок необхідно забезпечити мінімальний екологічний
потік. У напівзасушливих районах спостереження за мінімальним потоком залишається
складним. Системи моніторингу якості води
недостатньо фінансуються і необхідно запровадити нові галузі, такі як екосистемний
та біологічний моніторинг. Економічні інструменти (включаючи збори за видобуток,
збори за забруднення та тарифи на послуги
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державне управління
водопостачання) можуть стимулювати ефективне використання води та допомагати виділяти воду там, де вона створює найбільшу
цінність для громади, що сприяє (зеленому) зростанню. Таким чином, вони можуть
знизити потребу у збільшенні пропозиції та
інвестувати в нову інфраструктуру. Вони також можуть генерувати доходи для постачальників послуг. Хоча такі інструменти, як
правило, згадуються в національному законодавстві країн, вони будуть здійснюватися
лише за умови належного проектування та
ефективного впровадження. Це вимагає посилення спроможності здійснювати моніторинг використання води та дотримання водної політики регулювання. Питання доступності є серйозною проблемою у всіх країнах.
Їх краще вирішувати через цільові соціальні
заходи, ніж через дешеву воду для всіх.
Краще зрозуміти і застосовувати принципи інтегрованого управління водними ресурсами поступово, а також розширити горизонтальну співпрацю шляхом регулярних
обговорень між учасниками для розробки та
вдосконалення національної водної політики, а також транскордонного водного співробітництва.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ ВОД В УКРАЇНІ
Анотація
Метою статті є аналіз політико-правового забезпечення публічного управління у сфері
охорони та використання транскордонних вод в Україні та визначення напрямів його вдосконалення. Охорона та використання транскордонних вод в Україні є об’єктом дослідження низки вчених у галузі екології, економіки, права тощо.
Наукова новизна даного дослідження обґрунтовується тим, що у ньому вперше проаналізоване політико-правове забезпечення публічного управління у сфері охорони та використання транскордонних вод в Україні. Досліджені основні складові понятійно-категоріального апарату охорони та використання транскордонних вод, що регламентовані положеннями
міжнародного законодавства. Викладені заплановані урядом України заходи у сфері охорони
та використання транскордонних вод на території України. Надані пропозиції щодо удосконалення політико-правового забезпечення публічного управління у сфері охорони та використання транскордонних вод в Україні.
Висновки. Недосконалість політико-правового забезпечення публічного управління у сфері
охорони та використання транскордонних вод в Україні є наслідком недостатнього виконання
євроінтеграційних вимог та неналежного міждержавного співробітництва. Міжнародну водно-екологічну ситуацію запропоновано покращити шляхом створення налагодженого управління басейнами транскордонних водних об’єктів в цілому. Розпочати вказану роботу необхідно із
укладання угод, сторонами яких повинні бути усі держави, на територіях яких простягаються
басейни транскордонних водних об’єктів. Надалі потрібно посилити увагу на подальшому створенні міжнародних басейнових комісій та напрацюванні планів управління басейнами річок.
Ключові слова: публічне управління, політико-правове забезпечення, транскордонні води,
транскордонне співробітництво, інтегроване управління, басейновий принцип.
POLITICAL AND LEGAL SUPPLY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF PROTECTION
AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERS IN UKRAINE
Abstract
The purpose of the article is to analyze the political and legal supply of public administration in
the field of protection and use of transboundary waters in Ukraine and to determine the directions
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for its improvement. The protection and use of transboundary waters in Ukraine is the subject of
a study by a number of scientists in the field of ecology, economics, law, etc. To date, transboundary
environmental and economic cooperation in the field of water use and protection, environmental
transboundary pollution, transboundary cooperation during state control in the field of water use and
protection, etc. has been analyzed. Along with this, the issue of political and legal provision of public
administration in the field of protection and use of transboundary waters is left out of the attention of
scientists.
The scientific novelty of this study is grounded in the fact that it first analyzes the political and
legal framework of public administration in the field of protection and use of transboundary waters
in Ukraine. The main components of the conceptual and categorical apparatus for the protection and
use of transboundary waters, regulated by the provisions of international law, are investigated. The
measures planned by the Government of Ukraine in the field of protection and use of transboundary
water on the territory of Ukraine are outlined. Proposed proposals on improvement of the political and
legal framework of public administration in the field of protection and use of transboundary waters in
Ukraine.
The conclusion of the study concluded that the imperfection of the political and legal provision
of public administration in the field of protection and use of transboundary waters in Ukraine is a
consequence of insufficient implementation of European integration requirements and inadequate
interstate cooperation. It is proposed to improve the international water and ecological situation by
establishing well-established management of the basins of transboundary water bodies in general. It
is necessary to start the work from the conclusion of agreements, which parties should be all states in
the territories of which there are basins of transboundary water bodies. In the future, attention should
be paid to the further establishment of international basin commissions and the development of river
basin management plans.
Key words: public administration, political and legal provision, transboundary waters, transborder cooperation, integrated management, basin principle.

Постановка проблеми. У світі значна
увага приділяється регулюванню відносин
щодо охорони та використання транскордонних вод. Вони визнані особливими об’єктами
управлінської діяльності на міжнародному,
національному та локальному рівнях.
В Україні більшість великих річкових басейнів (Дніпро, Сіверський Донець, Дністер,
Західний Буг, Тиса, Дунай) є транскордонними. Публічне управління у сфері охорони та
використання транскордонних водних об’єктів на території України здійснюється в контексті міжнародних та національних напрямів державної водної політики, що регламентовані відповідними нормами законодавства.
Співпраця у сфері транскордонних вод має
свої особливості залежно від географічних та
кліматичних особливостей регіонів [1].
Зважаючи на незадовільний стан транскордонних водних об’єктів на території
України, що безумовно є наслідком в значній
мірі неефективного публічного управління у
вітчизняній галузі водного господарства, обрана для дослідження тематика має надзвичайну актуальність.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні українські вчені дослідили певні аспекти охорони та використання
транскордонних вод. Зокрема, проаналізовано транскордонну еколого-економічну
співпрацю у сфері використання й охорони
водних ресурсів (І. А. Дубович) [2], екологічне транскордонне забруднення (Г. О. Обиход) [3], транскордонне співробітництво під
час здійснення державного контролю у сфері
використання та охорони вод (І. Є. Чумаченко) [4] та ін. Разом з тим, політико-правове
забезпечення публічного управління у сфері
охорони та використання транскордонних
вод не стало об’єктом окремої наукової роботи.
Метою статті є аналіз політико-правового забезпечення публічного управління
у сфері охорони та використання транскордонних вод в Україні та визначення напрямів
його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. За міжнародною класифікацією наша держава належить до групи європейських країн, що найменш забезпечені власними водними ресур-
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сами [5, с. 42]. Ускладнюється зазначене тим,
що в Україні сучасна модель «державного
управління» не відповідає вимогам сьогодення [6, с. 122], і це, як наслідок, спричиняє ще
більший дисбаланс між попитом на воду та її
кількістю.
Формування національної політики у
сфері охорони та використання транскордонних вод регулюється нормами міжнародно-правових актів, що ратифіковані Верховною Радою України.
Нині
важливим
міжнародно-правовим джерелом щодо регламентації відносин в сфері транскордонних водних об’єктів є Конвенція з охорони та використання
транскордонних водотоків та міжнародних
озер [7], прийнята в Гельсінкі в 1992 році
та ратифікована Україною Законом від
01.07.1999 року.
Дана Конвенція має досить вдалу структуру, яка вміщує у собі окрему статтю, присвячену тлумаченню основних складових
понятійно-категоріального апарату охорони
та використання транскордонних вод. Проте,
на наш погляд, зважаючи на назву досліджуваної Конвенції, суттєвим недоліком, з теоретичної точки зору, згаданої статті є відсутність у ній визначення змісту понять «транскордонні водотоки» та «міжнародні озера».
Об’єднавши зазначені поняття назвою «транскордонні води», розробники Конвенції визначили їх як будь-які поверхневі чи підземні
води, які позначають, перетинають кордони
між двома і більше державами або розташовані на таких кордонах (ст. 1).
Окрім того, стаття 1 Конвенції вміщує у
собі визначення таких специфічних для досліджуваної сфери понять як «транскордонний вплив», «прибережні органи», «небезпечні речовини», «найкраща наявна технологія» тощо.
Важливо відзначити, що якість управлінських дій щодо охорони та використання
транскордонних водних об’єктів напряму залежить від рівня організації транскордонного співробітництва. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про транскордонне співробітництво» [8], під ним необхідно розуміти спільні
дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх
представницькими органами, місцевими ор1/2019

ганами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції,
визначеної їх національним законодавством.
Нещодавно Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385 [9], розвиток транскордонного співробітництва визначено одним із пріоритетних завдань реалізації державної регіональної політики.
Положеннями Закону України «Про транскордонне
співробітництво»
закріплені
фундаментальні концептуальні засади його
здійснення. Зокрема, ними регламентована мета та принципи державної політики
у сфері транскордонного співробітництва
(ст. 4). Метою державної політики у даній
сфері законодавець визначив створення
сприятливих умов для ефективної та взаємовигідної співпраці суб’єктів та учасників
транскордонного співробітництва України,
підвищення соціально-економічного розвитку регіонів України та рівня життя населення. Своєю чергою, принципами державної
політики у сфері транскордонного співробітництва було названо: законність; чіткий
розподіл завдань, повноважень та відповідальності між суб’єктами транскордонного
співробітництва України; гармонізацію загальнодержавних, регіональних та місцевих
інтересів; забезпечення рівних можливостей
для регіонів України щодо співпраці в рамках
транскордонного співробітництва; розмежування відповідальності та повноважень між
центральними та місцевими органами виконавчої влади з метою найбільш ефективного
розв’язання проблем та завдань у вказаній
сфері; створення ефективних механізмів забезпечення умов для здійснення транскордонного співробітництва.
Напрями державної політики у сфері
охорони та використання транскордонних
вод визначені низкою нормативно-правових актів України. Зокрема, у Загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до
2021 року, затвердженій Законом України
від 24.05.2012 р. № 4836-VI [10], регламентовано зміцнення міжнародного співробітництва з питань раціонального використання
і охорони транскордонних водних об’єктів;
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у Основних засадах (стратегії) державної
екологічної політики України на період до
2020 року, затверджених Законом України
від 21.12.2010 р. № 2818-VI [11], – розширення співробітництва з питань запобігання
транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища; у Концепції
екологічного оздоровлення басейну р. Сіверський Донець, схваленій розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р.
№ 224‑р [12], – створення інтегрованої басейнової (міжвідомчої) системи моніторингу
довкілля та збору даних (включаючи транскордонний моніторинг) тощо.
Положення Основних напрямів державної
політики України у галузі охорони довкілля,
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених постановою Верховної Ради України від
05.03.1998 р. № 188/98-ВР [13], містять низку чинників щодо необхідності розв’язання
екологічних проблем, в тому числі водних,
шляхом здійснення міжнародного співробітництва. Серед них вважаємо за необхідне відзначити глобальний характер багатьох екологічних проблем, транскордонний характер
забруднення, міжнародні зобов’язання України щодо охорони довкілля.
Поряд із цим зміст Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016–2020 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від
23.08.2016 р. № 554 [14], свідчить, що на сьогодні транскордонне співробітництво здійснюється як на міждержавному рівні, так і на
рівні територіальних громад, їх представницьких органів, місцевих органів виконавчої влади. Таке співробітництво сприяє соціальній та економічній конвергенції прикордонних регіонів та створенню нових можливостей для їх розвитку, в тому числі розвитку
економічних, соціальних, науково-технічних,
екологічних, культурних та інших відносин,
обміну досвідом.
Згідно з принципами, викладеними у ряді
конвенцій, до яких приєдналася Україна, для
управління транскордонними (міжнародними) річковими басейнами створюються
міжнародні басейнові комісії. У даний час у
світі діють десятки таких комісій. Найбільш
авторитетна серед них – Міжнародна комісія
захисту річки Дунай, членом якої є і Україна. Міжнародне співробітництво у цій сфері
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координує міжнародний орган – Глобальне
Водне Партнерство та його 11 технічних комітетів. Це дозволяє отримувати методичну,
технічну та іншу допомогу у впровадженні інтегрованого управління річковими басейнами, використовувати міжнародний
досвід щодо оцінки стану водних екосистем [15, с. 62].
Нині у водній сфері пріоритетами транскордонного співробітництва України із сусідніми державами визначено: з Республікою
Білорусь – посилення співпраці у сфері екології, в тому числі створення системи попередження про транскордонне переміщення
забруднюючих речовин річками; з Румунією – розв’язання загальних проблем щодо
створення спільної системи управління водними ресурсами; економічне використання
гирла р. Дунай; з Угорщиною – забезпечення
розвитку протипаводкового захисту та створення інтегрованої системи прогнозування паводків; поліпшення якості води; стале
використання природних ресурсів, зокрема
управління водними ресурсами; з Республікою Польща – забезпечення розвитку меліоративних мереж для сприяння розвитку
сільських територій та систем водопостачання; з Республікою Молдова – здійснення
заходів щодо протидії екологічним катастрофам, зокрема очищення стоків [14].
Відповідно до положень ст. 2 Конвенції з
охорони та використання транскордонних
водотоків та міжнародних озер прибережні
Сторони здійснюють співробітництво шляхом укладання двосторонніх та багатосторонніх угод з метою вироблення узгодженої
політики, програм та стратегій, що охоплюють відповідні водозбори або їхні частини,
для забезпечення запобігання, обмеження
та скорочення транскордонного впливу та з
метою охорони навколишнього середовища
транскордонних вод або навколишнього середовища, яке перебуває під впливом таких
вод, в тому числі й морського середовища.
На виконання зобов’язань України на основі міжурядових угод із сусідніми країнами з питань водного господарства на прикордонних водних об’єктах організації, що
належать до сфери управління Держводагентства України, беруть участь у виконанні
домовленостей у рамках двосторонніх угод
щодо спільного використання та охорони
транскордонних водних об’єктів [16, с. 36].
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Прикладами є Угода між Україною та Російською Федерацією про спільне використання та охорону прикордонних водних
об’єктів (19 жовтня 1992 р., м. Київ), Угода
між Урядом України та Урядом Словацької
Республіки з питань водного господарства
на прикордонних водах (14 червня 1994 р.,
м. Братислава); Угода між Урядом України
та Урядом Республіки Молдова про спільне
використання та охорону прикордонних вод
(23 листопада 1994 р., м. Кишинів); Угода
між Урядом України та Урядом Республіки
Польща про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах
(10 жовтня 1996 р., м. Київ); Угода між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства
на прикордонних водах (30 вересня 1997
р., м. Галац); Угода між Урядом України та
Урядом Угорської Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах
(11 листопада 1997 р., м. Будапешт); Угода
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спільне використання та охорону транскордонних вод
(16 жовтня 2001 р., м. Київ).
Зауважимо, що двосторонні угоди про
співробітництво з питань водного господарства на прикордонних водах не завжди
відповідають вимогам євроінтеграційної
політики, яка передбачає впровадження інтегрованого управління водними ресурсами
за басейновим принципом. Зокрема, це стосується двосторонніх угод, предметом яких
є міжнародне співробітництво щодо таких
річок, як Дунай, Дніпро, Західний Буг, Тиса.
Обґрунтовується зазначене тим, що басейни
викладених річок знаходяться на територіях
більш ніж двох держав.
На сьогодні зустрічаються непоодинокі
випадки порушення вимог угод щодо транскордонного співробітництва у досліджуваній сфері. Вказане призводить до міждержавних непорозумінь та звинувачень. Наприклад, нині досить суперечлива ситуація
спостерігається між Україною та Молдовою
щодо річки Дністер. Так, молдовська сторона звинувачує Україну в обмеженні потоків
води із українських водосховищ; Україна підкреслює небажання влади Молдови обговорювати забруднення річки містами Молдови.
Протиріччя ще більше загострилися, коли
Україна оголосила про свої плани додатково
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побудувати 6 гідроелектростанцій на Дністрі. При цьому необхідно підкреслити, що
рівень води Дністра на території Молдови
вже зараз періодично досягає критичної позначки у 8,4 м. Це створює ризик припинення водопостачання до столиці Молдови Кишинева [17].
Основною умовою ефективного міжнародного співробітництва у сфері охорони та
використання транскордонних водних об’єктів є оперативний обмін інформацією (ст. 6
Конвенції з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер).
Разом з тим, варто відзначити, що сучасна
еколого-економічна інформація щодо використання, охорони і відтворення водних ресурсів у зарубіжних, прилеглих до кордону
України, регіонах дуже неповна. Викладене
серйозно перешкоджає розширенню та зміцненню міждержавних відносин [2, с. 74].
З метою усунення проблем, що виникають у сфері охорони та використання транскордонних вод на території України, уряд
нашої держави запланував протягом 2016–
2020 років здійснення низки заходів. Їх реалізація покладена на систему органів публічного управління: Держекоінспекція, Держводагентство та Мінприроди повинні забезпечити оснащення підприємств, що належать
до сфери управління Держводагентства, та
територіальних органів Держекоінспекції у
прикордонних регіонах плавзасобами та сучасними засобами вимірювальної техніки
для визначення вмісту забруднюючих речовин з метою проведення моніторингу транскордонних водних об’єктів; Мінприроди, Мінекономрозвитку, МЗС, Мінкультури, Одеська, Вінницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Волинська,
Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська облдержадміністрації – створити та
забезпечити функціонування українських
ділянок транскордонних біосферних резерватів, водно-болотних угідь міжнародного
значення, об’єктів всесвітньої природної та
культурної спадщини; Мінприроди, Держводагентство, облдержадміністрації – провести комплексний екологічний моніторинг у
Дунайському регіоні та опрацювати питання щодо розроблення моделі прогнозування
екологічного стану басейну дельти р. Дунай;
Мінприроди, Держводагентство, ДСНС, облдержадміністрації – забезпечити інтегро-
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ване управління ресурсами, у тому числі
водними, у басейнах річок Тиса, Прут і Сірет,
зокрема запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, здійснювати контроль за
забрудненням із застосуванням кращих сучасних технологій згідно з рекомендаційним
листом за пріоритетом 6 Стратегії ЄС для
Дунайського регіону; Мінприроди, Держводагентство, облдержадміністрації – забезпечити укріплення берегів р. Дунай; Мінприроди, облдержадміністрації – забезпечити
відновлення та охорону ресурсів унікальних
гідробіонтів р. Дунай та північно-західної частини Чорного моря; Мінприроди, Держводагентство, облдержадміністрації – розширити
зону природоохоронних територій, здійснити заходи у сфері охорони і відновлення екосистем водно-болотних угідь у дельті р. Дунай; Мінінфраструктури, облдержадміністрації – утворити річкові інформаційні служби
на українській ділянці р. Дунай [14].
Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що недосконалість політико-правового забезпечення публічного управління
у сфері охорони та використання транскордонних вод в Україні є наслідком недостатнього виконання євроінтеграційних вимог
та неналежного міждержавного співробітництва. На наш погляд, міжнародну водно-екологічну ситуацію можна покращити за умови
створення налагодженого управління басейнами транскордонних водних об’єктів в цілому. Розпочати вказану роботу пропонуємо
із укладання угод, сторонами яких повинні
бути усі держави, на територіях яких простягаються басейни транскордонних водних
об’єктів. Надалі потрібно посилити увагу на
подальшому створенні міжнародних басейнових комісій та напрацюванні планів управління басейнами річок.
Перспективами наступних досліджень є
аналіз політико-правового забезпечення публічного управління у сфері охорони та використання транскордонних вод в Україні в
умовах впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим
принципом.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОСВІТИ
Анотація
Мета статті. Дослідження основних проблем реалізації проектів публічно-приватного партнерства у сфері освіти, в тому числі проектів, пов’язаних із забезпеченням соціальної
адаптації дітей з особливими потребами.
Наукова новизна, висновки. Вперше запропоновано визначення поняття «Типовий (модельний) договір публічно-приватного партнерства у сфері освіти», а також обґрунтовано
доцільність прийняття на законодавчому рівні «персональної освітньої програми ДОП (для
дітей з особливими потребами)», визначені ключові елементи такої програми. Отримала подальший розвиток позиція щодо потреби розроблення та затвердження Національного плану управління та будівництва закладів освіти в Україні. Стверджується необхідність прийняття Єдиного кодифікованого акта – Кодексу України у сфері відносин публічно-приватного
партнерства. Отримала подальший розвиток наукова точка зору щодо необхідності встановлення «режиму максимального сприяння» реалізації та управлінню проектами публічно-приватного партнерства з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що полягає у спрощеному порядку виділення земельних ділянок та пільговому режимі
оподаткування приватного партнера при реалізації відповідного проекту.
Ключові слова: публічно-приватне партнерство, освіта, соціальна адаптація, діти з
особливими потребами.
SPECIFIC FEATURES OF PPP EDUCATIONAL PROJECTS IMPLEMENTATION
Abstract
The purpose of the article. Investigation of the main problems of implementation of publicprivate partnership projects in the field of education, including projects related to ensuring social
adaptation of children with special needs.
Scientific novelty. For the first time, the definition of the term «Model (model) contract of
public-private partnership in the field of education» was proposed, and the feasibility of adopting
at the legislative level the «personal educational program of РPP (for children with special needs)»,
1/2019
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identified the key elements of such a program. A further development was made regarding the need to
develop and approve the National Management Plan and the construction of educational institutions
in Ukraine. The point of view regarding the necessity of adopting the Single Coded Act – the Code of
Ukraine in the field of public-private partnership relations is improved. The further development of the
scientific point of view on the need to establish a «maximum assistance regime» for the implementation
and management of public-private partnership projects by public authorities and local governments,
consisting in a simplified allocation of land plots and preferential tax treatment of a private partner in
the implementation of the project.
Key words: public-private partnership, education, social adaptation, children with special needs

Постановка проблеми. Відносини публічно-приватного партнерства (ППП) є
потребою життя сучасного суспільства, в
якому ринкові засади економіки мають поєднуватися із соціальним її спрямуванням, а
тому – вирізнятися збалансованим поєднанням публічних і приватних інтересів в особі
їх носіїв – державних і приватних партнерів
як учасників співробітництва при реалізації
суспільно необхідних проектів [1].
Аналіз останніх публікацій і досліджень. Публічне управління (в широкому
розумінні) державно-приватним партнерством з боку держави проявляється перш за
все в належному нормативно-правовому регулюванні відносин, що складаються при використанні такої форми співпраці держави /
АРК / органів місцевого самоврядування і
приватного бізнесу.
27.06.2014 р. було проведено саміт країн-членів ЄС у Брюсселі, підписано економічну частину Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС зі створенням поглибленої і всеосяжної
зони вільної торгівлі, спрощенням візового
режиму (політична частина зазначеної Угоди була підписана 21.03.2014 р.). Зважаючи
на викладене, особливого значення набуває
проблема приведення у відповідність до вимог ЄС чинного законодавства України.
Водночас напрацювання шляхів вирішення проблем реалізації проектів ППП в Україні потребує звернення до наукових здобутків як вітчизняних (О. М. Вінник, О. Е. Сімсон
та багатьох інших), так і зарубіжних вчених (М. Геддс, Х. ван Хам, Д. д’Уг де ла Кюль,
А. Регінато, В. Варнавський, Ф. Хізер, Б. Чарлі,
В. Хайме та багатьох інших).
Метою цього дослідження є загальна характеристика проектів ППП у сфері освіти та
напрацювання шляхів вдосконалення реалізації таких проектів з точки зору державного
управління.
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Виклад основного матеріалу. ППП у сфері освіти займає місце, з одного боку, між державними закупівлями та повною приватизацією, а з іншого – між приватизацією та орендою, передбачає, що приватний сектор бере
на себе роль постачальника інфраструктурних активів та послуг, які традиційно надавалися та / або фінансувалися виключно державою, за умов розподілу ризиків, зобов’язань, компетенцій та прибутку [2, c. 450].
На даний час посадовими особами Уповноваженого органу з питань державно-приватного партнерства в Україні все більше обґрунтовується точка зору щодо «неминучості» повної приватизації/комерціалізації як
державних підприємств, так і об’єктів соціальної інфраструктури, в тому числі закладів
освіти [3]. При цьому під освітою розуміють
перш за все послугу, яка надається державним сектором для «кінцевих споживачів» –
тих, кого навчатимуть, а також їх батьків [4].
ППП не є приватизацією. Приватизований бізнес може функціонувати в умовах
високо конкурентних ринків або може зберігати монопольні позиції, в зв’язку з чим
потрібне активне регулювання після його
передачі приватному сектору. У будь-якому
випадку такий бізнес виведений з державного сектора. ППП навпаки працює на основі контракту між замовником (державний
сектор) і підрядником (приватний сектор),
який зобов’язує приватний сектор надати
послуги, а державний сектор – визначити
свої довгострокові потреби в послугах, встановити ефективні норми і правила, а також
забезпечити такі умови, при яких приватний
сектор не буде ризикувати своїм капіталом в
процесі надання цих послуг. Крім того, масштаб бізнесу в форматі ППП (а отже, і потенціал його прибутку) обмежується рамками
контракту, а не тільки ринковими важелями.
Ефективне приватне стимулювання, зокрема
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необхідність заробити відповідний прибуток на власний інвестований капітал, все ж
застосовується в управлінні ППП, однак діловий ризик частково регулюється обмеженнями, що накладаються умовами контракту. В рамках ППП державний сектор сплачує
за послуги, що надаються населенню, і несе
повну відповідальність за їх надання, в той
час як роль приватного сектора обмежується забезпеченням вдосконаленого механізму
надання послуг. Таким чином, ППП отримує
інші більш відповідальні повноваження від
держави [5].
При цьому французький досвід реалізації проектів ППП у сфері освіти дозволяє
виокремити такі етапи його реалізації [6]:
1) проектування та планування;
2) фінансування та будівництво;
3) поточне управління та контроль за належним виконанням своїх зобов’язань партнерами.
Розподіл ризиків в даному разі виступає
універсальної стадією, яка має місце як на
етапі планування, так і на стадії безпосередньої реалізації проекту. При цьому ППП не
обов’язково передбачає, що саме приватний
партнер бере на себе всі ризики або найбільшу частку ризиків, пов’язаних з проектом.
Точний розподіл ризиків визначається в кожному конкретному випадку в залежності від
можливостей зацікавлених сторін для оцінки, моніторингу та управління ними [6].
Водночас державний партнер концентрується, перш за все, на визначенні цілей з
точки зору реалізації, охорони та захисту публічних інтересів, якості надаваних послуг,
цінової політики та здійснює контроль за забезпеченням досягнення цих цілей [6].
Слід зазначити, що саме визначення ППП,
яке наведене у французькому Ордонансі від
17.06.2004 [7], найкраще підкреслює інвестиційний потенціал та суспільне значення
проектів ППП. Так, відповідно до частини 1
статті 1 зазначеного Ордонансу, угода про
партнерство (contrat de partenariat) є адміністративним контрактом, відповідно до якого держава або державна установа доручає
третій стороні протягом періоду, що визначається, виходячи з амортизації інвестицій
або умов фінансування, реалізувати велике
суспільно необхідне завдання з будівництва
або трансформації, утримання, обслуговування, експлуатації та управління роботами,
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устаткуванням або нематеріальними активами, необхідними для виконання державних
функцій, повністю чи частково за рахунок коштів цієї третьої сторони, за винятком будьякої участі в акціонерному капіталі. Угода
про партнерство також може своїм предметом передбачати повну або часткову реконструкцію споруд, обладнання або нематеріальних благ і послуг, що сприяють здійсненню публічними органами влади покладених
на них державних завдань.
Зарубіжний досвід реалізації проектів
ППП дозволяє визначити останнє як комплексне поєднання 3 ключових складових:
а) ППП як частина системи заходів державного регулювання з метою реалізації промислової політики, стимулювання інноваційної
активності, залучення інвестицій у розвиток
інфраструктури та соціальну сферу; б) ППП
як спосіб залучення приватного сектора
до діяльності з надання публічних послуг
(у таких областях, як охорона здоров’я, освіта, транспорт, міське господарство та ін.);
в) ДПП як інструмент залучення приватної
ініціативи та інвестицій при збереженні державного контролю над активами (такими
як надра, об’єкти інфраструктури і т.д.) [8].
У США під ППП розуміється як «закріплена в договірній формі угода між державою і
приватною компанією, що дозволяє останньої певним чином брати участь у державній власності більшою мірою в порівнянні з
існуючою практикою». Така угода зазвичай
передбачає наявність контракту відповідного урядового агентства з приватною компанією, предметом якого виступає реконструкція, будівництво об’єкта державної власності та (або) його експлуатація, управління і
т.п. [8].
Слід зазначити, що саме в США і Канаді
реалізація проектів ППП у сфері освіти супроводжувалася найменшою кількістю корупційних скандалів та мала у більшості випадків позитивні наслідки [2, c. 449].
При цьому аналіз Закону України «Про
державно-приватне партнерство» (далі – Закон про ДПП) [9] та іншого профільного законодавства України у сфері ППП дозволяє
виділити, зокрема такі основні етапи та моделі реалізації проектів ППП у сфері освіти:
1) аналіз ефективності відповідних проектів ППП у сфері освіти в контексті управління державними інвестиціями (зарубіжний

The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 139

державне управління
досвід: у Франції на 2012 рік було заплановано ряд масштабних контрактів ППП в галузі
освіти. Наприклад, реалізація Кампус-плану,
який включає в себе реновації та модернізації кампусів 12 великих французьких університетів [10]).
Згідно з визначенням, що наведене у Бюджетному кодексі України [11], державний
інвестиційний проект – інвестиційний проект, що реалізується шляхом державного інвестування в об’єкти державної власності
з використанням державних капітальних
вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії
(пункт 20-1 статті 1).
При цьому для покращення інституційної
системи управління державними інвестиціями, згідно із Бюджетним кодексом України
було створено Міжвідомчу комісію з питань
державних інвестиційних проектів, яка має
відбирати державні інвестиційні проекти на
основі розгляду інформації про оцінку проекту, здійснену підрозділом з питань державних інвестицій та державної підтримки
департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку. Крім того, у липні 2015 року
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову [12] про порядок відбору державних інвестиційних проектів, визначивши процес
підготовки, оцінки та відбору державних
інвестиційних проектів для фінансування з
державного бюджету. Постановою також визначається вартісна межа для проектів та вимагається аналіз економічної ефективності,
включаючи аналіз вигод та витрат, лише для
проектів, вартість яких перевищує 30 млн.
гривень. Для оцінки проектів, вартість яких
нижча цієї межі, вимагається проведення
аналізу їх економічної ефективності.
До повноважень зазначеної Міжвідомчої
комісії з питань державних інвестицій відноситься, зокрема надання рекомендацій щодо
альтернативного способу реалізації державних інвестиційних проектів (ППП або державні гарантії).
Слід зазначити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є провідним органом з розробки політики в сфері ППП та
управління ППП [13]. У той же час, відповідно до законодавства на Мінекономрозвитку покладено повноваження щодо сприяння розширенню ППП. Варто зауважити, що
«сприяння» ДПП в даному випадку передба-
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чає перевагу однієї форми реалізації проекту
над іншою, що становить реальний конфлікт
інтересів при виконанні окремих функцій
уповноваженого центрального органу викавчої влади (ЦОВВ) в контексті незалежного
оцінювання аналізу ефективності проектів
ППП.
З урахуванням викладеного, функції
щодо незалежної оцінки проекту ППП мають бути покладені на інший ЦОВВ (зокрема, Мінфін України) [14] як головний орган у
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну фінансову та бюджетну політику.
Окремі проекти приватного сектора, які
претендують на державну підтримку, можуть потенційно розглядатися як проекти ППП. Аналіз пропозицій інвестиційних
проектів у Мінекономрозвитку показує, що
окремі проекти приватного сектора, які подаються на державну підтримку або державні гарантії, можуть вважатися державними
інфраструктурними проектами. Такі проекти включають модернізацію електростанцій
та систем водопостачання, шкіл та дитячих
садків. У той же час більшість проектів приватного сектора, які потребують державної
підтримки, є суто комерційними і не становлять публічного інтересу. Водночас, відповідно до законодавства, ці проекти також
можуть претендувати на державну підтримку [15, c. 27– 35].
У випадку реалізації проектів у формі
ППП розглядаються два основні аспекти, що
відрізняються від державних інвестиційних
проектів (ДІП):
- потенційні приватні партнери (інвестори, кредитори та підприємці) – це основні
зацікавлені сторони. По суті, проект ППП потребує, щоб приватна сторона брала на себе
більше ризику, аніж могло би бути у випадку, наприклад, публічних закупівель. Це часто включає вимогу фінансувати розвиток
активів і експлуатацію. Ця вимога змінює
ринковий профіль компаній, які готові до
участі у таких проектах. Кількість потенційних кандидатів напевно буде обмеженою,
оскільки деякі з них не будуть готові навіть
пропонувати ціни у середовищі ППП. Тому
дуже важливо, щоб орган державної влади
перевіряв свої міркування шляхом консультування або «м’якого тестування ринку», як
це іноді називається. Відсутність життєздат-
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STATE ADMINISTRATION
ної конкуренції значно знижує ймовірність
отримати вдалий проект. Перед тим, як обрати реалізацію проекту у формі ППП, органи
влади мають оцінити апетити ринку на пропозицію щодо такого проекту. Це повинно
бути звичкою для органів державної влади,
а спосіб здійснення (відкрито, прозоро, без
упереджень та з використанням тієї ж самої
структури запитань і обговорення для всіх
учасників) також має пройти оцінку. Якщо
після запровадження такого процесу рівень
зацікавленості в реалізації проекту у формі
ППП буде незначним, тоді орган влади може
скоригувати свої ідеї для того, щоб проектна
пропозиція стала більш привабливою, або ж
може зробити висновок, що реалізація проекту у формі ППП неприйнятна.
- державні чиновники та службовці центральних органів або інших органів державної влади потенційно перебувають під
більшим впливом у випадку ППП, ніж ДІП.
У випадку реалізації у формі ППП часто трапляється, що діючий договір передбачає перехід іноді значної кількості співробітників
на роботу з державного у приватний сектор.
Це може викликати велике занепокоєння та
негаразди для таких осіб та навіть може стати причиною трудових спорів. Тому важливо
забезпечити повне залучення осіб, на яких
поширюються такі обставини.
2) виявлення та оцінка ризиків проекту ППП. Відповідно до Методики виявлення
ризиків здійснення державно-приватного
партнерства, їх оцінки та визначення форми
управління ними розрізняють кількісну та
якісну оцінки (пункт 2) [16]. Під кількісною
оцінкою ризиків слід розуміти визначення розміру окремих ризиків, а під якісною –
оцінку імовірності настання події, дії або бездіяльності та ступеня її впливу, що визначається як висока, середня або низька.
Для проведення кількісної оцінки ризиків застосовуються такі методи, зокрема як
аналіз чутливості, сценарний аналіз та метод Монте-Карло. Під час проведення аналізу чутливості визначаються основні фактори ризиків, що можуть призвести до зміни
показників здійснення державно-приватного партнерства (чиста приведена вартість
(NPR), внутрішня норма рентабельності
(IRR), період окупності проекту (PBP) тощо).
Шляхом послідовної зміни основних факторів ризиків перевіряється їх вплив на базові
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показники здійснення державно-приватного
партнерства в перспективі.
Під час аналізу чутливості, зокрема, повинно бути визначено імовірність: перевитрати коштів у ході будівництва чи поліпшення об’єкта державно-приватного партнерства; перевитрати коштів у ході експлуатації об’єкта державно-приватного партнерства; недоотримання доходів (у разі, коли
ризик попиту буде віднесений до сфери відповідальності приватного партнера).
Сценарний аналіз проводиться за такими
варіантами (сценаріями): очікуваний (найбільш імовірний), що передбачає успішність
здійснення державно-приватного партнерства в разі, коли умови його здійснення будуть такими, як заплановано; оптимістичний, що передбачає, наскільки вдалим буде
здійснення державно-приватного партнерства в разі, коли умови його здійснення будуть більш сприятливими, ніж заплановано;
песимістичний, що передбачає, наскільки невдалим буде здійснення державно-приватного партнерства в разі, коли умови його здійснення будуть гіршими, ніж заплановано.
Метод Монте-Карло передбачає використання у фінансовій моделі розподілу імовірностей для ряду ризикових змінних (факторів державно-приватного партнерства) і
дослідження їх відповідного сукупного впливу на вихідні показники державно-приватного партнерства. Кількісна оцінка ризиків
із застосуванням методу Монте-Карло проводиться лише за допомогою спеціального
програмного забезпечення.
3) оцінка фінансового ризику/поточна
оцінка і контроль за виконанням проекту.
Для проектів, що ініціюються за процедурами Закону про ППП, існує методологія оцінки
ризиків. Ця методологія складна та пропонує
використовувати математичні методи для
обчислення ймовірності виникнення ризиків. Водночас вимог до оцінки вартості ризиків в ній немає. Позитивною рисою цієї методології є перелік можливих заходів з боку
державних та приватних партнерів на випадок реалізації виникнення різних ризиків.
Наприклад, якщо для проекту будівництва
та експлуатації закладу освіти важко передбачити обсяги завантаженості (попиту), опосередкована плата на основі експлуатаційної
готовності може стати найкращим варіантом для держави, але до сьогодні це не було
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зроблено, оскільки усі проекти будівництва
закладів освіти були підготовлені відповідно до законодавства про концесії, яке має на
меті залучення приватного сектора, і це законодавство не передбачає концесій на основі плати за доступність [15, c. 40; 17].
Крім того, в Україні відсутній Типовий
договір ППП за напрямами його здійснення, крім визначених істотних умов договору
ППП [18], які, однак, фактично стосуються
договорів про спільну діяльність.
При цьому за минулі роки ряд країн прийняли так звані стандартні (модельні) договори про ППП. Напевно, першою з цих країн
була Велика Британія. Створення цього документу тривало щонайменше два роки та
потребувало мільйонів фунтів стерлінгів витрат на зовнішніх консультантів. З того часу
договір також зазнавав ряд модифікацій.
Навіть при цьому цей документ є, по суті, настановою із пропонованою редакцією різноманітних положень. Однак, відхилення від
стандартного формулювання його тексту потребують офіційного погодження. У жовтні
2013 року Казначейство Нової Зеландії прийняло проект стандартної угоди про проект
ППП (Угода про проект державно-приватного партнерства), який воно описує як методичний матеріал. Уряд Саудівської Аравії
має високоякісний шаблон, але не надто просувається у розробленні пропозицій щодо
окремих положень. Ірландія значно більше
наблизилася до фактично стандартної форми договору – документ, по суті, є шаблоном,
який вимагає включення до нього ключових параметрів проекту. Цей показник також
може допомогти виявити такі проблемні питання, як кваліфікація політиків та керівництва органів державної влади й окремих
переговорних команд щодо проектів, перспективу найкращого співвідношення ціни
та якості, а також ймовірність довгострокових явних і умовних зобов’язань. У той час,
як професійні фахівці зі здійснення операцій
дуже пишаються тим, як вони вибудовують
угоди про проекти ППП, вживаний ними технічний «жаргон» і формально-юридична лексика можуть виявитись мало зрозумілими
для користувачів проектів та менеджерів договорів у майбутньому [15, с. 49; 19].
Висновки. З урахуванням викладеного,
шляхи вдосконалення механізму реалізації
проектів ППП у сфері освіти пропонуємо такі:
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1) узгодження ініціювання та початкової розробки проекту шляхом розроблення
та затвердження (на рівні Кабінету Міністрів
України) Національного плану управління
та будівництва закладами освіти в Україні.
Він повинен передбачати оцінений та запланований портфель проектів на перспективу
10-ти або більше років та визначати можливі
джерела їх фінансування. Необхідна базова
освітня програма з визначення потенційного
впливу держави через проекти;
2) ефективність і належність відповідної нормативно-правової бази: розробка
Кодексу відносин у сфері публічно-приватного
партнерства, який включатиме в себе положення, зокрема щодо форм, моделей, напрямів ППП, уповноважених державних органів
(органів державної влади та органів місцевого самоврядування) щодо реалізації державної політики у сфері ППП, положення щодо
проведення аналізу ефективності та оцінки
проектів ППП та державних інвестиційних
проектів тощо. Погоджуємося з точкою зору
про те, що Уряд України має розглянути законодавчу реформу усіх правових інструментів
– загальних та галузевих, пов’язаних з плануванням, оцінкою та затвердженням державних інвестиційних проектів, незважаючи на те, чи фінансуються вони державними
установами або місцевими органами влади,
чи від їхнього імені приватними установами у формі концесії та державно-приватного
партнерства;
3) прозорість та звітність. Контракти
концесії є позабалансовими зобов’язаннями
для потреб звітності, але ситуація стосовно
проектів ДПП у cфері освіти вирішена не повністю. Немає достатньої прозорості у тому,
яким чином підписуються договори ДПП/
концесії. Міністерство фінансів та Верховна
Рада не отримують інформації щодо майбутніх зобов’язань із здійснення платежів за договорами ДПП/концесій. Ця інформація не
є частиною процесу планування бюджету, а
громадяни не мають жодного доступу до інформації про проекти.
Міністерство фінансів має встановити
чіткі правила стосовно того, як активи проектів ДПП у сфері освіти повинні обліковуватись у національних рахунках;
4) створення Типового (модельного)
договору ППП у сфері освіти з обов’язковим визначенням: а) відкритого кола від-
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носин, що урегульовані таким контрактом;
б) умови дійсності договору; в) форми відповідальності, що можуть застосовуватись
до порушників умов контракту у разі невиконання договірних зобов’язань; г) підстави припинення договору; д) підстави заміни
сторони у договорі тощо.
При цьому Типовим (модельним) договором ППП у сфері освіти слід вважати таке
особливе співробітництво між суб’єктами публічного і приватного секторів, яке направлене на найбільш економічно ефективну реалізацію мети освіти згідно з чинним законодавством.
Крім того, реалізація проектів ППП у сфері освіти для дітей з особливими потребами
обов’язково має передбачати:
1) на рівні з державними та соціальними
програмами розвитку дітей з особливими
потребами [20], кожен освітній заклад повинен мати офіційно затверджену так звану
«персональну освітню програму ДОП» (для
дітей з особливими потребами). В рамках реалізації цієї програми мають бути передбачені, зокрема:
- проведення процедур публічних закупівель необхідного навчально-методичного обладнання (зокрема, літератури зі
шрифтом Брайля, послуг із дистанційного
навчання тощо), а також необхідних елементів інфраструктури для максимальної соціальної адаптації ДОП (зокрема, обладнання
закладів освіти пандусами, особливими партами, портативними ноутбуками тощо);
- особливий порядок підбору персоналу для роботи з ДОП, який обов’язково має
здійснюватися шляхом проведення конкурсу;
2) створення окремих закладів освіти
для певних категорій ДОП (зокрема, з вадами зору) як на рівні навчальної та середньої
освіти, так і на рівні вищої освіти (за аналогією зі створенням релігійних шкіл у Франції) [21, c. 46];
3) виходячи з того, що освіта – це, перш за
все, можливість для кожної дитини, кожного
молодого чоловіка або дівчини в повній мірі
розкрити свій потенціал як особистості або
члена суспільства [4], реалізація та управління проектами ППП у даній сфері має, зокрема
передбачати:
- «режим максимального сприяння» реалізації та управлінню такими проектами
1/2019

з боку органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, що полягає насамперед у спрощеному порядку виділення
земельних ділянок (наприклад, у випадку будівництва нових інфраструктурних об’єктів
за рахунок приватного сектору (спеціалізованих шкіл-інтернатів)) та пільговому режиму оподаткування приватного партнера при
реалізації відповідного проекту;
- покращену соціальну підтримку для
ДОП, яка полягатиме, зокрема у розробленні спеціальних освітніх програм, опануванні
конкретних спеціальностей;
4) законодавче закріплення ідеї необхідності забезпечення максимальної автономності спеціальних закладів освіти для ДОП,
що створить більш сприятливі умови для
інвестиційного клімату для приватних інвесторів. При цьому ППП дає потужному приватному сектору можливість не тільки брати
участь в наданні публічних послуг з освіти,
але також і у використанні державних коштів;
5) найбільш економічно ефективний розподіл ризиків між публічним та приватним
партнером в процесі управління та реалізації
відповідного проекту ППП [22].
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ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ
Анотація
Мета статті. Вивчення феномену гібридної війни як сучасної форми вираження геополітичного конфлікту на основі результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців.
Наукова новизна. Поняття гібридної війни варто розглядати не тільки як різновид ведення війни у новітній історії людства. Гібридну війну доцільно кваліфікувати як новітню
форму геополітичного конфлікту. Підтвердженням цьому є численні конфлікти, що відбуваються у різних точках планети, які стають виявами кризи попередньої системи міжнародної
безпеки. Російська агресія проти України є сьогодні прикладом геополітичного конфлікту та
гібридної форми війни, яка впливає і на світовий порядок. Захоплення Російською Федерацією
українських територій стало можливим і через послаблення системи світової безпеки. Така
ситуація створює потребу формування нових форм геополітичного співіснування.
Висновки. Конфлікти різних видів пронизують всю історію людства. Міждержавні конфлікти характеризуються особливістю, яка полягає у тому, що вони можуть спричинити
масову загибель людей як в країнах – учасницях конфлікту, так і в усьому світі, тобто, сучасні міждержавні конфлікти впливають на міжнародні відносини як локально, так і глобально, що перетворює їх у геополітичний конфлікт. Особливістю України є вразливість її геополітичного положення, зумовленого наявністю кордону з Російською Федерацією, що в умовах
агресивної геополітики Російської Федерації спричиняє роль України як буферної зони. Ключовою характеристикою російської гібридної війни є повне ігнорування та пряме порушення
базових міжнародних угод. У різні історичні періоди міждержавні конфлікти часто набували
різних форм війни. Лише цивілізований розгляд геополітичного конфлікту сприяє залагодженню спірних питань між країнами та створює ситуацію, коли через вплив демократичних міждержавних інституцій унеможливлюється застосування силових методів та знижується інтенсивність гібридної війни. Міжнародне співробітництво – найбільш ефективна стратегія
поведінки у геополітичному конфлікті, спрямована на конструктивне обговорення проблеми у
пошуках рішення.
Ключові слова: гібридна війна, гібридна агресія, інформаційна війна, геополітичний конфлікт, міжнародне співробітництво.
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HYBRID WAR AS A GEOPOLITICAL CONFLICT
Аbstract
The purpose of the article is the study of the phenomenon of hybrid war as a modern form of
expression of the geopolitical conflict on the basis of research results of domestic and foreign scientists.
Scientific novelty. The concept of hybrid war should be considered not only as a kind of warfare
in the modern history of mankind. It is expedient to classify the hybrid war as the newest form of
geopolitical conflict. Confirming this is the numerous conflicts that take place in different parts of the
planet, which are emerging from the crisis of the previous system of international security. Russian
aggression against Ukraine today is an example of a geopolitical conflict and a hybrid form of war that
also affects the world order. The occupation of the Russian Federation of Ukrainian territories was
made possible by the weakening of the system of world security. This situation creates the need for the
formation of new forms of geopolitical coexistence.
Conclusions. Conflicts of various kinds penetrate the entire history of mankind. Interstate
conflicts are characterized by a peculiarity that they can cause mass deaths both in conflict countries
and throughout the world, that is, modern interstate conflicts have an impact on international
relations both locally and globally, which transforms them into geopolitical conflict. The peculiarity
of Ukraine is the vulnerability of its geopolitical situation, due to the presence of a border with the
Russian Federation, which in the conditions of aggressive geopolitics of the Russian Federation
causes the role of Ukraine as a buffer zone. A key characteristic of the Russian hybrid war is the
total ignorance and direct violation of basic international agreements. In various historical periods,
interstate conflicts often acquired different forms of warfare. only a civilized consideration of a
geopolitical conflict contributes to the settlement of disputed issues between countries and creates a
situation where the use of force methods and the intensity of the hybrid war makes it impossible by
the influence of democratic intergovernmental institutions. International cooperation is the most
effective strategy of behavior in a geopolitical conflict, aimed at constructive discussion of the problem
in finding a solution.
Key words: hybrid war, hybrid aggression, information warfare, geopolitical conflict,
international cooperation.

Постановка проблеми. Конфлікти різних видів пронизують всю історію людства.
Міждержавні конфлікти характеризуються
особливістю, яка полягає у тому, що вони можуть спричинити масову загибель людей як
в країнах – учасницях конфлікту, так і в усьому світі, тобто, сучасні міждержавні конфлікти впливають на міжнародні відносини як
локально, так і глобально, що перетворює їх
у геополітичний конфлікт.
У різні історичні періоди міждержавні
конфлікти часто набували різних форм війни. «Теорія війни базується на розподілі циклів людської історії на три епохи: аграрну,
промислову та інформаційну. Кожна з цих
епох має особливі моделі стратегій, відповідні періоди – передмодерн, модерн та постмодерн. Інформаційна епоха – це сучасний
період, період постмодерну, що відбувається
сьогодні. Латентність, оперативність, лабільність, доступність, ємність, а найголовніше –
інтерактивність і мережева архітектура, від-

148

носно низька вартість при значному ефекті,
універсальність – усе це визначає інформаційну епоху як епоху мережевих війн, атак
без прямого військового конфлікту в поєднанні з інформаційною та дипломатичною
війнами. Теорія гібридних війн являє собою
модель воєнної стратегії в умовах постмодерну. Як моделі нової економіки, засновані
на інформації та високих технологіях, сьогодні доводять свою перевагу над традиційними капіталістичними та соціалістичними
моделями промислової епохи, так і гібридна
війна претендує на якісну зверхність над попередніми стратегічними концепціями індустріальної епохи» [1, с. 21]. Тож сучасною
формою вираження геополітичного конфлікту є гібридна війна.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін «гібридна війна» сьогодні широко використовується у ЗМІ, а також є предметом спеціальних наукових досліджень таких
відомих зарубіжних та вітчизняних експертів
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як О. Власюк, В. Горбулін, Ф. Гофман, Д. Ласік,
Дж. Девіс, Д. Кілкаллен, Ф. ван Каппен та ін.
Оскільки однією з важливих складових гібридної війни є війна інформаційна, проблемі інформаційної безпеки присвячені наукові доробки таких вітчизняних та зарубіжних
науковців, як Р. Абдєєв, Е. Андрєєв, А. Бард,
П. Бергер, З. Бзежинський, В. Брушлинський,
Н. Вінер, Д. Волкогонов, Д. Гілмор, А. Гор,
Г. Грачов, О. Губарєв, О. Деркач, І. Завадський,
А. Кін, С. Расторгуєв, А. Стрельцов, Г. Лассуел,
А. Манойло, Й. Масуда, М. Постер, Г. Почепцов,
Ф. Тейлор, Е. Тоффлер, С. Хантінгтон, Д. Фролов, І. Шеремет та ін.
Уперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної
війни в перспективі російської агресії проти
України у колективній монографії «Світова
гібридна війна: український фронт» [2], підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень за загальною
редакцією В. Горбуліна. Сутність гібридної
війни розглянуто науковцями у контексті
системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння. У книзі детально висвітлено причини
та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості
ведення гібридної війни у різних вимірах:
воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному.
До особливої уваги авторів монографії належать питання реформування міжнародних
безпекових інститутів та пошуку балансу сил
у новій, гібридній реальності.
Метою статті є вивчення феномену гібридної війни як сучасної форми вираження
геополітичного конфлікту на основі результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних
науковців.
Виклад основного матеріалу. Російська
агресія проти України є сьогодні прикладом
геополітичного конфлікту та гібридної форми війни, яка впливає і на світовий порядок.
«Агресія РФ проти України спричинила руйнівні наслідки для європейської та
глобальної безпеки. Російсько-український
конфлікт не тільки порушив регіональну
стабільність, а й створює та підсилює глобальні ризики. Для опору та стримування
агресора Україні разом з її міжнародними
партнерами необхідно мати чітке розуміння
природи й характеру цього конфлікту. По1/2019

няття гібридної війни виявилося теоретично і практично найбільш придатним для визначення специфіки дій РФ, яка, поєднуючи
мілітарні, квазімілітарні, дипломатичні,
інформаційні, економічні засоби, не гребуючи ядерним шантажем, послідовно
намагається досягти в Україні та в інших
точках світу власних, не вповні зрозумілих
міжнародній
спільноті,
політичних
цілей» [2, с. 15].
Така поведінка політичного керівництва
РФ спричинила перегляд принципів геополітичного устрою. «Гібридна війна як глобальне протистояння виникає в умовах нових принципів геополітичного устрою, який
наразі визначається «внутрішніми лініями
напруженості між зоною стабільності, де
панує закон і міжнародне право… і сферою
невизначеності, яка характеризується зневагою до закону, численними локальними
конфліктами», а не протистоянням між великими державами і сферами їхнього впливу, як за часів холодної війни. На Сході Європи лінія нового поділу пройшла територією
пострадянських держав, які після холодної
війни опинилися в ролі «буферних зон», або
сірих зон безпеки, між Росією та країнами ЄС
і НАТО. Вразливість України, що стала об’єктом російської гібридної агресії, зумовлена
саме цим, бо сірі безпекові зони вважають
головними джерелами гібридних загроз у сучасному світі» [2, с. 16].
Інструменти гібридної війни відомі давно. «Російські операції в Україні порівнюють
із китайською концепцією війни без обмежень. У ній теж дуже багато невійськових інструментів. Виділяють однотипні російські
елементи: інвестиції; купівля медіа, підтримка політичних партій; розвідувальне проникнення в європейські структури; встановлення зв’язків між релігійними інституціями;
використання нерозв’язаних етнічних конфліктів; підтримка російських засобів інформації за кордоном (типу Russia Today); координовані кібератаки» [13].
Ключовою характеристикою російської
гібридної війни є повне ігнорування та пряме порушення базових міжнародних угод.
«Специфіка російської гібридної агресії проти України полягає не стільки в загальних
методах та цілях гібридної війни (які загалом були описані й частково передбачені
теоретиками на прикладах інших гібрид-
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них конфліктів), скільки у беззастережному
порушенні РФ системи базових міжнародно-правових угод, великих масштабах заподіяних ушкоджень, значній тривалості конфлікту. Досвід рішучої та багатосторонньої
протидії агресорові з боку України продемонстрував принципово нові можливості захисту в умовах гібридної агресії та водночас
виявив точки вразливості нашої країни, що
стала об’єктом нападу і втратила територіальну цілісність» [2, с. 16].
«Розуміння і зміст міжнародних гарантій
безпеки нині зазнали кардинальних змін, а
самі гарантії у новому безпековому середовищі значною мірою втратили вагу. У часи
підписання Будапештського меморандуму
проголошені ним гарантії суверенітету України були цілком ґрунтовними, однак сьогодні абсолютних гарантій захисту не дають
не тільки заяви на зразок цього документу
– дискутується навіть довіра до статті 5 Вашингтонського договору про колективну
оборону членів Північноатлантичного альянсу, найбільш надійної безпекової організації у світі. Тому НАТО розробляє й починає
застосовувати комплекс заходів, спрямованих на стримування агресивної РФ і на відновлення цілковитої довіри до надійності
Альянсу серед країн-членів і країн-партнерів» [2, с. 18].
Вочевидь, захоплення РФ українських
територій стало можливим і через послаблення системи світової безпеки. «Російська агресія проти України відбувається у
контексті системної кризи світової безпеки.
Східна Європа перетворилася на територію
нестабільності та загроз унаслідок незаконних і нелегітимних дій Росії, що підірвали
систему міжнародних відносин, яка вибудовувалася протягом десятиліть. Вогнища напруженості на Близькому Сході, в Південній
Азії, у Східній Європі, які фактично оточили
трансатлантичну спільноту, міграційна криза, діяльність ІДІЛ тощо – усі ці події, разом із
російською агресією проти України, доцільно
розглядати як складники взаємопов’язаних
деструктивних процесів у міжнародному безпековому довкіллі. Спостерігаються спроби
повернути до міжнародних відносин принципи силової політики (до чого прагне РФ),
однак в умовах глобалізації відновити принципи світоустрою часів холодної війни неможливо» [2, с. 18].
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Термінологічний апарат нових форм геополітичного конфлікту формується науковцями та практиками за результатами аналізу емпіричного досвіду. «Гібридну війну у
загальному вигляді розуміють як воєнні дії,
що здійснюють шляхом поєднання мілітарних, квазімілітарних, дипломатичних, інформаційних, економічних та інших засобів з
метою досягнення стратегічних політичних
цілей. Специфіка такого поєднання полягає в
тому, що кожний із військових і невійськових
способів ведення гібридного конфлікту застосовується у воєнних цілях та використовується як зброя. Британський дослідник
інформаційної складової російської агресії
П. Померанцев вживає термін weaponization
of media, тобто застосування медіа як зброї.
Перетворення на зброю (weaponization)
відбувається не тільки в медійній сфері. Так
само в прямому сенсі у ролі зброї, яка завдає
ураження різного рівня системам противника, застосовуються всі інші невійськові
засоби ведення гібридної війни» [2, с. 19].
«Гібридні конфлікти і гібридні загрози на
сьогодні розглядають як важливу характеристику міжнародного безпекового довкілля,
що перебуває у стані системної кризи. Водночас у військовій та аналітичній спільнотах
бракує єдності у розумінні феномена
гібридної війни» [2, с. 20].
«Термін «гібридна війна» у сенсі нового
типу конфлікту не має усталеного спільного
визначення ні в Україні, ні в інших країнах.
Динаміка явища також вимагає коригувань та уточнень. Ми можемо описати те,
що розуміємо під гібридною війною Росії
проти України, систематизувати її складники і визначити певні закономірності, спираючись на емпіричне наповнення поняття. У теоретичному ж плані спостерігаємо
послідовний процес розширення та узагальнення змісту концепту: від назви для
нових прийомів ведення воєнних дій з
поєднанням військових та невійськових
засобів до ідеї про появу війни нового типу
і, зрештою, до гіпотези про гібридну війну
як новітній вид глобального протистояння у сучасному нестабільному безпековому
довкіллі» [2, с. 28–29].
«Термін hybrid warfare з’явився у
військовому середовищі США, конкретно – у Корпусі морської піхоти. У відкритій
літературі появу цього терміна можна про-
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стежити до 1998 р., коли Р. Волкер визначив його як перетинання звичайної війни
зі спеціальними операціями і простежив
його прояви, починаючи з війни США за
незалежність» [7, цит. за кн.: 2, с. 29]. Він доводив, що організація морської піхоти є
гібридною за природою і ставив питання про
те, що інші роди військ у нових умовах мають
застосовувати цей досвід. «Через кілька років
В. Немет спробував довести, що розповсюдження «гібридних спільнот» (hybrid societies)
актуалізує «гібридне ведення війни» (hybrid
warfare) і вимагає розбудови «гібридних сил»
(hybrid forces)» [8, цит. за кн.: 2, с. 29]. «Термін
«гібридна війна» став широко популярним
завдяки Ф. Гоффману. У 2007 р. він дав таке
визначення: «Гібридні війни поєднують у
собі цілу низку різних режимів ведення війни,
включаючи звичайні можливості, іррегулярну
тактику і формування, терористичні акти, зокрема, невибіркове насильство і примушення,
кримінальний безлад»» [9, цит. за кн.: 2, с. 30].
Почепцов Г. зауважує, що «ми говоримо про гібридну війну як про невоєнну війну, оскільки в ній військові мімікрують під
цивільних. У ній гравці державного рівня
ховаються за гравцями недержавного рівня. Єдине, що перші надають військове спорядження, інструкторів, командирів і цілі
для других. Відповідно виникають серйозні
завдання інформаційного рівня: пропагандистське створення ворога для населення
на власному національному рівні; активація
гравців недержавного рівня до збройних дій;
демобілізація супротивника від активних
дій. Гібридна війна буде надавати перевагу
тому, хто вміє працювати з масовою свідомістю. Сторона, що атакує, повинна доводити
справедливість своїх дій як власному народові, так народу, на який націлена атака. А
для атакованої сторони досить важко давати
відповідь такій неоголошеній війні. Гібридна
війна стала здобутком нового часу саме тому,
що багато потрібних для неї завдань можна
виконати за рахунок інформаційного компоненту. Чим сильнішим стає розвиток інформаційного компоненту, тим легшим буде виконання цих завдань» [13].
«Для концептуалізації поняття гібридної
війни важливе значення мало формування у США уявлень про «сполучену війну»
(compound war). Теорія була сформульована
1996 р. Т. Гюбером. Вона містить компактне і
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зрозуміле визначення основного методу цієї
війни: «Сполучена війна – це одночасне використання проти противника регулярних,
або основних, військ та іррегулярних, або повстанських, сил»» [10, цит. за кн.: 2, с. 30].
«Гюбер у 1996 р. в іншій термінології виклав по суті ту саму ідею, що й через кілька
років теоретики гібридної війни. Причому в
деяких аспектах він зробив це точніше і компактніше. Гоффман, який аналізував цей феномен через 10 років, спочатку залишив поза
увагою теорію «сполученої війни» і тільки
потім її врахував, модифікувавши власну теорію. У 2009 р. він визначив гібридну війну
як особливий випадок «сполученої війни», в
якому досягається більша інтеграція різнорідних інструментів на нижчому рівні» [11,
цит. за кн.: 2, с. 31]. «Гоффман уточнив своє
визначення за рахунок використання характеристики «одночасний» (здається, він
спочатку просто випустив з уваги аспект одночасності, який уже містився у визначенні
Гюбера) і fused, тобто «тісно об’єднаний». У
2012 р. він виклав оновлену формулу: «Гібридний опонент – це будь-який противник,
який одночасно і адаптивно застосовує тісно
об’єднаний набір звичайних озброєнь, іррегулярної тактики, тероризму і кримінальних
дій на бойовому просторі для досягнення бажаних політичних цілей»» [12, цит. за кн.: 2,
с. 31]. «Світ сьогодні шукає розуміння того,
що являє собою гібридна війна і які наслідки вона буде мати в майбутньому. Війна все
одно залишиться війною, як би ми не намагалися її прикрасити» [13].
Особливістю України є вразливість її геополітичного положення, зумовленого наявністю кордону з РФ, що в умовах агресивної
геополітики РФ спричиняє роль України як
буферної зони. «Тактика гібридної війни з
поєднанням різнорідних військових та невійськових засобів сама по собі не є новою.
Новацією, як підтверджує російсько-українська агресія, є цілеспрямоване використання особливостей сучасного безпекового довкілля для ведення гібридних воєнних дій
на територіях країн із невизначеного, буферного, простору – між державами з демократичними та авторитарними режимами. Буферні країни навіть у біполярному світі були
джерелом підвищеної небезпеки. А в умовах
глобалізованого світу та гібридних війн ризики від існування таких буферних утворень
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значно підвищилися, що, разом зі зруйнованою
системою надійних міжнародних гарантій,
ставить під сумнів будь-які ідеї використання новітнього поділу світу між великими державами як інструменту міжнародної стабілізації» [2, с. 21].
Висновки. Отже, поняття гібридної війни варто розглядати не лише як різновид
ведення війни у новітній історії людства.
Гібридну війну доцільно кваліфікувати як
новітню форму геополітичного конфлікту.
Підтвердженням цьому є численні конфлікти, що відбуваються у різних точках планети, які стають виявами кризи попередньої
системи міжнародної безпеки. Така ситуація створює потребу формування нових
форм геополітичного співіснування. На наш
погляд, лише цивілізований розгляд геополітичного конфлікту сприяє залагодженню
спірних питань між країнами та створює
ситуацію, коли через вплив демократичних міждержавних інституцій унеможливлюється застосування силових методів та
знижується інтенсивність гібридної війни.
Міжнародне співробітництво – найбільш
ефективна стратегія поведінки у геополітичному конфлікті, спрямована на конструктивне обговорення проблеми у пошуках рішення.
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РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ системи МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Анотація
У статті досліджується питання реформування діючої системи місцевого самоврядування в
Україні. Автор звертає увагу на те, що вона й досі містить велику кількість залишків, які детерміновані радянським минулим, а це гальмує, серед іншого, і розвиток громадянського суспільства.
Адже місцеве самоврядування, за умови функціонування ефективної системи, сприяє його розвитку.
Метою дослідження, окрім аналізу реформування діючої системи місцевого самоврядування, є надання деяких пропозицій щодо формування нової системи. Аналіз також допомагає
з’ясувати механізми публічного адміністрування, удосконалення яких сприятиме модернізації
системи публічного управління і розвиткові громадянського суспільства в країні.
Наукова новизна статті полягає у вивченні результативності реформ на предмет
правової, організаційної та фінансової автономій органів місцевого самоврядування. Зроблено спробу проаналізувати правову автономію, яка зводиться до функціонування повноважень,
визначених Конституцією та іншими законами. Такі повноваження повинні бути повними і
винятковими, в їх межах органи місцевого самоврядування мають отримувати свободу дій з
метою здійснення власних ініціатив з питань, які відносяться до їх компетенції. Надана оцінка організаційної автономії, яка надає можливість органам місцевого самоврядування самостійно визначати свою внутрішню структуру (відповідно до місцевих особливостей) з метою
забезпечення ефективного управління. Наголошено, що організовуючи в межах законодавства
свою діяльність, органи місцевого самоврядування не повинні підпорядковуватися іншим органам, а адміністративний контроль за їхньою діяльністю може відбуватися лише з метою
дотримання конституційності та законності. Зроблено короткий аналіз фінансової автономії органів місцевого самоврядування щодо права в межах державної політики володіти та
вільно розпоряджатися власними коштами при здійсненні своїх повноважень.
Висновок. Для майбутньої моделі публічного управління України місцеве самоврядування має одне з першочергових значень. Завдяки йому кожен громадянин має можливість відчути, що реалізація демократії можлива за особистої участі кожного. І конституційне право
на свободу, серед іншого, якраз і здійснюється через право на місцеве самоврядування. Але для
цього потрібно, щоб місцеве самоврядування перетворилося на дієве й ефективне, його сучасна модель позбулася залишків радянської системи, а його органи повноцінно відновили правову, організаційну і фінансову автономії. За таких умов можна створювати багаторівневу модель публічного управління, вибудовуючи її від людини (а не територіальної громади) як головної одиниці цієї моделі.
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REFORMING OF MODERN LOCAL SELF-GOVERNMENT SYSTEM IN UKRAINE
Abstract
The article examines the issue of reforming the current system of local self-government in Ukraine.
The author draws attention to the fact that it still contains a large number of remnants of the Soviet
system, which impedes, among other things, the development of civil society. Indeed, local self-government, provided that an effective model operates, contributes to its development.
The purpose of the study, in addition to analyzing the reform of the current system of local
self-government, is to provide some proposals for the formation of a new system. The analysis also helps
to find out the mechanisms of public administration, the improvement of which will contribute to modernizing the system of public administration and the development of civil society in the country.
The scientific novelty of the article is to analyze the effectiveness of reforms on the subject of legal, organizational and financial autonomy of local self-government bodies. An attempt has been made
to analyze legal autonomy, which consists in the functioning of powers, which are defined by the Constitution and other laws. Such powers should be complete and exclusive, within which the local self-government bodies are given the freedom to act in order to carry out their own initiatives on issues that
fall within their competence. An assessment of organizational autonomy is made, which enables local
authorities to independently determine their internal structure (according to local characteristics) in
order to ensure effective management. It is stressed that organizing their activities within the framework of legislation, local self-government bodies should not be subordinated to other bodies. And administrative control over their activities can only take place in order to comply with constitutionality
and legality. A brief analysis of the financial autonomy of local self-government bodies concerning the
right within the state policy to own and freely dispose of its own funds in the exercise of its powers.
Conclusions. For the future model of public administration of Ukraine, local self-government has
one of the priority values. Thanks to him, every citizen has the opportunity to feel that the realization of
democracy is possible with the personal participation of everyone. And the constitutional right to freedom, among other things, is just through the right to local self-government. But for this, local self-government needs to be turned into efficient and effective, and its modern model will get rid of the remnants of the Soviet system, and the bodies fully restored legal, organizational and financial autonomy.
Under such conditions, it is possible to create a multi-level model of public administration, building it
from a person (and not a territorial community) as the main unit of this model.
Key words: civil society, state administration, local government, public administration, public administration mechanisms
Постановка проблеми. Місцеве самоврядування як інструмент здійснення місцевої
демократії, за умови функціонування ефективної системи, сприяє розвитку громадянського суспільства. Адже у загальній системі
публічної влади саме місцеве самоврядування відіграє роль сполучної ланки між громадянським суспільством і державою, надає
можливість поєднати інтереси громадянина,
місцевої спільноти (громади), інститутів громадянського суспільства та структур держави.
Усвідомлення того, що система урядування в державі буде дієвою за наявності
1/2019

багаторівневої моделі, в якій місцеве самоврядування повноцінне, а не лише задеклароване, – спонукало до реформи з децентралізації. Досвід зарубіжних високорозвинених країн, а також напрацювання наукової
спільноти протягом останніх десятків років
переконують, що для дієвої моделі управління необхідні: активне громадянське суспільство, децентралізована виконавча влада та
сильні інститути місцевого самоврядування.
Отже, звернемо окрему увагу на місцеве самоврядування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед дослідників, роботи яких присвя-
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чені широкому спектру зазначених проблем:
М. Баймуратов [1], В. Бакуменко, Т. Барановська, О. Батанов, Л. Беззубко, Б. Бондаренко,
В. Борденюк, О. Босак, Я. Ваніна, П. Ворона,
М. Головатий, І. Дегтярьова [2], Г. Дробенко,
І. Дробот, Я. Жовнірчик, О. Кішіньова, А. Колодій, О. Копиленко [3], С. Кравченко, В. Куйбіда, І. Лопушинський, В. Малиновський,
О. Матвієнко, І. Мищак [3], О. Мороз, В. Московець, Т. Мотренко [4], Л. Муркович, М. Петришина, В. Погорілко, Х. Приходько, М. Пухтинський, С. Серьогін, Т. Тарасенко, А. Ткачук,
В. Толкованов, В. Цвєтков, І. Черленяк, О. Ярмиш та інші. Деякі аспекти проблеми висвітлювалися і у статтях автора [5; 6].
Метою статті є дослідження процесів
реформування діючої системи місцевого самоврядування в Україні та надання деяких
пропозицій щодо формування нової моделі.
Аналіз також допомагає з’ясувати механізми
публічного адміністрування, удосконалення
яких сприятиме модернізації системи публічного управління і розвиткові громадянського суспільства у країні.
Виклад основного матеріалу. Протягом
усього періоду незалежності у нашій країні
розвивалася
континентальна/європейська
модель місцевого самоврядування. Як і європейські країни, Україна імплементувала у національне законодавство норми Європейської
хартії місцевого самоврядування [7], Всесвітньої Декларації місцевого самоврядування [8], а також інших міжнародних документів, відповідно до яких принципи місцевого
самоврядування були визнані Конституцією і
законами України. Але модель, яка протягом
цих років формувалася в Україні, за ознаками
досить умовно можна віднести до континентальної/європейської моделі, адже увесь час
вона поєднувала (і містить досі) велику кількість залишків радянської системи. Значною
мірою це також вплинуло на суспільно-політичну кризу в країні, наслідком якої стали події, означені як Революція гідності.
Отже, цілком логічним можна вважати
обрання владою курсу на децентралізацію,
розробку та ухвалення декількох стратегічних документів: Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020» від 12.01.2015 р. [9], Концепції реформування місцевого самоврядування
від 01.04.2014 р. [10], Стратегії реформування служби в органах місцевого самоврядування в Україні 18.03.2015 р. [11] та інших.

156

З метою реалізації політики децентралізації було ухвалено ще декілька законів, зокрема: «Про співробітництво територіальних
громад» № 1508-VII від 17.06.2014 р. [12],
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» № 157-VIII від 05.02.2015 р. [13],
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та
оптимізації надання адміністративних послуг» № 888-VIII від 10.12.2015 р. [14] та інших.
Аналіз запланованих і виконаних заходів
надає можливість зробити деякі висновки
стосовно реформування місцевого самоврядування. І один із невтішних – недотримання
строків. Із часу ухвалення цих стратегічних
документів минуло від 4–5 років, а реальних
здобутків від реформ не так вже й багато.
Урядовими структурами, відповідальними за проведення реформи, зокрема Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
сконцентрована увага, головним чином, на
формуванні об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ). Найбільше її приділено питанням: динаміки утворення ОТГ, рейтингам
щодо їх формування; створенню інституту
старост в ОТГ; співробітництву територіальних громад; результатам фінансової децентралізації; державній фінансовій підтримці
громад та розбудові їх інфраструктури.
Отримати інформацію про хід реалізації
реформи частково можна з документа: «Про
реформу: державна політика, законодавчі напрацювання, проміжні результати першого
етапу децентралізації влади в Україні» [15].
Декілька цитат з нього:
«Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад» дав змогу почати
формувати спроможний базовий рівень місцевого самоврядування. Станом на початок
листопада 2018 року створено вже 876 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). До складу цих ОТГ увійшли 4010 колишніх місцевих
рад. Більше 9 млн людей проживають в ОТГ.
Такі темпи міжмуніципальної консолідації
міжнародні експерти називають дуже високими. Закон також запровадив інститут старост в ОТГ, які представляють інтереси сільських мешканців в раді громади. В селах ОТГ
працюють вже 788 старост, ще майже 1,7 тисяч осіб виконують обов’язки старост» [15].
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«Закон «Про співробітництво територіальних громад» створив механізм вирішення спільних проблем громад: утилізація та
переробка сміття, розвиток спільної інфраструктури тощо. Реалізується вже 296 договорів про співробітництво. Цим механізмом
скористалися 1170 громад» [15].
«Закон «Про засади державної регіональної політики»: державна підтримка регіонального розвитку та розвитку інфраструктури громад за час реформи зросла у 41,5 разів: з 0,5 млрд. в 2014 – до 19,37 млрд. грн. у
2018 році. 21 область прийняла рішення про
створення Агенції регіонального розвитку,
в усіх областях працюють Центри розвитку
місцевого самоврядування, які в тому числі
допомагають місцевій владі втілювати регіональні стратегії» [15].
Із документа можна зробити загальний
висновок про те, що така оцінка є фрагментарною і недостатньою, вона не відображає
усіх напрямів реформи. Такий же висновок
випливає з урядових щорічних звітів. Адже
деякі із запланованих заходів, прописаних у
перелічених документах, все ще не здійснено, відкладено на невизначений строк. Так,
досі залишаються у проекті Закон «Про внесення змін до Конституції України» (щодо
децентралізації влади)» (реєстр. № 2217а
від 01.07.2015 р.), Закон «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нова редакція) (реєстр. № 2489 від 30.03.2015 р.); Закон
«Про засади адміністративно-територіального устрою України» та багато інших.
Отже, можна констатувати, що у країні
досі не створена модель ефективного функціонування місцевого самоврядування, не
впроваджений новий функціонально-процедурний та адміністративний комплекс,
і лише частково розпочато процес формування взаємопов’язаної системи об’єднаних
територіальних громад, які ще мають стати
спроможними.
Той факт, що влада вчергове пригальмувала реформу місцевого самоврядування,
відчутно позначився і на інших реформах, і
головне, це відчуло на собі все суспільство,
яке потребує сьогодні змін і перетворень.
Уповільнюючи реформи місцевого самоврядування, ми уповільнюємо і темпи формування громадянського суспільства в країні.
При затягуванні позбуття залишків системи,
детермінованих радянським минулим, при-
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марними виглядають і перспективи швидкого формування нової моделі публічного
управління.
На наш погляд, модель місцевого самоврядування залежить від державного
устрою, історичних, національних, географічних та інших особливостей країни [4], і в
кожній країні вона має свою, характерну правову форму. Але є загальні основи, які відображають громадську думку з цього питання, вони зазначені у Всесвітній Декларації
та Європейській Хартії місцевого самоврядування. Відповідно до них сутність місцевого
самоврядування полягає в гарантованому
державою праві територіальних громад та їх
органів вирішувати значну частину місцевих
справ, управляти територією, у межах діючого законодавства, під свою відповідальність і
в інтересах місцевого населення.
Всесвітня Декларація місцевого самоврядування хоча й не є для України документом,
обов’язковим для виконання, але її цінність
полягає у тому, що в ній знайшли відображення позиції широких кіл світової громадськості, активістів та спеціалістів з питань
становлення і функціонування локальної демократії.
Декларація складається з преамбули та
11 статей, в ній визначено основоположні
принципи місцевого самоврядування, такі,
як: основа влади уряду – воля народу; конструктивна участь «належним чином усіх
елементів суспільства у підготовці та здійсненні національних планів і програм соціального та економічного розвитку»; зміцнення
місцевої влади «шляхом ефективнішої та демократичнішої політики»; децентралізована
підготовка і прийняття рішень, що «зменшує
перевантаження центру, а також поліпшує
і прискорює урядові дії» [8] та інше. До речі,
стаття 2 Декларації дещо інакше, у більш
широкому ракурсі, порівняно зі статтею 3
Європейської хартії, роз’яснює концепцію
місцевого самоврядування, визначаючи її як
«право й обов’язок місцевих органів влади
регулювати і вести державні справи під свою
особисту відповідальність і в інтересах місцевого населення». Тобто основні положення
документа спрямовані на запровадження в
усьому принципів та практики місцевого самоврядування.
Всесвітня Декларація місцевого самоврядування цікава нам як зібрання досвіду
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світової спільноти, своєрідний стандарт, до
якого слід прагнути, намагаючись досягти
ефективнішого демократичного процесу,
тим самим покращуючи добробут свого населення. Нагадаємо, документ було ухвалено
ще у 1985 році. Отже Україні, модель якої ще
відносять до «навздогінних», не можна зволікати з реформами, адже відставання від розвинутих держав вже обчислюється десятками років [6].
Визнаючи переважне значення місцевого
самоврядування для майбутньої моделі публічного управління нашої країни, потрібно
приділити окрему увагу органам місцевого
самоврядування. У конституційній системі України вони відіграють важливу роль у
формуванні і реалізації державної політики,
виступають каналом взаємозв’язку між інститутами громадського суспільства і державою [3]. Правова, організаційна та фінансова автономії є важливими ознаками органів
місцевого самоврядування. Неефективність,
недієвість, недосконалість, або відсутність
однієї з цих ознак відображається на результатах їх роботи. Якщо за цими критеріями
проаналізувати сучасний стан органів місцевого самоврядування в Україні, то можна
зробити висновки стосовно їх автономії, і
загалом оцінити реформування місцевого самоврядування.
Надаючи оцінку правової автономії органів місцевого самоврядування країни, можна лише констатувати, що вона є частковою.
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280 [16]
передбачені повноваження цих органів, але
охарактеризувати їх як повні і виняткові, які
надають органам місцевого самоврядування
свободу дій для здійснення власних ініціатив
в межах їх компетенції, – навряд чи можливо.
Змінити ситуацію можна було б лише, ухваливши весь перелік законодавчих змін, про
які вже йшлося на початку.
Так само можна оцінити організаційну і
фінансову автономії органів місцевого самоврядування, вони тривалий час були переважно лише задекларовані, і тільки останнім часом почали відбуватися реальні зміни.
Нагадаємо, відповідно до п. 5 ч. 1 статті 26
вищевказаного Закону органи місцевого самоврядування мають право на своїх пленарних засіданнях за пропозицією сільського,
селищного, міського голови самостійно вирі-
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шувати питання щодо структури виконавчих
органів ради, загальної чисельності апарату
ради та її виконавчих органів відповідно до
типових штатів, затверджених КМУ, витрат
на їх утримання. Аналогічні повноваження передбачено для сільського, селищного,
міського голови (п. 6 ч. 4 статті 42 зазначеного Закону) та районних і обласних рад
(п. 4 ч. 1 статті 43). Також донедавна існувала постанова КМУ від 03.12.1997 р. № 1349
«Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» (втратила
чинність 01.01.2015 р. на підставі постанови КМУ від 26.11.2014 р. № 664), якою були
затверджені норми типових штатів органів
місцевого самоврядування, і ця постанова
була обов’язковою для виконання.
Тобто, норма права органів місцевого самоврядування самостійно визначати свою
внутрішню структуру відповідно до місцевих
особливостей з метою забезпечення ефективного управління – не дотримувалася. І це
попри те, що урядову постанову стосовно типових штатів було визнано неконституційною рішенням Конституційного Суду України № 10-рп/2008 ще 22 травня 2008 року.
Багато суперечок і запитань викликала
Постанова Кабінету Міністрів України № 363
від 10.05.2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів» [17],
яку було сприйнято як аналог постанови
№ 1349. Однак, роз’яснення центральних фінансових органів не залишають сумнівів, що
реформування сфери відбувається.
Отже, починаючи з 1 січня 2015 р. кожен
орган місцевого самоврядування отримав
право самостійно ухвалювати рішення щодо
кількості посад у штатному розписі ради та
самостійно визначати обсяг видатків на оплату праці працівників. Чи не уперше органи
місцевого самоврядування отримали організаційну і фінансову самостійність у цьому
важливому питанні.
Частково було відновлено і правову автономію органів місцевого самоврядування
відповідно до статті 71 вказаного Закону,
згідно з якою територіальні громади, органи
та посадові особи місцевого самоврядування
самостійно реалізують надані їм повнова-
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ження. Нагадаємо, органи виконавчої влади,
їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових
осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією
України, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, крім випадків виконання
делегованих їм повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.
Про зміни щодо фінансової автономії свідчать і такі дані: місцеві бюджети за
останні роки зросли на 165,4 млрд. грн.:
з 68,6 млрд. у 2014 – до 234 млрд. грн. у
2018 році. Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України постійно зростає і на
кінець 2018 року склала 51,5 % (у 2015 році –
45,6%) [15]. Такі підтвердження фінансової
децентралізації, завдяки внесеним змінам до
Бюджетного та Податкового кодексів України, наводяться урядом у документі: «Про
реформу: державна політика, законодавчі напрацювання, проміжні результати першого
етапу децентралізації влади в Україні».
Нагадаємо, до бюджетної децентралізації
з 12 тис. місцевих бюджетів половина були
дотаційними – для 5419 місцевих бюджетів
дотації становили понад 70 %, а 483 територіальні громади на 90 % утримувалися за рахунок коштів державного бюджету [15]. Такі
цифри паралельно можна перекласти на відсоток самостійності громад.
Незважаючи на покращення ситуації
щодо бюджетної автономії останніх років,
більшість українців, як і раніше, не відчуває
змін від використання додаткових коштів,
які місцеві бюджети отримали протягом останніх років, таку позицію висловили 61 %
(в червні 2017 року – 55 %). Частка тих, хто
відчув зміни на краще внаслідок збільшення
місцевих бюджетів, досить невелика (18 %), і
лише трохи вища за частку тих, хто побачив
зміни на гірше (їх 14 %). Крім того, порівняно з 2017 роком ці частки майже не змінилися. Про це свідчать результати опитування
Фонду «Демократичних ініціатив» імені Ілька Кучеріва [18].
Суспільство очікувало стрімких, відчутних змін від фінансової децентралізації, натомість зміни малопомітні, і поки що стосуються, головним чином, благоустрою, санітарного стану біля будинків, покращення
роботи ЖКХ, міського транспорту тощо. От1/2019

римати збільшені бюджети – це, безумовно,
досягнення реформи, але потрібен час, аби
набути досвіду ефективного використання
цих коштів, адже два десятки років більшість
органів місцевого самоврядування фінансову, організаційну, частково правову автономію мали лише на папері, а фактично були
їх позбавлені [5]. Поступово в радах відновляться кадрові ресурси, здатні розробити
ефективні місцеві програми соціально-економічного розвитку, які будуть підкріплені
фінансовим забезпеченням, і ситуація кардинально зміниться.
Отже, органи місцевого самоврядування,
які відіграють важливу роль у механізмі взаємозв’язку між громадянським суспільством
і державою, із зусиллями, але долають труднощі на шляху децентралізації і відновлення
повноцінної роботи, як це передбачено законодавством.
Із певними складнощами втілюється й
урядова концепція адміністративної реформи, яка передбачає трансформацію низової
ланки системи адміністративно-територіального устрою шляхом добровільного
об’єднання адміністративно-територіальних
одиниць для забезпечення формування реального суб’єкта місцевого самоврядування –
територіальної громади [4].
Не зменшуючи значення територіальної
громади, у своїй монографічній роботі «Механізми взаємодії громадськості з органами
публічної влади в Україні» [4] ми звернули
увагу на певні особливості, притаманні українцям і українському суспільству. Зважаючи
на те, що у світі не існує універсальної моделі, яку можна було б використати в Україні,
а необхідно винайти власну, ці особливості
якраз і потрібно враховувати. На прикладах
історичного минулого країни ми довели, що
українське суспільство – це, більшою мірою,
суспільство індивідуумів, а не общин. Ментальною особливістю українця є домінування уваги до власної родини, наявність індивідуалістичних цінностей, а не общинних, громадівських.
Враховуючи такі особливості, нами було
запропоновано авторське бачення нової п’ятирівневої моделі публічного управління, в
основу якої був покладений принцип людиноцентризму. Модель побудована за принципом значущості і структурно виглядає таким
чином:
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державне управління
– громадянин;
– територіальна громада (село, селище,
місто);
– місцева рада депутатів із підпорядкованим виконавчим комітетом (рівень об’єднаних територіальних громад);
– обласна (регіональна) рада депутатів із
підпорядкованим виконавчим комітетом;
– центральні органи влади.
Отже, на наше переконання, людина має
бути головною одиницею, від якої необхідно вибудовувати українську багаторівневу
модель управління. У такій моделі і місцеве
самоврядування відіграє особливу роль. На
нашу думку, ідеально було б, якби органи місцевого самоврядування отримали підпорядковані радам депутатів виконавчі комітети (з
ліквідацією обласних і районних державних
адміністрацій). Зі структури був би усунений
рівень сучасних районних рад, а їх функції і
повноваження передані новоствореним радам об’єднаних територіальних громад. Наступним рівнем стали б обласні (регіональні)
ради, а далі – центральні органи влади.
З урахуванням того, що Україна на сьогодні розвивається переважно за континентальною/європейською моделлю управління,
швидше позбутися залишків, детермінованих
радянським минулим, та вийти на власний
шлях розвитку можна завдяки принципам моделі «належного врядування», перевіреним
європейськими країнами, це принципи: верховенства закону, участі громадян в управлінні, прозорості системи управління, підзвітності громадськості тощо. А місцеве самоврядування як інструмент демократії «знизу», і про
це свідчить світовий досвід, найкраще дозволяє розвивати взаємодію і співробітництво
між суспільством і державою.
Висновки. Для майбутньої моделі публічного управління України місцеве самоврядування має одне із першочергових значень. Завдяки йому у громадян є можливість
відчути, що реалізація демократії можлива
за особистої участі кожного. Конституційне
право на свободу, серед іншого, якраз і здійснюється через право на місцеве самоврядування. Але для цього потрібно, щоб місцеве
самоврядування перетворилося на дієве й
ефективне, його сучасна система позбулася
залишків, детермінованих радянським минулим, а органи повноцінно відновили правову,
організаційну і фінансову автономії. За таких
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умов можна створювати багаторівневу модель публічного управління, вибудовуючи її
від людини (а не територіальної громади) як
головної одиниці цієї моделі.
Піднесення значення людини, особистості цілком відповідає нашим історичним, етнічним і соціокультурним особливостям. І
світовий досвід переконує, що усвідомлення
власної причетності до створення загального добробуту перетворює людину на соціально активну, а чим більше у суспільстві таких
особистостей, тим швидше воно перетворюється у громадянське.
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Серед десятків опублікованих на початку цього року наукових праць, монографія є
дослідженням актуальної наукової проблеми
державного управління – формування конкурентоспроможності держави. У сучасному
глобалізованому світі забезпечення високого рівня конкурентоспроможності держави – це питання не лише економіки, політики, а перш за все, – державного управління.
Тому сьогодні дуже важливо якомога точно
оцінювати ресурси та можливості країни,
прогнозувати наслідки суспільно-політичних, державно-управлінських явищ і процесів, важливих для стабільного економічного
зростання та суспільного благополуччя.
У цьому зв’язку обрана Зубчиком О. А.
тема спонукає до вивчення необхідності

не лише зміцнення конкурентної політики
України, дерегулювання та зниження адміністративних бар’єрів для розвитку бізнесу,
але й дослідження питань підвищення ефективності державно-управлінських рішень,
зменшення рівня корупції, вдосконалення
інфраструктури, впровадження політики підтримки малих і середніх підприємств, реформування управління освітою, забезпечення
політичної стабільності та інших.
Від державно-управлінських аспектів
значною мірою залежить суспільно-політичний розвиток України. В умовах незворотності інтегрування України до європейського
та світового економічного і політичного простору, економіка та суспільство стають більш
відкритими, що збільшує ризики та загрози.

Зубчик О. А. Формування конкурентоспроможності держави у перспективі політичного часу (державноуправлінські аспекти). Київ : ТОВ «Поліграф плюс», 2019. 408 с.
1
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Наразі в Україні практично відсутні комплексні праці, предметом яких був би, власне,
аналіз державної політики формування конкурентоспроможності держави в умовах глобальних перетворень.
Текст монографії Зубчика О. А. містить
вступ, чотири розділи, післямову (як короткі висновки), список використаних джерел.
У першому розділі автор розглянув класичні
дослідження, зокрема праці Т. Гоббса, Д. Юма,
Р. Оуена, Дж. С. Мілля, Ф. Енгельса, К. Маркса, Й. Шумпетера М. Вебера, Дж. М. Кейнса,
А. Сміта, Л. Вальраса та інших. Зазначається,
що історично поняття конкуренції належить
до базових понять визначення ринкової організації суспільства. Критерії та пріоритети
конкурентоспроможності держав – це найважливіші орієнтири їхнього розвитку. Як
свідчить зміст першого розділу монографії,
автор у своєму дослідженні з’ясовує сутність
конкуренції, досліджує державно-управлінську та політичну складову конкурентоспроможності, методологію та методику дослідження. Систематизовано й узагальнено
теоретичні, методологічні та прикладні механізми формування конкурентоспроможності держави в перспективі політичного часу.
Звертає увагу детальне розкриття сутності
понять «конкуренція» та «конкурентоспроможність» і авторське бачення трансформації змісту концепту «конкуренція» в контексті суспільного розвитку. Також у цьому розділі наведене авторське бачення конкуренції
як управлінської проблеми, хоча, на нашу
думку, воно не відображає повною мірою обрану назву цього параграфу, а скоріше наводить приклади управлінських рішень та їхніх
наслідків для суспільств.
У першому розділі автором також розкрито особливості методології та методик дослідження конкурентоспроможності, зокрема
проаналізовано можливості Індексу глобальної конкурентоспроможності та Індексу конкурентоспроможності країн. У цьому контексті описано фактори, які впливають на конкурентоспроможність держави.
У другому розділі монографії Зубчиком О. А. здійснено аналіз конкурентоспроможності держави в контексті суспільно-політичних змін. По-перше, автор показав, що
має бути чітка система показників конкурентоспроможності, якою слід користуватися
при оцінці державної політики (прийняття
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державно-управлінських рішень). Вона має
включати політичні, соціальні, економічні
складові. Отже, має бути чітка методика дослідження конкурентоспроможності. З цією
метою автор пропонує використовувати Індекс глобальної конкурентоспроможності.
По-друге, цікавою є думка про те, що автор
доводить залежність стратегій формування
конкурентоспроможності держави у майбутньому від «раніше пройденого шляху».
Представлено бачення політичних наслідків
і нових перспектив конкурентоспроможності держави від членства України в Світовій
організації торгівлі, проаналізовано інституційні чинники впливу на конкурентоспроможність держави.
Крім того, у цьому ж розділі Зубчик О. А.
детально аналізує державне управління
сферою вищої освіти. Зокрема, показано, як
вища освіта впливає на трансформацію суспільства і на конкурентоспроможність держави у перспективі політичного часу. Показано, що імміграційний режим – один із ключових інструментів держави в «глобальних
перегонах за талантами». В умовах стирання
відмінностей між імміграційними режимами
і посилення конкуренції за людські ресурси
особливого значення набувають чинники,
які виходять за рамки імміграційної політики: мова, культура, можливості для розвитку,
заробіток, якість життя, професіоналізм менеджменту, доступність якісної вищої освіти.
Щороку зростає кількість громадян України,
які обирають для здобуття вищої освіти іншу
країну.
Третій розділ монографії автор присвятив аналізу державної політики формування конкурентоспроможності держави в перспективі політичного часу та механізмів її
реалізації. Проаналізовано концептуальні засади формування конкурентоспроможності
України в умовах реформ на національному
та регіональному рівнях. Детально окреслено значення політичної, економічної та гуманітарної складової державної політики як
механізмів формування конкурентоспроможності держави у перспективі політичного
часу. Акцентовано особливу увагу на зростаючій об’єктивній потребі ефективності регіонального управління, особливостях політики
регіонального вирівнювання, що здійснюється за допомогою таких інструментів, як
дотації та субвенції.

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

1/2019

REVIEWS
У четвертому, заключному розділі дослідження містяться наукові положення щодо
визначення пріоритетних напрямів зміцнення конкурентоспроможності України. Автором відзначено особливий ефект законодавчих актів, які визначають функції та повноваження органів влади в сфері управління
конкурентоспроможністю, їх взаємозв’язок
та інструменти впливу на конкурентоспроможність регіонів і держави. Зауважено, що
Україна має використати участь у СОТ з точки зору її політичних можливостей, а саме,
як політичного механізму. Показано специфіку конкуренції та тенденції її розвитку в
сучасному українському суспільстві. Запропоновано підвищення ефективності діяльності суб’єктів публічного управління та
адміністрування, удосконалення державної
політики розвитку економічної свободи та
підприємництва, заходи щодо активізації зусиль органів публічного управління з використання людського ресурсу для підвищення
конкурентоспроможності держави та інструменти імплементації досвіду провідних країн
щодо забезпечення конкурентоспроможності держави в перспективі політичного часу.
Обґрунтовано комплекс управлінських, політичних, організаційно-економічних та інституційних засобів забезпечення конкурентоспроможності України.
У третьому та четвертому розділах Зубчик О. А. показав, що Україна суттєво відстає
від держав Європейського Союзу в сфері
управління, є проблема недостатнього розвитку та підтримки науково-технічного прогресу, використання наукових досягнень в
економіці. Аргументовано, що держава недостатньо підтримує розвиток високотехнологічних сервісних галузей.
Позитивно, що автор розглянув і рівень
конкурентоспроможності країни та конкурентоспроможність держави як результат
функціонування національної системи державної управління. Також Зубчик О. А. запро-

понував розглядати конкурентоспроможність як аналітичний і політичний інструмент. За його допомогою оцінюється те, як
нації, країни, суспільства, держави формують
своє майбутнє у перспективі політичного
часу.
Крім того, варто відзначити, що дана тематика має безпосередній зв’язок з науковими програмами, планами, темами.
Разом з тим, хочеться висловити певні
побажання щодо монографії та подальшого
дослідження. Зокрема, особливо позитивним
є те, що автор показав важливу конкурентну
перевагу України –її людський капітал, який
вона сьогодні вже втрачає. У цьому зв’язку
монографія мала б містити чіткі пропозиції щодо проектів державних рішень, які, на
жаль, відсутні.
Зубчик О. А. визначив чинники, що негативно впливають на забезпечення належного високого рівня конкурентоспроможності
держави. Так, зокрема у висновках окремих
параграфів автор навів обґрунтовану думку,
що серед політичних особливостей процесу
послаблення конкурентоспроможності держави в перехідних суспільствах є, зокрема,
політична конкуренція між багатьма політичними силами різновекторного спрямування, що утруднює ситуацію прийняття
зважених і раціональних політичних рішень,
ускладнює підвищення конкурентоспроможності держави.
Незважаючи на висловленні побажання,
слід вважати, що монографія заслуговує на
те, щоб бути представленою науковій спільноті та всім, хто цікавиться питаннями державного управління в сфері забезпечення
конкурентоспроможності держави.

***
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